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1 ·UTTENBE RG'S 
CHRONOLOGISCHE VERZAMELING 

J aargang 1928 

2 Januari 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
. (Woningwet, art. 1). 

Nu moet worden aangenomen dat een 
z.g. welstandsbepaling voor een gemeente 
als de onderhavige, die nog een eigen 
aantrekkelijk karakter vertoont en waar 
veel gebouwd wordt, bezwaarlijk kan wor
den gemist en de tot dusver bestaande 
bepaling voor de ingezetenen niet zoo be
zwarend kan worden geacht, dat daarin 
een grond tot intrekking kan worden ge
vonden, hebben Ged. Staten terecht aan 
het raadsbesluit, waarbij de bepalingwerd 
ingetrokken, hun goedkeuring onthouden. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad van Ooststellingwerf tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Friesland 
van 8 Juni 1927, waarbij goedkeuring is ont
houden aan eene wijziging van de bouwver
ordening voor die gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 December 1927, no. 1049; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en ijverheid van 29 Decem
ber 1927, no. 9648 M/P.B.R., Afd. V .; 

Overweg'1nde, dat de Raad van Ooststelling
werf in zijne vergadering van 22 Maart 1927 
o.m. heeft ingetrokken paragraaf la der ver
ordening op het bouwen, onderhouden en ge
bruiken van woningen in zijne gemeente, 
welke paragraaf luidt als volgt: 

,,Het uitedijk aanzien van gebouwen met 
de daarbij behoorende teneinafscheidingen als 
muren, hekken en dergelijke, benevens de 
groepeering en de Jigging dier gebouwen, 
moeten, zoowel wat het gebouw zelf als wat 
het verband met de omgeving aangaat, vol
doen aan eischen van welstand"; 

,,Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd 
te dien aanzien nadere eischen te stellen met 
betrekking tot den vorm en de samenstelling 
der uitwendige deelen en terreinafscheidin
gen; '' 

dat Gedeputeerde Staten van Friesland bij 
hun besluit van 8 Juni 1927, no. 115, le Afd . 
B, dit raadsbesluit niet hebben goedgekeUl'd, 
uit overweging, dat de genoemde paragraaf 
een zocigenaamde welstandsbepaling bevat 
waardoor het mogelijk wordt gemaakt, dat 
van overheidswege toezioht wordt uitgeoefend 
op het uiterlijk voorkomen van nieuw op te 
richten of te verbouwen woningen enz.; dat 
de ervaring heeft geleerd, nog in den l aatsten 
tijd in een andere gemeente in Friesland, dat, 
indien in dit opzicht den bouwers de vrije 
hand wordt gelaten, producten ontstaan, die 
het landschapsbeeld onherroepelijk bederven; 
dat dan ook het streven, dat zich allerwege, 
ook in hun provincie, openbaart, om een 
welstandsbepaling in de bouwverordening op 
te nemen, de voile instemming van hun college 
heeft; dat eene dergelijke bepaling voor de 
gemeente Ooststell ingwerf van bijzonder ge
wicht is, vooreerst omdat in die gemeente 
betrekkelijk veel wordt gebouwd, en overal 
nieuwe huizen complexen ontstaan, maar ook 
omdat de gemeente niet van natuurschoon is 

ontbloot en het vreemdelingenverkeer de laatste 
jaren toeneemt; dat dus een bepaling in de 
bouwverordening, waardoor kan worden voor
komen, dat een minder gelukkig bouwproduct 
het aanzien van een geheele streek voor ta! 
van jaren kan bederven, niet kan worden 
gemist; dat hun college daarom overwegend 
bezwaar tegen de intrekking van de meerge
noemde welstandsbepal ing heeft; 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Sta
ten de Raad van Ooststellingwerf bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat voor het 
in het !even roepen van eene welstandsbepa-
1 ing in zijne gemeente absoluut geen noodzaak 
bestond en hiermede geen maatschappelijke 
en sociale belangen zijn gemoeid; dat als een 
gevolg van deze bepaling, men zich thans 
soms herhaalde malen naar het bureau van 
den gemeente-architect moet begeven, eer 
overeenstemming omtrent de wijze van uit
voering van een bouwwerk is verkregen, 
waarmee zeer veel tijd gemoeid is; dat in de 
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praktijk van een beroep op den gemeenteraad 
niet veel terecht komt, omdat dit college 
-soms met vrij groote tusschenpoo,ien vergadert 
en met het uitlokken van eene beslissing van 
den Raad zooveel tijd verloren gaat, dat de 
,daarbij betrokkenen in den regel liever heel 
wat van hunne wenschen laten schieten, om 
toch maar spoedig de vereischte vergunning 
te krijgen, dan om misschien weken te wach
ten op een waarschijnlijk gunstiger beschik
king; dat meermalen uit den mond van 
vreemdelingen wordt vernomen, dat te Oost
stellingwerf over het algemeen flinke huizen 
zijn gebouwd, beter dan in sommige andere 
Friesche gemeenten; dat het begrip ,,schoon
heid" een niet te definieeren iets is; dat wat 
de een schoon noemt, een antler leelijk vindt; 
dat nu meermalen bouwplannen worden in
gezonden, waarvan deskuudigen verwachten, 
dat zij worden goedgekeurd, terwijl later 
blijkt, dat zulks niet het geval is en de ont
werpen van de Advies-Commissie een geheel 
anderen geest ademen; dat vele menschen er 
in het bijzonder op gesteld zijn om z.g.T ra
men te bezigen of om - ter wille van de 
mindere ko ten - cementpannen te gebruiken, 
terwijl de commissie van dit soort ramen -
die velen mooier vinden dan de zesruits -
niet wil weten en in den regel in overweging 
geeft om de gebouwen met gebakken pannen 
af te dekken; dat nu dikwijls kleinere rarnen 
worden voorgeschreven, wat - naar gerneend 
wordt - uit een hygienisch oogpunt niet 
altijd te verdedigen valt; dat den belang
hebbenden dikwerf een plan wordt opge
drongen, waarmee zij niet syrnpathiseeren; dat 
men er meer voor zou gevoelen, dat den 
bouwers enkel advies werd verstrekt, doch 
dat zij geheel vrij werden gelaten in de keuze 
van het bouwplan, zoodat de eindbeslissing 
n.iet aim Burgemeester en Wethouders, doch 
aan hen zelf werd gelaten; dat thans welis
waar de verordening soepel wordt toegepast, 
<loch dat er geenerlei zekerheid bestaat, dat 
opvolgende colleges van Burgemeester en 
Wethouders <lit ook zullen doen; dat het 
rekening houden met de wenschen van de 
commissie aanleiding geeft tot verhooging van 
de bouwkosten, wat velen niet past; dat en
kelen de meening zijn toegedaan, dat het 
onderzoek door den gemeente-architect, die 
de plannen uit een bouwkundig oogpunt be
ziet, uiteraard niet objectief is geweest en 
dat er meer bezwaren zijn, dan in dat rapport 
tot ui ting .is gekomen; dat om al deze redenen 
het niet gewenscht is, dat de genoemde bepa
ling blijft bestaan; dat het hoogst eigenaardig 
aandoet, dat de gemeente gedwongen wordt 
eene bepaling te handhaven, welke in andere 
gemeenten nimrner is ingevoerd; dat zij , die 
voor het behoud van de welstandsbepaling 
hebben gestemd, zich evenmin met het afkeu
ringsbesluit van Gedeputeerde Staten kunnen 
vereenigen, omdat dit college met dit besluit 
blijk heeft gegeven, niet met de autonomie 
der gemeentebesturen te willen rekening hou
den; dat dan ook in de vergadering van hun 
college van 28 Juni 1927 met bijna algemeene 
stemmen is besloten van evengenoemde beslis
sing van Gedeputeerde Staten in beroep te 
komen; 

Overwegende: dat op grond van de inge-

wonnen ambtsberichten en het medegedeelde 
in de openbare vergadering van de Afdeeling 
van den Raad van State voor de Geschillen 
van Bestuur, waarin over deze zaak verslag is 
uitgebracht, moet worden aangenomen, dat 
eene z.g. welstandsbepaling als § la der bouw
verordening van Ooststellingwerf inhoudt, 
voor eene gemeente als Ooststellingwerf , wel
ke nog een eigen aantrekkelijk karakter ver
toont, en waar in den tegenwoordigen tijd 
veel gebouwd wordt, zoodat het gevaar voor 
ontsiering der gemeente geenszins denkbeeldig 
is, bezwaarlijk kan worden gemist; 

dat de hierbedoelde bepaling voor de inge
zetenen nlet zoo bezwaarlijk kan worden ge
acht, dat daarin een grond zou kunnen wor
den gevonden om de bovenbedoelde bepal ing 
in te trekken ; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien terecht 
aan het raadsbesluit hunne goedkeuring heb
ben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij

verheid is bel ast, enz. 
(A. B.) 

3 Januari 1928. BESLUIT, houdende intreK1<..u.1g 
van het Koninkl.ijk besluit van 1 Juli 1927 
n°. 36 (Ne,derland-sch Staatsblad n°. 233, 
Indisch Staatsblad n°. 372), tot herz.iening 
van de gagements- en pensioenbedragen 
van de Europeesche militairen van bet 
Nederlandscb-Indische leger, die v66r 
1 Januari 1920 recbt op gagement of pen
sioen bebben verkregen. S. lA. 

Wij WILHELMINA, enz. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Kolonien van 6 December 1927, lste Afdeeling 
no. 1 ; 

Den Raad van State geboord (adv.ies van 
20 December 1927, n°. 26); 

Gezien bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 December 1927, 
late Afdeeling, n°. 5; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 

Eenig artikel. 

Ons besluit van 1 Juli 1927 n°. 36 (Neder
landsch Staatsblad n°. 233, Indisch Staatsblad 
n°. 372) tot herziening van de gagements- en 
pensioenbedragen van de Europeescbe mili
tairen van bet Nederlandscb-Indiscbe leger, 
die v66r 1 Januari 1920 recht op gagement of 
pensioen bebben verkregen, wordt ingetrokken. 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in bet Staats
qlad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenbage, den 3den Januari 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, 
K0NINGSBERGER. 

(Uitgeg. 14 Februari 1928.) 
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3 Janum·i 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920, art. 5). 

De uitkeering door de gemeente aan een 
schoolbestuur van een zeker bedrag als 
uitvloeisel van eene tusschen hen getrof
fen 1·egeling, waardoor voor het schoolbe
stuur het nadeel werd opgeheven dat het 
zou lijden door af te zien van de verbou
wing van zijn schoolgebouw en het in 
plaats daarvan in gebruik n men van een 
gemeenteschoolgebouw, tengevolge waar
van aan de gemeente de kosten van ver
bouw werden bespaard, is niet in strijd 
met art. 5 derde lid. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Schiedam tegen bet 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland van 3/6 ,Jan. 1927 B n°. 2728, 4• Afd. 
G. S. n°. 68, waarbij goedkeuring is onthouden 
aan bet raadsbesluit van 16 Juli 1926 tot wijzi
ging der gemeentebegrooting voor 1926; 

Den Raad van State, AfdeeJina voor de 
Geschillen va,n Restuur, gehoord, adviezen van 
25 Mei 1927, n°. 433 en van 7 September 1927, 
n°. 433/145 ; 

Op de voordrarht van Onzen Minister van 
Binnenla.ndsche Zaken en Landhouw van 30 De
cember 1927, n°. 9666, Afd. B. B.; 

0. dat de Ra.ad van Schiedam in zijne ver
gadering van 16 Juli 1926 heeft besloten tot 
wjjziging van de gemeentebegrootmg over 1926 
in dier voege, dat de post afdeeling 1, hoofd
l!tuk 8 § 16, volgnummer 709 (huur school
gebouw Overschieschestraat) wordt verlaagd 
met f 1343.11, tern ijl daartegenover ender 
afdeeling 1, hoofdstuk 8 * 16 volgnummer 709a 
wordt uitgetrokken een bedrag van f 370.25 
wegens uitkeering aa.n de St. Willibrordus
stichting wegene derving van huur voor het 
voormelde schoolgebouw en de post afdeeling 1 
hoofdstuk J 6 volgnummer 843 ( onvoorziene 
uitgaven) wordt verhoogd met f 978.86; 

dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
b\i hun besluit van 3/6 Januari 1927. B n°. 2728, 
4° Afd. G. S. n°. 68 aan dit besluit hunne goed
keuring hebben ontbouden, uit overweging 
dat het bovenvermelde bedrag der uitkeering 
van f 370.25 de rente vertegenwoordigt, bere
kend naar den in art. 205, 2• lid der Lager
Onderwijswet 1920 bedoelden rentevoet, over 
bet versrhil <lei- in l 921 getaxeerde waarde van 
het schoolgebouw ad f 21.000 en de door het 
schoolbest-uur ontvangen koopsom voor dit 
gebouw a.d f 14.500 en zulks over het tijdvak 
van den datum dat de eigendomsoverdracbt 
plaats had af tot ultimo December 1926; dat 
eenerzijds het schoolbestuur, teen bleek dat 
aan het gebouw aan de Overschieschestraat 
eene belangrijke verbouwing moest plaats 
hebben, ten behoeve zijner daarin gevestigde 
school voor lager-onderwijs, op uitnoodiging 
van het gemeentebestuur deze heeft over
gebraobt naa.r eene besta.ande, aan de gemeente 
behoorende lokaliteit, daardoor voorkomende 
de evenbedoelde verbouwingskosten, en welke 
anders uit de gemeentekas hadden moeten 
worden voldaan ; dat het schoolbestuur uiter
aard vermeende van deze bereidwilligheid ten 
opzichte der gemeente ~~en geldelijke nadeelen 
in de toekomst te zullen ondervinden ; dat 
anderzijds het gemeentebestuur, de billijkheid 

van deze zienswijze der stiohting erkennende, 
zoodra het gebouw aan de Overschieschestraat 
was ontruimd, dit beeft ~ehuurd tegen eene 
jaarlijksche huursom, gelijkst9.ande met de 
uitkeering welke de stiohting, toen hare school 
daarin was gevestigd, J'aarlijks, ingevolge het 
bepaalde in art. 205 er Lager-Onderwijswet 
1920 uit de gemeentekas ontving en voorts, nu 
bet gebouw is verkocht, tegen eene som lager 
clan de in 1921 geschatte waarde, eene aanvul
lende bijdrage aan de stichting wensoht te 
geven op den voet als hierboven is vermeld; 
ctat alzoo in deze aangelegenheid, zoowel van 
de zijde van het school- als van die van het 
gemeentebestuur ongetwijfeld steeds goede 
trouw heeft voorgezeten ; dat echter de hier
bedoelde aanvullende bijdrage van het ge
meentebestuur ad f 370.25, waartegenover 
geen enkele prestatie van de betrokken stiohting 
staat, niet kan warden besohouwd als eene 
gemeentelijke bijdrage, toegekend in een der 
gevallen en ender de voorwaarden in de wet 
genoemd en zij mitsdien in strijd meet warden 
geacht met bet bepaalde in art. 5, 3• lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920; 

dat van het beslwt van Gedeputeerde Staten 
de Raad van Schiedam bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende dat iu 192/i door den 
Raad overeenkomstig de artikelen 72 en vol
gende der Lager-Onderwijswet 1920 aan de 
St. Willibrordusstiohting aldaar rnedewerking 
verleend is tot verbouw van ha.ar school voor 
gewoon lager-onderwijs aan de Ovcrschiesche
straat; dat, nadat reeds de aanbesteding had 
plaats gebad, het nog aan den vooravond van 
de gunning gPlukte, met het schoolbestuur 
overeenstemming te bereiken omtrent de inge
hruikneming van het bovengedeelte van de 
&emeenteschool a.an bet Edisonplcin, waardoor 
cte verbouwing, die noch in het belang van de 
sticbting, noch in het belang van de gemeente 
wa~, kon wor<len voorkomen; dat de gemeente 
da.arb~ het pad effende voor de stichting door 
de school aan de Oversoruesohestraat te huren 
tegen bet bedrag der vergoeding ex art. 205 
dcr Lager-Onderwijswet 1920 en het ter leen 
verstrekken van de waarborgsom ; dat in den 
loop van l!l26 de school aan de Oversrhiesche
straat door meergenoemd. schoolbestuur werd 
verkocht ; dat teen ingevolge de bij de destijds 
gevoerde onderhandelingen gedane toezegging 
de waarde van f 21.00(), waarop in 1921 de 
school was getaxeerd, moest wordeQ verminderd 
met de koopsom van f 14.500 en over het 
restant voor bet vervolg de wettelijke rente 
van 6.214 % warden uitgekeerd; dat het niet
goedgekeurcte besluit tou wijziging dcr begroo
ting hierop betrekking had ; dat, daar <lit 
besluit een gevolg is van bet begiru!el, waarvan 
bij de onderha.ndelingen is uitgegaa.n, n.l. da.t 
de Stichting, door af te zien van de verbouwing, 
geen sohade zou lijden, bet te betreuren zou 
zijn, wanneer thans aan de verwarhtingen te 
dezen opzichte welke de stichting met grond 
mocht kbesteren en \\elke haa.r ongetwijfeld 
ook bij hare beslissingen hebben geleid, de 
bodem werd ingeslagen ; 

0. dat de bovengenoemde door den Raad 
booogde uitkeering niet bedoelt de toekenning 
van een voordeel a.an het schoolbestuur, <loch 
veeleer een uitvloeisel is van eene tusschen de 
gemeente en het sohoolbestuur getroffen rege-
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ling, waardoor voor de St. Willibrordus
stichting het nadeel werd opgeheven, dat zij 
zoude lijden door af te zien van de verbouwing 
van haar schoolgebouw aan de Overschiesche
straat en het in de plaats daarvan in gebruik 
nemen van de bovenverdieping van het gemeen
teschoolgebouw aan bet Edisonplein, tengevolge 
waarvan aan de gomeente de krachtens artikel 72 
der wet te haren laste komende kosten van 
verbonw werden bespaard; 

dat deze nitkeering niet kan worden aan
gemerl-t als eene geldeljjke bijdrage of andere 
ondersteunine:, welke art. r,, 3• lid, der Lauer
Onderwijswef 1920 verbiedt aan de bijzondere 
scholen toe te kennen en waaronder blijkens de 
geschiedenis van deze wetshepaling zijn te 
verstaan uitkeeringen uit de gemeentekas van 
gelden, waardoor bet bijzonder onderwijs 
boven bet openbaar onderwjjs zou worden 
bevoordecld ; 

dat van zoodanige bevoordeeling in dit geval 
geen sprake is ; 

dat de bedoelde uitkeering derhalve niet in 
strjjd is met de wet ; 

dat, vermits de met het scboolbestuur ge
troffen regeling voor do gemeente niet onvoor
deelig is, tegen bedoelde begrootingswijziging 
ook nit dien boofde geen bezwaar kan worden 
gemaakt; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
met vernietiging van het besluit van Gede

puteerde Staten van Zuid-Holland van 3/6 Ja
nuari 1927 B n°. 2728, 4• Afd. G. S. n°. 68, 
aan het besluit van den Raad van Schiedam 
van 16 Juli 1926 tot wjjziging van de gemeente
begrooting voor 1926 alsnog goedkenring te 
verleenen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Lsndbouw is bela~t-, enz. 

(A. B.) 

3 Janum·i 1928. CENTR. RAAD VAN BE
ROEP. (Pensioenwet 1922, art. 134 jO. 
art. 133, 3e lid). 

De benoeming (in 1885) van klager in 
zijn functie van tijdel ijk teekenaar op het 
bureau van den gemeente-architect door 
den toenmaligen gemeente-architect moet 
worden geacht te zijn gescbied door dien 
architect in hoedanigheid van bet daartoe 
bevoegd gezag; althans, zoo deze daartoe 
eigenlijk niet bevoegd zou zijn geweest en 
de Raad der Gemeente die benoeming had 
behooren te doen, moet dit gebrek aan de 
wettigheid der benoeming geacht worden 
te zijn hersteld. 

Blijkens de geschiedenis van de totstand
koming van art. 133, 3 der P. W. 1922 
was hare bedoeling tegemoet te komen 
aan bet bezwaar, dat bet dikwijls twijfel
achtig is, wie in een bepaald geval de be
noemingsbevoegdheid bezat en te voorko
men, dat ambtenaren daarvan het slacht
offer zouden worden. u blijkt, dat klager 
was ambtenaar in den zin van art. 3 der 
P. W. 1922 is een uitdrukkelijke verkla
ring van B. en W. overbodig. 

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

X., wonende te Y., klager, niet verscbenen, 
tegen: 

den Pensioenraad, verweerder, voor welken 
ter openbare terecbtzitting als gemacbtigde is 
opgetreden : Mr. E. G. van Bisselick, boofd
commies bij dien Raad, wonende te 's-Graven
bage. 

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

genoemden gemacbtigde ; 
Wat aangaat de /eiten van h.et twistgeding: 
0. dat klager v66r 1 Januari 1926 de noodige 

stappen heeft gedaan om te geraken tot inkoop 
voor pensioen van den tijd van September 1885 
tot 1 October 1897 door hem doorgebracbt a.ls 
tijdelijk teekenaar op bet bureau van den 
gemeente-architect te Leiden ; 

0. dat verweerder bij beslissing van 28 April 
1927 aan klager - gewezen directeur der ge
meentelijke teekenscbool te Bodegraven - beeft 
medegedeeld·, dat zijn diensttijd als tijdelijk 
teekenaar vorenbedoeld niet krachtens art. 134 
der Pensioenwet 1922 voor pensioen kan worden 
ingekocbt, aangezien hij, blijkens door bet 
Gemeentebestuur van Leiden verstrekte inlich
tingen, als zoodanig niet door het daartoe 
bevoegd gezag werd benoemd en hij derbalve 
niet was ambtenaar in den zin der genoemde 
wet; 

0. dat klager tegen voormelde beslissing van 
28 April 1927 een bezwaarschrift bij verweerder 
heeft ingediend en daarbij in boofdzaak beeft 
aangevoerd : 

dat hij als tijdelijk teekenaar op bet bureau 
van den gemeente-arcbitect te Leiden in 1885 
is benoemd door den toenmaligen gemeente
architect te Leiden, den Heer Knuttel ; 

dat zjjn voorganger in die functie op een 
andere wijze van benoeming niet kon bogen ; 

dat bet salaris van f 500.- per jaar, laatste
Jijk door zjjn vooq~anger genoten, in de eerste 
circa 7 jaren van ziJn dienst door den gemeente
raad van Leiden werd gehandhaafd, docb na
dien door dit College te zijnen opzichte werd 
verhoogd tot f 720.- ; . 

dat uit de schriftelijke verklaring van Burge
meester en Wetbouders van Leiden dd. 18 Ma.art 
1914 volgt, dat hij in de onderbavige functie is 
aangesteld ; 

dat we) is waar in die verklaring wordt gezegd, 
dat hij ,,zonder aanstelling" zou zijn ,,te werk 
gesteld", doch reeds die Jaatste uitdrukking z. i. 
de eerste weerspree.b.-t, daar, indien bij is ,,te 
werk gesteld" b1j ook moet zijn ,.aangesteld"; 

dat ecbter in alle geval deze vcrklarinu van 
Burgemeester en Wethouders zelf, alsmede bet 
extract uit de notulen van de vergadering van 
Burgemeester en Wetbouders van Leiden 
dd. 16 Augustus 1 97 - in welke beide stukken 
herhaaldelijk zjjn ,,dienst'' of,, werkelijke dienst'' 
in de onderbavige functie wordt gecertificeerd -
moeten worden beschouwd als scbriftelijk bewijs 
van zijne benoeming tot die functie en mitsdien 
als aanstelling ; 

dat zijne benoeming ook geacbt moet worden 
te bebben plaats gevonden door bet daartoe 
bevoegd gezag, daar, indien al moest worden 
aangenomen, dat die benoeming stond aan den 
Raad, deze de - aanvankelijk door den ge
meente-architect gedane - benoeming uit
drukkelijk heeft goedgekeurd en bekracbtigd, 
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door - gelijk de Raad ook ten opzichte van zijn 
voorganger had gedaan - telken jare het aan 
de functie verbonden salaris te voteeren en na 
circa 7 jaar zelfs te verhoogen ; 

dat, indien de benoeiliing mocht geacht 
worden, te behooren tot de competentie van 
Burgemeester en Wethouders, gelijke goedkeu
ring en bekrachtiging wordt gevonden in hun 
vorenbedoelde verklaring en in het extract 
notulen; 

dat, aangezien hij ook aan de overige, door 
art. 3 der Pensioenwet 1922, in verband met de 
artt. 134 en 40 dier wet, gestelde eischen in zijn 
bedoelde functie voldeed, hij was ambtenaar 
in den zin dier wet 

en heeft verzocht zijn diensttijd in die functie 
voor pensioen in te koopen ; · 

0. dat verweerder klager's verzoek bij beslis
sing van 26 Juli 1927 heeft afgewczen, daarbij 
overwegende : 

dat reclamant, die blijkens schrijven van 
Burgemeester en Wethouders van Leiden 
dd. 31 Januari 1927 in 1885 in dienst werd 
genomen door den toenmaligen gemeente
architect, die geen benoemingsbevoegdheid 
bezat, niet heeft overgelegd eene aanstelling 
als tijdelijk teekenaar op het bureau van den 
gemeente-architect ; 

dat Burgemeester en Wethouders van Leiden 
geen termen aanwezig achten voor den tijd van 
zijne werkzaamheid als zoodanig eene verklaring 
af te geven, als bedoeld in artikel 133, 3• lid van 
de Pensioenwet 1922, S. 240; 

dat door reclamant dus niet is voldaan aan 
den eisch van het vijfde lid onder a van artikel 
134 dier wet ; 

dat hij dus reeds op <lien grond bedoelden 
tijd niet krachtens laatstgenoemd artikel door 
inkoop voor _pensioen geldig kan maken ; 

O'. dat klager tegen voormelde beslissing van 
26 Juli 1927 tijdig in beroep is gekomen en bij 
klaagschrift heeft volhard bij bet bereids bij 
zijn bezwaarschrift aangevoerde, er nogmaals de 
aandacht op vestigende, dat de verklaring van 
Burgemeester en Wethouders van Leiden dd. 
18 Maart 1914, bet extract uit de notulen van 
de vergadering van Burgemeester en Wet
houders voornoemd, alsmede bet reeds, gelijk de 
beide evengenoemde stukken, in eerste instantie 
geproduceerd getuigschrift van den Heer 
Knuttel, <loch meer in bet bijzonder gemelde 
verklaring en extract notulen kunnen strekken_ 
als stukken in den zin van art. 134, vijfde lid, 
sub a, der Pensioenwet 1922; 

0. dat verweerder hiertegen bij contra
memorie beeft betoogd : 

De verklaring van Burgemeester · en Wet
houders van Leiden, noch het extract uit de 
notulen van de vergadering van dat College 
van 16 Augustus 1897 kan de aanstelling, die 
appellant mist, vervangen. Evenmin kan voor 
de aanstelling in de plaats treden het getuig
schrift van den toenmaligen gemeente-architect 
D. E. C. Knuttel. Op grond van bet derde lid 
van artikel 133 der Pensioenwet kan alleen 
als aanstelling gelden eene schriftelijke ver
klaring van Burgemeester en Wethouders van 
Leiden, als in die wetsbepaling bedoeld. En 
dat College weigert voor den betrokken dienst
tijd eene zoodanige verklaring te geven. Reeds 
op grond van deze omstandigbeid kan, met bet 
oog op den eisch van bet vijfde lid a van artikel 

134 van genoemde wet, van inkoop van dienst
tijd geen sprake zijn. 

De vraag omtrent, de bevoegdheid van den 
gemeente-architect om appellant in dienst te 
nemen kan blijven rusten. Deze vraag zou 
alleen dan in het geding zijn indien aan den 
eisch van laatstgenoemde wetsbepaling was 
voldaan, betgeen, zooals in de bestreden be
slissing is overwogen, niet bet geval is. 

In rechte: 
0. dat, op grond van den inhoud der proces

stukken, voor dezen Raad vaststaat, dat klager 
in 1885 door den toenmaligen gemeente-archi
tect te Leiden als tijdelijk teekenaar op het 
bureau van <lien architect is benoemd geworden, 
dat hij als zoodanig van September 1885 tot 
1 October 1897 is werkzaam geweest en een 
wedde genoot uit de inkomsten dier ge
meente; 

0. dat partijen verdeeld boudt de vraag of 
klager voormeld tijdvak, dat niet onder de 
werking van een vroegere wet voor pensioen 
geldig was, ingevolge art. 134 der Pensioenwet 
1922 door inkoop voor pensioen kan geldig 
maken; 

0. dat ter beslissing biervan beboort te 
worden onderzocbt of hij in voormelde functie 
was benoemd door bet daartoe bevoegd gezag ; 

0. dat blijkens bet zich onder de geding
stukken bevindend schrijven van den Burge
meester van Leiden dd. 3 November 1927, in 
1885 in die gemeente eene verordening op den 
dienst der openbare werken niet bestond, 
zoodat in deze alleen nit de feitelijke omstandig
heden dient te worden afgeleid of klager in zijne 
functie van tijdelijk teekenaar op bet bureau 
van den gemeente-arcbitect te Leiden was 
benoemd door bet daartoe bevoegd gezag ; 

0. dienaangaande, dat bet extract der notulen 
van bet verhandelde ter vergadering van Burge
meester en W ethouders der laatstgenoemde 
gemeente dd. 16 Augustus 1897 inhoudt : 

,,Ter vergadering is verscbenen X., teekenaar 
op bet bureau van den gemeente-architect, 
door wien werd medegedeeld, dat bij benoemd 
is tot Directeur der Burgeravondschool te 
Gouda. 

Over het tijdstip, waarop hij den dienst alhier 
kan verlaten, zal worden overlegd met den 
gemeente-architect' '. 

Voorts dat Burgemeester en Wethouders van 
Leiden de navolgende schriftelijke verklaring 
dd. 18 Maart 1914 hebben gegeven : 

,,dat X., geb. 22 April 1863, in de maand 
September 1885 zonder aanstelling als tijdelijk 
teekenaar op bet bureau van den gemeente
architect is te werk gesteld ; 

dat hij in de vergadering van ons College 
dd. 16 Augustus 1897 zijn benoeming tot 
Directeur der Burgeravondschool te Gouda 
heeft medegedeeld, 

dat bet tijdstip, waarop hij den dienst alhier 
kon verlaten, in overleg met den gemeent/l
architect is bepaald op 1 October 1897, 

dat hij steeds in werkelijken dienst is geweest, 
dat hem over gemeld tijdvak niet reeds 

pensioen werd verleend ten laste van de ge
meente of een gemeentelijk pensioenfonds ; 

dat door hem gedurende zijn diensttijd als 
tijdelijk teekenaar aan salaris is genoten : 

van de 4• week der maand September 1885 
tot en met 30 September 1897 in totaal zeven 
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d uizend driehonderd zes en zestig gulden zes en 
zestig en een halve cent (f 7366.66 ½)"; 

0 . dat deze Raad op grond van boven gere
lat eerde verklaring van Burgemeester en Wet 
houders van Leiden dd. 18 Maart 1914 van 
oordeel is, dat de benoeming van klager in zijne 
laatstgenoemde functie door den t oenmaligen 
gemeente-architect Knuttel moet worden geacbt 
t e zijn geschied door <lien ar chitect in hoedanig
heid van het daartoe bevoegd gezag, althans, 
zoo deze daartoe eigenlijk niet bevoegd zou zijn 
geweest en de R aad die benoeming had behooren 
te doen, <lit gebrek aan de wet tigbeid der be
noeming moet geacht worden te zijn hersteld ; 

0 . toch dat de R aad der gemeente Leiden, 
door erin te hebben bewilligd, dat bet salaris 
van klager t er zake van zijne meergenoemde 
functie over den tijd van September 1885 tot 
1 October 1897 werd betaald uit de kas der 
gemeente Leiden, moet worden geacht die be
noeming te bebben goedgekeurd ; 

0. da t dan ook de mededeeling van den 
Bur~emeester van Leiden, vervat in <liens 
schrijven aan verweerder van 31 J anuari 1927, 
dat meergenoemde gemeente-arcbitect geen 
benoemingsbevoegdheid bezat, welke geheel 
in strijd is met de handelingen van den R aad en 
Burgemeester en Wethouders van Leiden in de 
periode van 1885-1897, dezen R aad niet in 
andei:en zin kan doen beslissen ; 
. 0. dat klager derhalve gedurende het tijdvak 
van September 1885 tot October 1897 v0·deed 
aan alle in art. 3 der Pensioenwet 1922 gestelde 
vereischten voor het zijn van ambtenaar ; 

0. dat verweerder voorts beeft aangevoerd, 
dat klager niet heeft eene aanstelling in bedoelde 
functie en Burgemeester en Wetbouders van 
Leiden hebben geweigerd af te geven de verkla 
ring, bedoeld in art. 133- 3 der Pensioenwet 
1922, dat het de bedoeling is geweest hem als 
a mbtenaar t e doen werkzaam zijn ; 

0. dienaangaande, dat blijkens de geschie
denis van de t ot st andkoming van bedoelde 
bepaling hare bedoeling was t egemoet t e komen 
aan het bezwaar, dat bet dikwijls t wijfe!achtig 
is, wie in een bepaald geval de benoemings
bevoegdheid bezat en te voorkomen, dat ambte
naren daarvan het slacbtoffer zouden worden ; 

0 . dat nu, zooals boven is overwogen, uit 
de van Burgemeester en Wethouders van 
Leiden zelf afkomstige gegevens blijkt, da t kla
ger was ambtenaar in den zin van art .. 3 der 
P ensioenwet 1922, een uitdrukkelijke verkla
ring van dat College als bedoeld overbodig is ; 

O. dat, waar de gedingstukken niet de ge
gevens bevatten, benoodigd voor de vast
stelling van de t er zake van dezen inkoop 
door de gemeente Leiden verschuldigde bijdrage, 
terwijl die vastst elling met de beslissing over den 
in.koop een geheel behoort uit te maken, deze 
R aad zich in het onderhavig geding moet be
palen tot vernietiging der voormelde beslissingen 
van den Pensioenraad dd. 28 April en 26 Juli 
1927 en opdracht aan <lien R aad om met inacht
neming van deze uitspraak zoo omt rent den 
inkoop als omtrent de vaststelling der bijdrage 
eene nadere beslissing te geven ; 

R echt doende in naam der Koningin ! 
Vernietigt de beslissingen dd. 28 April en 

26 Juli 1927 ; 
Verstaat, dat, de Pensioenraad, naar aan

leiding van de door klager gedane stappen om 

te geraken tot inkoop van diensttijd voor pen
sioen, met inachtneming va n deze uit spraak 
nader zal hebben te bcs lissen. 

(A. B.) 

4 J anuari 1928. BESLUIT, houdende vaststel
ling van den da tum, waarop het K onink
lijk besluit van 19 October 1926 (St.aatsblad 
n°. 362), tot wij ziging der hypothecaire 
boekhouding, t en kantore der hypotheken 
en van bet kadaster te 's -Gravenhage in 
werking t reedt . S. 1. 

Wij WILHELMI NA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

F inancien van den 31 December 1927, n°_ 115, 
Indirecte Belastingen ; 

Gelet op artikel III van Ons besluit van 19 
October 1926, St.aatsblad n°. 362 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan t e 
bepalen: 
Ons besluit van 19 October 1926, St.aatsblad 

n°. 362, wordt geacbt, voor zooveel betreft 
bet kantoor der bypotbeken en van bet ka
daster te 's -Gravenhage, in werking t e zijn 
getreden met ingang van 1 J anuari 1928. 

Onze l\Iinister voornoemd is belast met de 
uitvoering van <lit besluit, dat in bet Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

's-'Gravenhage, den 4den Januari 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financii!n, 
DE GEER. 

(Uitgeg. 10 Jan. 1928.) 

4 J anuari 1928. BESCHIKKING van den 
H oogen Raad. 

V e,·lichtingsbelasting der ge,neente L eimuiden. 

Waar de belanghebbende haar bezwaar
sch r ift tegen den haar opgelegden aanslag 
niet binnen den in art. 265b der Gemeen
tewet bepaalden termijn van twee maan
den heeft ingediend, had de gemeenteraad 
haar in haar bezwaarschrift niet ontvan
kelij k moeten verklaren. Nu dit verzuimd 
is, lag d it op den weg van den R aad van 
Beroep. De uitspraak van den R aad van 
Beroep wordt ambtshalve gecasseerd. 

De H ooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Burgemeester der gemeente Leimuiden, tegen 
de ui tspraak van den Raad van Beroep voor 
de Directe Belastingen te Leiden, van 2 Dec. 
1926, betteffende den aanslag van A. te X. , 
in de verlichtingsbelasting cler gemeente Lei
muiden over 1925 ; 

Gezien de stukken; 
Gehoord den raadsman van verzoeker tot 

cassatie; 
Gelet op de schr iftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal van Lier, namens den Pro
cureur-Generaal , strekkende tot niet-ontvan
kelijkverklari ng van het beroep ; 

0 . dat ten deze vaststaaa : 
dat aan belanghebbende een aanslag is op

gelegd in de Verlicht ingsbelasting der ge
meente Leimuiden over 1925, en wel bij aan
slagbiljet, gedagteekend 27 Nov. 1925 ; 

dat belanghebbende hiertegen een bezwaar-
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sohrift heeft ingedi end, gedagteekend 23 Fehr. 
1926, welk bezwaarsohrift bij de gemeente 
Leimuiden is ingekomen 24 Fehr. 1926 ; 

da,t de Raad dier gemeente op deze reclame 
afwijzend heeft beschikt ; 

dat echter de Raad van Beroep op het be
roep der belanghebbende bij de bestreden uit
spraak deze beschikking heeft vern ietigd en 
den opgelegden aanslag heeft te niet gedaan; 

0. dat de Burgemeester der gemeente Lei
muiden bij het cassatie-beroepschrift betoogt, 
dat de Raad van Beroep ten onrechte den 
aanslag heeft vernietigd ; 

0. ambt hah·e : 
dat volgens art. 265b der Gemeentewet een 

bezwaarschrift tegen een aanslag in de onder
werpelijke belasting kan worden ingediend 
binnen twee maanden na dagteekening van 
het aans lagbiljet; 
, dat, waar het aan belanghebbende uitge
reikte aanslagbiljet was gedagteekend 27 
Nov. 1925 en zij eerst 24 Fehr. 1926 haa r 
bezwaarschrift indiende, de Raad der ge
meente Leimuiden haar niet-ontvankelijk had 
behooren te verklaren in haar bezwaar; 

dat, nu deze Raad di t nal iet, de Raad van 
Beroep dat alsnog had moeten doen, in stede 
van, gelijk hij deed, den opgelegden aanslag 
te vernietigen ; 

0. dat mitsdien de bestreden uitspraak, als 
gewezen in strijd met art. 265b der Gemeente
wet, niet voor handhaving vatbaar is, terwijl 
de Hooge Raad, doende wat de Raad van Be
roep had behooren te doen, belanghebbende 
alsnog niet-ontvankelijk moet verklaren in 
haar bij den Raad der gemeente Leimuiden 
ingediend bezwaarschrift tegen den aanslag ; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
Recht doende ten principale: 
Vernietigt de door den Raad der gemeente 

Leimuiden gegeven beschikking op het be
zwaarschrift van belanghebbende; 

Verklaart haar in dit bezwaarschrift niet-
ontvankelijk. (W.) 

4 Janua,·i 1928. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Woningwet art. 22.) 

Indien Ged. Staten eerst na afloop van 
den termijn van art. 22, lid 4, der Wo
ningwet een beslissing nemen op een aan
vraag om voorziening tegen een besluit 
tot onbewoonbaarverklaring, kan die be
slissing niet een rechtsgeldige handhaving 
zijn van dat besluit en is derhalve dit 
laatste niet meer voor uitvoering vatbaar. 

In casu berichtte de Kroon geen termen 
te hebben gevonden de beslissing van Ged. 
Staten, na afloop van den termijn geno
men, te vernietigen. Daarmede is echter 
den rechter de bevoegdheid niet ontnomen 
deze bes! issing aan de wet te toetsen, even-
min a ls hij - behoudens het geval van 
art. 150, tweede lid, Gemeentewet - dH 
geldigheid van een plaatselijke verorde 
ning heeft te aanvaarden op grond dat do 
Koningin deze niet heeft vernietigd. 

Op het beroep van A. J ., requirant van 
cassatie tegen een vonnis van de Arr.-Recht
bank te Middelburg van den 9den Augustus 
1927, waarbij in hooger beroep is bevestigd 

' een door het Kantongerecht aldaar op 15 Juni 
1927 gedane uitspraak, bij welke het ten laatste 
van requirant bewezen verklaarde feit is gequa
lificeerd als : ,,het kenteeken, bedoeld in art. 21 
zevende lid der Woningwet wegnemen", met 
bepaling, dat op den requirant geen straf zal 
worden toegepast. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Berger. 

Bij besluit van 27 Octo ber 1926 verklaarde 
de Raad der gemeente Middelburg het aan 
requirant toebehoorende perceel Kinderd;jk 
P. 100 onbewoonbaar. adat dit besluit op 
29 October d. a. v . door Burgemeester en Wet
houders aan den requirant was verzonden, 
werd door dezen binnen den termijn, bedoeld 
in art. 22, lid 3, der Woningwet bij Gedepu
teerde Staten van Zeeland voorziening gevmagd. 
Op 14 Januari 1927 volgde de beslissing van 
genoemd College, waarbij de gevraagde voor
ziening op het, blijkens den inhoud dier beslis
sing, op 26 November 1926 ter Provinciale 
Griffie ingekomen, desbetreffend adres van 
requirant werd geweigerd en het besluit van 
den Gemeenteraad werd gehandhaafd . De be
slissing van Gedeputeerde Staten werd der
halve niet genomen binnen zes weken na den 
dag, waarop de voorziening was gevraagd, 
zooals lid 4 van evengemeld wetsartikel voor
schrijft. Bij schrijven van 8 Maart 1927 deelen 
Burgemeester en Wethouders aan den Directeur 
van Gemeentewerken mede, dat Gedeputeerde 
Staten bij hun schrijven van 4 l\faart 1927 
No. 165, 3• afd. hebben bericht, dat Hare 
Majesteit de Koningm geen termen heeft ge
vonden om hun voormeld besluit van 14 
Januari 1927 te vernietigen, en verzoeken ge
noemden Directeur aan het bedoelde perceel 
thans · het kenteeken, als vermeld in art. 21 
sub 7 der Woningwet, te willen doen aanbren
gen. Nadat requirant nu het dientengevolge 
aan zijn voormeld perceel aangebracht ken
teeken had verwijderd, werd te dier zake eene 
vervolging tegen hem ingesteld, bij schrifte
lijk vonnis van den Kantonrechter te Middel
buro, bij het bestreden vonnis bevestigd, het 
hem bij dagvaarding telastegelegde bewezen 
en requirant deswege strafbaar verklaard, doch 
ter zake van het aldus telaste gelegde en be
wezen verklaarde, zijnde de bij art. 46 j0 • 21, 
zevende lid der W oningwet strafbaar gestelde 
overtreding : ,,het kenteeken, bedoeld in art. 21 
zevende lid der Woningwet wegnemen" geene 
straf toegepast. 

R equirant draagt thans als middel van cas
satie voor: 

Schending en/of verkeerde toepassing van 
de artt.14,21 zevende lid, 22 en 46 der Woning
wet, doordat de Kantonrechter, alsmede de 
Arr.-Rechtbank te Midclelburg aangenomen 
hebben, dat het bord aangebracht aan de aan 
verdachte toebehoorende woning, was het ken
teeken bedoeld bij art. 21 zevende lid, der 
Woningwet. 

Als toelichting van dit middel stelt requirant, 
dat het door hem weggenomen kenteeken, be
staande uit een bord, waarop met duidelijke 
letters te lezen was : ,,onbewoonbaar verklaarde 
woning" geen kenteeken was in den zin der 
Woningwet, omdat Gedeputeerde Staten, gelijk 
reeds hiervoren opgemerkt, op de door requi-
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rant tegen het besluit van den gemeenteraad 
tot onbewoonbaarverklaring van het bedoelde 
perceel ingestelde voorziening eene beslissing 
hebben genomen na. a.floop van den termijn, 
bedoeld bij art. 22 lid 4 der W oningwet. Tot 
stenn van deze stelling dient vootnamelijk een 
beroep op het arrest van den Hoogen Raad 
van 16 Juni 1913, W. 9513, N. J. '13, 1037 
wa.a.rbij t en aanzien van de beslissing van den 
Gemeenteraad op eene voorziening tegen de 
aanschrijving van B. en W. tot het aanbrengen 
van verbeteringen werd overwogen, dat art. 17, 
(thans art. 20) derde lid , der Woningwet be
velende, dat binnen zes weken na den dag, 
waarop de voorziening is (l;evraagd, door den 
Gemeentera.ad eene beslissmg moet zijn ge
nomen, in dien zin is te verstaan, dat na afloop 
van dien termijn de Gemeenteraad geene gel
dige beslissing meer kan nemen en dat daarnit 
volgt,, dat na afloop van dien termijn de oor
spronkelijke aanschrijving hare kracht ver 
liest en niet meer beboeft t e worden opgevo1gd. 
Met requirant wil het mij voorkomen, dat het
zelfde moet gelden ten aanzien van eene be
slissing a.ls de onderwerpelijke van Gedepu
teerde Staten, genomen naar aanleiding der 
voorziening, ingevo!ge art. 22, derde lid der 
Woningwet gericht tegen een besluit van den 
Gemeenteraad tot onbewoonbaarverklaring, nu 
in het vierde lid aan het nemen van de beslis
sing een zelfde termi.in wordt gesteld, als aan 
die bedoeld in art. 20 lid 3. 

Dat ook de a.an de hierbedoelde· beslissing 
van Gedeputeerde Staten gestelde termijn a.ls 
een fatale termijn moet worden aangemerkt, 
mag, dunkt mij, mede worden afgeleid uit de 
hier in tegenstelling tot andere wetsbepalingen 
(art. 8 Hinderwet, artt. 197, 208 Gemeentewet) 
niet verleende bevoegdheid tot verdaging der 
beslissing, terwij l voorts, evenzeer als het voort
bestaan der aanschrijving van B . en W., zoodra 
da.artegen voorziening is ingesteld, naar volgt 
uit voormeld arrest, onafscheidenlijk is verbon
den aan het door den Gemeenteraad geldig te 
nemen besluit, zoo ook in het onderwerpelijke 
geval het voortbestaan der onbewoonbaarver
klaring na ingestelde voorziening m . i. geheel 
afbankelijk is van de daaromtrent geldig, d. i . 
tijdig, door Gedeputeerde Staten gegeven be
slissing. Kan zoodanige beslissing na het ver
strijken van den bij de wet gestelden termijn 
niet rechtskrachtig meer worden genomen, dan 
is daarmede het besluit tot onbewoonbaarver
klaring m . e. niet meer voor uitvoering vatbaar. 

In de bij het bestreden vonnis · bevestigde 
uitspraak wordt aangenomen, dat de met ver
waarloozing van dien wet telijken termijn tot 
stand gekomen beslissing van Gedeputeerde 
Staten niettemin als rechtsgeldig zoude moeten 
worden beschouwd, omdat de Kroon, de eenige 
macht, welke zoodanige beslissing als strijdig 
met de wet zoude hebben kunnen vernietigen, 
daartoe geen t ermen heeft gevonden, waarmede 
dan eene eindbeslissing in het adrninistratieve 
geding zoude zijn gevallen. 

Deze opvatting meeu ik niet te moeten 
deelen. Indien, evenals bijv. in art. 7, derde 
lid, der Woningwet, waar het uitdrukkelijk 
nevens het in het volgende lid omschreven 
vernietigingsrecht der Kroon wordt genoemd, 
tegen de hierbedoelde beslissing van Gedepu
teerde Staten een recht van voorziening bij 

- --- - ------ --------

de Kroon ware toegekend, dan zoude wellicht 
eene uitspraa.k van het hoogste administratief 
gezag, houdende weigering der vernietiging 
van het bestreden besluit uit overweging, da.t 
eene beweerde onwettigheid daarvan niet is 
a.an te nemen, ook door den rechter mo , ten 
worden geeerbiedigd. In het onderhavige geval, 
waarin van zoodanige overweging niet blijkt, 
immers niets anders vaststaat, dan dat de 
kroon ambtshalve - zij bet ook naar aan
leiding van een door den requirant gedaan 
verzoek krachtens bet hem bij artikel 3 der 
Grondwet daartoe verleende recht, - heeft te 
kennen gegeven, geene t ermen tot vernietiging 
van bet besluit van Ged. Staten te hebben 
gevonden, is, naa.r bet mij voorkomt, niets 
anders te zicn dan een niet gebruik maken van 
bet aan de Kroon kracbtens haar oppertoezicht 
over de lagere besturen in het algemeen toe
komend vernietigingsrecht, ten aanzien van 
beslui ten van ·Ged. Staten, nader nedergelegd 
in ar t. 166 der Provinciale Wet en overeen
komstig art. 168 dier wet bij art . 22 lid 6 der 
Woningwet met betrekking tot de in lid 4 
gemelde beslissingen van Gedeputeerde Staten 
in laat tgenoemde wet geregeld, wat betreft. 
bet aan vernietiging verbonden gevolg. 

Ik meen er in dit verband nog op te mogen 
wijzen, dat sommige schrijvers (w. o. de Jong 
van Beek en Donk, Praktijk der W oningwet 
's-Gravenhage 1909 biz. 142 v.v.) zelfs de 
meening voorsta.an, dat het vernietigingsrecht 
ten aanzien van beslissingen als de hierbe
doelde, trots voormelde bepaling van art. 22, 
zesde lid, Woningwet, in het i:;eheel niet door 
de Kroon zoude kunnen worcten gehanteerd, 
vermits de wijze, waarop die vernietiging zoude 
moeten geschieden, hier niet naar den eisch 
van art. 168 Prov. wet is vastgelegd. Van 
Leeuwen Provinciale Wet, H eusden 1911 biz. 
267 meent bet hieraan te kunnen toeschrijven, 
dat de Kroon, naar B<lhrijver mededeelt, van dit 
recht ten aanzien van bet hier bedoelde onder
werp nog nimmer gebruik beeft gemaakt. Wat 
daarvan zij, in elk geval zonde bet mij in ver
band met het vorenbetoogde willen voorko
men, dat de niettoepassing van bet Koninklijk 
vernietigingsrecbt op de hierbedoelde beslissing 
der Gedeputeerde Staten deze, wat hare wet
t igheid betreft, niet brengt in een anderen 
toestand, dan het besluit van den Gemeente
raad, bedoeld in 's Hoogen Raads arrest van 
16 Juni 1913 boven aangebaald. Ik meen da.n 
ook t e mogen besluiten, dat, volbardt Uw Raad 
bij zijne in dat arrest nedergelegde opvatt~ g 
omtrent de beteekenis van den aan de beshssmg 
van den Gemeenteraa.d in art. 20 lid 3 der 
Woningwet gestelden termijn, deze opvatt~g 
ook toepasselijk is op den termijn, bedoeld m 
art. 22 lid 4 dier Wet, en derhalve de onder
werpelijke beslissing van Gedeputeerde Staten 
op gelijken grond niet rechtsgeldi~ zal moeten 
worden geoordeeld. Naar ik reects zeide, zal 
het gevolg hiervan moeten zijn, dat de onbe
woonbaarverklaring van r equirants perceel als 
niet meer bestaande dient te worden beschouwd, 
zoodat het bij da.gvaarding omschreven k~n 
teeken ten onrechte aan dat perceel bevest1gd 
werd. Aangezien nu a.rt. 46 der Woningwet 
kennelijk slechts bet oog heeft op een bevoeg
delijk aangebra.cht kenteeken, zoude ik meenen, 
dat bet t en laste van requirant bewezen ver-
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klaarde ten onrechte strafbaar is geoor
deeld. 

Ik concludeer mitsdien, dat de Hooge Raad 
de bestreden uitspraak en het daarbij beves
tigde vonnis van den Kantonrechter zal ver
nietigen, <loch beide bebalve voorzoover daarbij 
bet aan req uirant te laste gelegde is bewezen 
verklaard, en vervolgens, rechtdoende krach
tens art. 105 R. 0., den requirant van alle 
recbtsvervolging te dier zake zal ontslaan. 

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

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur (zie Corl
clusie Advocaat-Generaal) ; 

0. dat bij het bevestigde vonnis ten laste 
van requirant is bewezen verklaard, - met 
qualificatie en bepaling omtrent bet opleggen 
van straf als hiervorerr is vermeld - dat hij 
den 2lsten .April 1927, des namiddags circa 
3½ uur te Middelburg een kenteeken als be
doeld in art. 21, zevende lid der Womngwet, 
welk kenteeken bestond uit een bord, waarop 
met duidelijke letters te lezen was ,,Onbewoon
baar verklaarde woning", en welk kenteeken 
op last van Burgemeester en W ethouders der 
gemeente Middelburg was aangebracht aan 
perceel Kinderdijk P 100, welk perceel bij 
besluit van den Gemeenteraad van Middelburg 
d.d. 27 October 1926 was onbewoonbaar ver
klaard, heeft weggenomen ; 

0. dat de Kantonrechter, naar aanleiding 
van requirants verweer dat het kenteeken in 
de dagvaarding bedoeld, niet mag beschouwd 
worden als het kenteeken, bedoeld bij art. 21, 
zevende lid der Woningwet, wijl Gedeputeerde 
Staten van Zeeland den, hier in art. 22 vierde 
lid der wet voorgeschreven termijn hebben 
overschreden en zij, na het verstrijken van dien 
termijn, geen rechtsgeldige beslissing meer 
mochten nemen, heeft overwogen : 

,,dat, al moge inderdaad gemeld College 
gemelden termijn met 6 dagen hebben over
schreden, de Kroon de eenige macht was, welke 
zoodanige beslissing, als strijdig met de wet, 
zoude hebben kunnen vernietigen; dat nu, 
waar de Kroon in deze daartoe geen termen 
heeft. gevonden, alzoo de eindbeslissing in het 
administratief geding was gevallen, en het 
besluit tot onbewoonbaarverklaring was ge'. 
handhaafd, Burgemeester en W ethouders terecht 
het kenteeken aan de woning hebben doen 
bevestigen en verdachte ter zake van het 
telastgelegde en bewezenverklaarde wegnemen 
van dat kenteeken, strafbaar is;" 

0. dat tot toelichting van het cassatiemiddel 
is aangevoe'rd, dat, nu Gedeputeerde Staten 
hunne beslissing niet hebben gegeven binnen 
den bij art. 22, vierde lid der W oningwet be
paalden termijn, geen geldig besluit tot onbe
woonbaarverklaring bestond, waaraan de niet
vernietiging van de beslissing van Gedepu
teerde Staten door de Kroon niets kan ver
anderen; 

0. dienaangaande en voor zooveel noodig 
ambtshalve: 

dat uit het door het Kantongerecht gowezen 
vonnis blijkt : 

dat op 29 October 1926 aan requirant is ver
zonden het besluit van den Raad der gemeente 

Middelburg van 27 October 1926, houdende 
onbewoonbaarverklaring van perceel Kinder
dijk P 100; 

dat Gedeputeerde Staten van Zeeland op 
14 Januari 1927, op het adres van requirant 
van 19 November 1926, ter Provinciale Griffie 
ingekomen op 26 November d. a. v., hebben 
besloten, met handhaving van het besluit van 
den Raad der gemeente Middelburg, de daartoe 
gevraagde voorziening te weigeren ; dat Bur
gemeester en Wethouders op 8 Maart 1927 
aan den Directeur van Gemeentewerken hebben 
medegedeeld, dat Gedeputeerde Staten bij 
schrjjven van 4 Maart 1927 hebben bericht, 
dat Hare Majesteit de Koningin geen termen 
heeft gevonden hun besluit van 14 Januari 
1927 te vernietigen ; · 

0. dat hieruit blijkt, dat Gedeputeerde Sta
ten hnnne beslissing tot handhaving der onbe
woonbaarverklaring hebben gegeven nadat de 
termijn van art. 22, vierde lid der Woningwet 
was verstreken ; 

dat derhalve die beslissing niet kan worden 
aangemerkt als een rechtsgeldige h_andhaving 
van het besluit tot onbewoonbaarverklaring, 
hoedanige beslissing immers alleen kan worden 
gegeven binnen zes weken na den <lag, waarop 
de voorziening is gevraagd; dat daaruit tevens 
volgt, dat het besluit tot onbewoonbaarver
klaring, waartegen de voorziening was ge
vraagd, niet meer voor uitvoering vatbaar 
was· 

o'. dat zich nu de vraag voordoet, of hierin 
verandering wordt gebracht door de omstan
digheid dat de Koningin geen termen heeft 
gevonden om het besluit van Gedeputeerde 
Staten te vernietigen, welke vraag echter ont
kennend moet worden beantwoord ; 

dat immers daardoor de niet rechtsgeldige 
beslissing van Gedeputeerde Staten geen rechts
kracht kon verkrijgen ; 

dat <lit anders zou zijn, indien hier sprake 
was van een administratief geding, waarin 
punten ter beslissing komen, welke ter beoor
deeling staan uitsluitend van de daartoe aan
gewezen Organen, welke beslissingen dan zijn 
gesteld buiten de bemoeienis der Rechterlijke 
Macht; 

· dat <lit echter hier geenszins het geval is, 
daar in art. 22, zesde lid, slechts wordt geregeld, 
wat behoort te geschieden, wanneer de Ko
ningin van de Haar toekomende bevoegdheid 
tot vernietiging van het besluit van Gedepu
teerde Staten heeft gebruik gemaakt ; dat daar
mede echter den rechter niet is onthouden de 
bevoegdheid om het besluit van Gedeputeerde 
Staten aan de wet te toetsen, evenmin als de 
rechter - behoudens het geval van art. 150, 
tweede lid der Gemeentewet - de geldigheid 
van een plaatselijke verordening heeft te aan
vaarden op grond dat de Koningin deze niet 
heeft vernietigd ; 

0. dat de bij het middel ontwikkelde grief 
derhalve is gegrond, waaruit, in verband met 
art. 22, vijfde lid der Woningwet volgt, dat 
hier geen voor uitvoering vatbaar besluit tot 
onbewoonbaarverklaring aanwezig was, zoodat 
de bewezenverklaring, in het bijzonder betref
fende de omstandigheid dat hier aanwezig zou 
zijn een kenteeken als bedoeld in art. 21,. 
zevende lid der W oningwet, niet met redenen 
is omkleed, waardoor art. 359 Sv., in verband 
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met de in het middel aangehaalde artikelen 
en de artt. 415 en 425 Sv., is geschonden; 

Vernietigt het bestreden vonnis ; 
Rechtdoende krachtens art. l 06 R. 0. : 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

' s-Gravenhage, ter berechting en afdoening op 
het bestaand hooger beroep. 

(N.J.) 

5 Januari 1928. BESLUIT, houdende wijziging 
van het Rijkstelegraafreglement 1926, vast
gesteld bij Koninklijk besluit van 30 
Augustus 1926 (Sta.atsblad n°. 319.) S. 2. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Gezien de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 

(Sta.atsblad n°. 7); 
Op de voordracht van Onzen Miruste1 van 

Waterstaat van 23 November 1927, n°. 3, 
Hoofdbestum der Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 December 1927, n°. 33); 

Gezien het nader rapport va!l Onzen voor
noemden Minister van 31 December 1927, 
n°. 8, Hoofdbestuur der Posterijen en Tele
grafie; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art . I. Artikel 4 van het Rijkstelegraaf
reglement 1926 wordt aangevuld met een rueuw 
lid, luidende : 

,,3. Het in de vorige alinea bepaalde is met 
van toepassing op cle behandeling op den 
Nienwjaarsdag van locaal-telegrammen, be
stemd voor de Korungin of voor de leden van 
het Korunklijk Hnis." 

Art. II. Artikel 19 van genoemd reglement 
wordt gewijzigd als volgt : 

sub l, onder ,,i. telegrammen over dienst
zaken van:" wordt na ,,den Auditeur-Militair 
van den Krijgsraad voor de Landmacht vcor 
het Rijk in Europa" opgenomen: ,,den Fiscaal 
bij den Krijgsraad binnen het Riik in Europa 
voor de Zeemachu". 

sub 2 wordt gelezen: 
,,2. In het buitenlandsch ve.:kecr worden 

onder regeerings-telegrammen ve,·staan: tele
grammen uitgaande van het Hoofd van den 
Staat, van de Mirusters, van de Opperbevel
hebbers der Land- en Zeemacht, van de diplo
matieke en consuJaire ambtenaren der contrac
teerende Rcgeeringen en van den Secretaris
Generaal van den Volkenbond, alsmede de 
antwoorden op deze telegrammen." 

Art. III. Artikel 25 van genoemd reglement 
wordt gewijzigd als volgt : 

de le zinsnede, sub 2, wordt gelezen: 
,,2. Deze kan cebter verlangen, tenzjj daar

tegen naar het oordeel van den Directeur
Generaal der Posterijen en Telegrafie bezwaar 
bestaat, dat zijne telegrammen op het Rijks
ka.ntoorvan zijnewoonplaats, of, na het bekomen 
van bijzondere vergunrung van de telegraaf
admirustratie, op andero Rijkskantoren, zonder 
dadeltjke betaling worden aangenomen, mits 
op eene door hem aan te wijzen rekening bij den 
postcheque en girc-dienst een voldoend saldo 
aanwezig is to1, nadere verrekening van <le 
verschuldigde kosten en de houder dier rekening 

. m_achuiging. heeft gegeven deze k~sten van 
o:gne rekenmg · te doen afsehriJven. 

~ub 3 wordt gelezen: 

,,3. Het door den afzender voor een telesram 
te betalen bedrag wordt, indien di,; geen veel
voud van 5 eent i~, afgerond tot het naast 
hoogere door vjjf deelbare bedrag in centen." 

Aru. IV. De punt aan het slot van de le 
zinsnede van Artikel 26 van genc.emd reglement 
verva.lt en dit slot "\"I ordt aangevuld met : 

,,en voorts naar het oordeel van den Direc
teur-Generaal der Posterijen en Telegrafie tegen 
aanbieding zonder dadeljjke betaling geen be
zw;,ar bestaat." 

Art. V. Artikel 35, sub 3, van genoemd 
reglement wordt gelezen als volgt: 

,,Telegrammen van een kantoor, dat geheel 
buiten gemeenschap is, worden per post gezon
den aan het naaste kantoor, dat tot verder
seining in staat is ; telegrammen voor een kan
toor, dat geheel bmten gemeenschap is, worden 
geseind naar het kantoo.-, van waaruit bij 
verzending per pos.; de bestemming het snelst 
kan worden bereikt." 

Art. VI. In Artikel 40, sub 7, van genoemd 
!eglement, ":?rdt ,, 11 uur des avonds" gewijzigd 
m ,,23 uur. 

Art. VII. In artikel 51, sub 3, ·van genoemd 
reglement wordt ,,75 cent" gewijzigd in ,,60 
cent." 

Art. VITI. Ar.ikel 56 van genoemd reglement 
wordt gewijzigd als volgt : 

de, 1 • zinsnede, sub 2, litt. c, wordt gelezen: 
,,c. ~en of twee talen, eventueel opgegeven 

door de Administratie van bet !and van afzen
ding of door die van het land van bestemming, 
boven de ondec letter b aangewezen talen." 

sub 7 wordt gelezen: 
,,7. Naar gelang de taal, waarvan gebruik 

gemaakt is, he-,; Fran.~ch of een der door de 
Admirustratie van het land van bestemming, 
dan wel de Nederlandsche uaal of een der door 
de Nederlandsche Adminfatratie aangewezen 
talen is, moet de afzender- boven het adres de 
betaalde dienstaanwijzing -LCF- of-LCD
of -LCO- schrijven." 

Art. IX. Artikel 58 van genoemd reglement 
wordt gewijzigd als volgt : 

sub 2 worden de woorden .,deugdelijk ver
klaarde afschriften" gewijzigd in ,,deugdelijk 
verklaarde afschr;ften of fotografieen". 

sub 4 wordt gelezen: 
,,4. De prijs van een fotografie, bedoeld 

sub 2 van <lit artikel, bedraagt gl. 2,50." 
Art. X. Artikel 61 van genoemd reglement 

"'ordt gewijzigd als volgt: 

Bijzondere soorten van telegram.men tegen· ver
laagd tarief. 

61. De regelingen voor telegrammen in bet 
internationaal verkeer, welke ingevolge de 
internationale Overeenkomst met reglement 
betreffende het telegrafisch verkeer met het 
bmtenland van Admirustratie tot Admiru
stratie worden vastgesteld, worden voor de 
desbetreffende telegrammen afkomstig van 
of bestemd voor Nederland door den Directeur
Generaal bekend gemaakt in de Sta.atscourant 
met vermelding van den datum met ingang 
van welken bedoelde regelingen voor Neder
land in werk:ing treden. 

Art. XI. 1. In Artikel 1 van genoemd regle
ment wordt ,,Onze" gewijzigd in ,,De" . 

2. In artikel 19, sub 1, onde1· 'P en onder t, 
artikel 30, artikel 38, artikel 42, sub 2 (twee-
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maal), sub 3 en sub 4, artikel 50, sub 1 en sub 3, 
artikel 64, sub l en artikel 65, wordt ,,Onzen" 
gewijzigd in ,,den". 

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

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

's-Gravenhage, den 5den Januari 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
(Uitge,g. 21 Jan. 1928.) 

6 Januari 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920, art. 97, 5e lid). 

Nu de gemeente ingevolge art. 73 jO art. 
7 4 l e lid sub c de kosten van eerste in
richting, met inbegrip van de schoolmeu
belen, aan het toenmalig school bestuur 
heeft verstrekt, en de school sedert is op
geheven, moet voor de toepassing van art. 
83 5e lid de inventaris geacht worden 
deel uit te makeii van het schoolgebouw, 
zoodat Ged. Staten terecht ten aanzien 
van den inventaris eene bes! issing inge
volge deze wetsbepaling hebben genomen. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

hct Bestuur der Vereeniging De Hoornsche 
Montessorischool te Hoorn, tegen het besluit 
van Gedeputeerd.e Staten van Noord-Holland 
van 20 .Juli 1927, n°. 85, waarbij, in aansluiting 
aan artikel 83, 5' lid, der Lager-Onderwijswet 
1920 is bepaald, dat die Vereeniging te rekenen 
van 1 October 1926, den datum van ophefling 
der Hoornsrhe Montessorischool, blijvend heeft 
opgehouden, den inventariR dier school over
eenkomstig zijne bestemming te gebruiken ; 

Den Raad van 8tate, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 Deeem ber 1927, no. 1055; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen a. i. 
van 3 Januari ]928, n°. 14944, Afd. L. 0. F.; 

0. dat, nadat het schoolbestuur bij den Raad 
der gemeente Hoorn eene aanvrage inaevolge 
artikel 72 der Lager-Onderwijswet l 920 had 
ingediend tot het bekomcn van de benoodigde 
lokaliteiten en inventaris ten behoeve van hare 
school, de gemeenteraad de gevraagde mede
werking heeft verleend ; dat de door het school
bestuur voor kosten van eerste inrichting, met 
inbegrip van schoolmeubelen gestorte waarborg
som, f 547. l 3 bedroeg, zijnde 15 % van f 3647.50, 
welk laatste bedrag aan den schoolinventaris 
werd besteed ; dat het schoolbestuur later de 
aanvrage, voorzoover zij bet,rekking had op het 
verkrijgen van schoolruimte, heeft ingetrokken 
en met het gemeentebestuur eene overeenkomst 
heeft aangegaan, waarbij aan haar tot weder
opzeggens twee lokalen van de voormalige 
Eerste Burgerschool voor meisjes te Hoorn 
in hour werden gegeven tegen een huurpri.is 
van f 75.- per jaar; dat het gemecntebestuur 
in verband met de opheffing van de school, 
met ingang van l October 1926, aan bet, bestuur 

rler Vereeniging De Hoornsche Montessori
school beeft voorgesteld, ten behoeve van de 
gemeente afstand te doen van de waarborg
som en van den schoolinventari~, in welk geval 
de Vereenir:ing door du gemeente zou worden 
vrijgesteld van de verplichting, om de localiteit, 
waarin de school gevestigd was, overeenkomstig 
het huurcontract in haar oorspronkelijken 
toestand terug te brengen ; dat toen het bestuur 
der Vflreeniging niet genegen bleek, verder te 
gaan dan afsta.nd of van den schoolinvent1'.ris 
of van de waarborgsom, Burgemeester en 
Wethouders van Hoorn aan Gedeputeerde 
Staten hebben verzocht,, eene beslissing t.e 
nemen ingevolge art. 83, 58 lid, der ·Lager
Onderwijawet 1920; dat Gedeputeerde Staten 
bij besluit van 20 Juli 1927 hebben bepaald, 
dat de Vereeniging De Hoornsche Montessori
school, te rekenen van 1 October 1926, bljjvend 
heeft opgehouden den schoolinventaris overeen
komstig z(jne bestemming te gebruiken ; dat 
Gedeputeerde Staten daarbij hebben overwogen, 
dat waar de school der Vereeniging sinds l Oc
tober 1926 fa opgeheven, de vra.ag rijst., of de 
eigendom van den srboolinventaris op de 
gemeente Hoorn overiraat en of de waarborg
som aan die aemeente · vervalt, m. a. 1v. of het
geen in artikcl 83, 5° lid, der wet is geregeld ten 
opzichte van het ,,schoolgebouw" naar analogie 
geacht kan worden voor de eerste inrichting en 
de schoolmeubelen te gelden ; dat deze V!'aag 
in bevestigenden zin moet worden beantwoord, 
omdat, zooals uit art. 7 4 der wet duidelijk blijkt, 
66k de stfohtingskosten van een ,,schoolgebouw" 
de kosten van eerste inrichting met inbegrip 
van de schoolmeubelen omvatten; dat derhalrn 
h. i. de in art. 83, 5• lid, bedoelde beslissing 
zoowel ten aanzien van het schoolgebouw als 
van de eerste inrichting en de schoolmeubelen 
kan worden genomen ; dat het Bestuur der 
Vereeuiging in beroep aanvoert, dat de wet 
.geen enkele bepaling bevat, op grond waarvan 
de gemeente rechten kan doen gelden op de 
schoolmeubelen en leermiddelen; dat in artikel 
83, 58 lid, Lager-Onderwijswet J 920 we! sprake 
is van het gebouw met 'bijbehoorenden grond 
doch niet van den schoolinventaris ; 

0. dat het gemeentebestuur, ingevolge 
. artikel 73, junct-0 ar~. 74, l 8 lid, onder ~ der 
Lager-Onderwijswet 192!), de kosten van 
eerste inrichting, met inhegrip van de school
meubelen, aan het toenmalig schoolbestuur 
heeft verstrekt, zoodat deze kosten tot de 
stichtingskosten van het schoolgebouw worden 
gerekend; dat de Vereeniging blijvend heeft 
opgehouden, het gebouw, met inbegrip van den 
inventaris en van de schoolmeubelen, overeen
komstig zijne bestemming te gebruike11 ; dat 
derhalve in dezen voor de toepassing van 
art. 83, 58 lid, der wet de inventaris geacht moet 
worden, dee! uit te maken van het school
gebouw, zoodat Gedeputeerde Staten terecht 
bij hun bestreden besluit ten aanzien van den 
inventaris eene besli8sing ingevolge laatst
genoemde wet-sbepaling hebben genomen ; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. 
(A. B.) 
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6 Janua,·i 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
( Gemeentewet, a r t. 213) . 

Ged . Staten hebben te recht goedkeuring 
onthouden aan een r aadsbeslui t tot wijzi
ging der gemeentebegrooting uit overwe
ging dat het in het a lgemeen niet ge
wenscht is om ten behoeve van ui tgaven, 
die eenmaal uit de gewone middelen be
taald zijn, achteraf in latere jaren aan 
den gewonen dienst .uit den ka pitaa ldienst 
eenzel £de bedrag te doen toevloeien. 

\Vij WILHELMINA, enz. 
· Beschikkende op het beroep, ingest eld door 
d en R aad der gemeente Meppel tegen bet 
besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe 
va n 3 Augu tus 1927, n°. 2 b, waarbij goed
keuring is onthouden aan zijn besluit van 27 
April 1927, n°. 6/IXb, t ot wijziging van de 
gemeente-begrooting voor het dienstjaar 1927; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord; advies van 
30 ovember 1927, n°. 1023 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
4 J anuari 1928, n°. 9903, Afd. B. B. ; 

0. dat bet besluit van Gedeputeerde Stat en 
s teunt op de overweging, dat de R aad van 
Meppel bij zijn besluit van 27 April 1927 op den 
kapitaaldienst der begrooting 1926, wegens 
geldleening in ontvangst heeft geraamd op 

.hoofdstuk V f 1900, op hoofdstuk VI f 1785.62, 
op hoofdstuk VIII par. 2 f 4999.68 en op hoofd-
stuk VIII par. 9 f 4454.20, dus in totaal 
f 13,139.50, en deze bedragen respectievelijk 
op dezelfde hoofdstukken in uitgaaf heeft 
gebracht a.ls bijdragen aan hoofdstuk I van den 
gewonen dienst voor 1927 ; dat de ram.ing van 
die bijdragen blijkens de toelichting van bet 
raadsbesluit steunt op de overweging, dat die 
gelden dee! uitmaken van bet bedrag eener door 
Gedeputeerde Stat en goedgekeurde geldleening ; 
dat namelijk reeds in 1923 en 1924 buitengewone 
uitgaven tot een totaal bedrag van f 13,139.50, 
zijnde bet gezamenlijk bedrag van die gelden uit 
de gewone middelen i bestreden en dat, waar 
voor die gelden nadien in 1926 is geleend, ge
meld t otaal weer aan den gewonen dienst ten 
goede dient te komen ; dat weliswaar bedoelde 
leening, groot f 400,000, door Gedeputeerde 
Staten is goedgekeurd bij besluit van 30 De
cember 1925, n°. 72, doch dat die goedkeuring 
is verleend in bet vert r ouwen, dat het alsnog 
leenen voor in 1923 en 1924 uit gewone middelen 
bestreden uitgaven noodzakelijk zou zijn in het 
belang van de st a biliteit van den belasting
druk in de gemeente Meppel ; dat , blijkens de 
met bet uemeentebestuur ter zake gevoerde 
correspondentie, met bet ter begrooting hrengen 
van de leeningsbedragen van f 1900, f 1785.62, 
f 4999.68 en f 4454.20 en van gelijke so= en als 
bijdragen aan den gewonen clienst, ook bij den 
Raad de bedoeling beeft voorgezeten, den hef
fingsfactor der plaat selijke inkomstenbelasting 
voor het belastingjaar 1926/27 niet hooger t e 
doen zijn dan die voor bet belastingjaar 1925/ 
26 ; dat evenwel bij brief van l Juli 1927, 
n°. 742, door Burgemeester en Wethouders van 
Meppel op uitnoocliging van Gedeputeerde 
Staten een staat is overgelegd van inkomsten en 
uitgaven over 1926 en uit dezen staat blijkt, 
dat de gewone clienst van 1926 ondanks de 

omstandigheid, dat de hetlingsfactor der plaat
selijke inkoJI1stenbelasting voor het belasting
jaar 1926/27 op 2.2 is gehandhaafd, een batig 
slot heeft opgeleverd van f 67,090.26, terwijl de 
rekening over 1925 een voordeelig saldo op den 
gewonen dienst aanwijst van f 33,611.45½ ; 
dat deze uitkomsten ten duidelijkste aantoonen, 
da t voor de hiervoren hedoelde in 1923 en 1924 
gedane uitgaven in 1926 niet meer had behoeven 
te zijn geleend en Gedeputeerde Staten dan ook 
geen t ermen kunnen vinden alsnog toe te laten, 
da t de daarvoor geleende bedragen weder ten 
bate van den gewonen dienst worden gehracht, 
doch meenen, dat deze veeieer dienen te strekken 
tot buitengewone aflossing op de va.ste schulden 
der gemeente of dat daaraan althanseene buiten 
gewone bestemming beboort te worden gegeven ; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, dat 
bet bedrag van f 13,139.50 wel aan den gewonen 
dienst behoort te worden t oegevoegd ; dat het -
afgescbeiden van de vraag, of zulks met bet oog 
op de stabiliteit van den belastingdruk in 
Meppel noodzakelijk is - naar recbt en billijk
heid geboden is, om, nu in 1923 en 1924 uit
gaven van buitengewonen aard, bij ruimte van 
kasmiddelen, voorloopig uit de gewone middelen 
zijn betaald en voor deze uitgaven thans defi 
nit ief dekking is verkregen, door het aangaan 
van eene geldleening, van de opbrengst dezer 
leening een gelijk bedrag aan de gewone midde
len wordt terug gegeven als indertijd voorloopig 
daaraan is onttrokken ; dat strikt genom en , 
voor deze uitgaven ad f 13139.50; onmiddellijk 
had m oeten worden geleend, zoodat door de 
belasting betalers dan een gelijk bedrag minder 
aan belasting zou m oeten zijn opgebracht en 
waar dit bed.rag nu weer beschikbaar komt , het 
den belastingbetalers zoo spoedig mogelijk weer 
ten goede moet komen door restitutie aan de 
gewone middelen ; dat het door Gedeputeerde 
Staten aangevoerde motief als zoude het aan
gaan van do leaning destijas zijn goedgekeurd 
in het v~rtrouwen, dat het alsnog leenen voor 
in 1923 en 1924 uit gewone middelen hestreden 
uitgaven noodzakelijk zou zijn in het belang van 
de sta biliteit van den belastingdruk, in een 
eigenaardig licbt komt te staan, wanneer in 
aanmerking wordt genomen het feit, dat, toen 
Gedeputeerde Staten het aangaan van hedoelde 
leening goedkeurden, nameljjk in December 
1925, er nog niets van bekend was, welke ver 
menigvuldigingsfactor voor het belastingjaar 
1926/27 zou moeten worden vast gesteld, zoodat 
ook over de meerdere of mindere stabiliteit 
op dat t ijdstip geenerlei meening kon worden 
bepaald ; dat hij, na onderzoek van de daarvoor 
ingestelde commissie, van oordeel was, dat het 
bedoelde bedrag bij de bepaling van den factor 
voor 1926/27 buiten beschouwing kon worden 
gelaten, omdat er voldoende middelen beschik
baar waren om tot handhaving van den factor 
voor 1926/27 op 2.2 te kunnen besluiten ; dat 
echter voor de stabiliteit van de belasting
heffing het zeer ze)rnr van belang moet worden 
geacht, om voor de vaststelling van den factor 
1927 /28 de beschikking te hebben over bedoeld 
bedrag van f 13139.50 ; dat toch mag worden 
aangenomen, op grond van de daarvoor be
scbikbare gegevens, dat de factor voor dat 
belast ingjaar zeer waarschijnlijk hooger moet 
worden gesteld dan voor het vorige ; 

0. dat, daargelaten nog de vraag, of inderdaad 



17 10 JANUARI (S.8) 1928 

de in 1923 en 1924 uit de gewone middelen 
betaalcle nitgaven tot een gezamenlijk bedrag 
van f 13139.60 ten voile geacht kunnen worclen 
te behooren tot buitengewone uitgaven, cleze 
uitgaven in 1923 en 1924 uit de gewone midclelen 
zijn betaald ; dat in zoodanig geval bet in het 
algemeen ongewensrht is, om achteraf in latere 
jaren aan den gewonen dienst uit den kapitaal
dienst weder eenzelfde bedrag, te doen toe
vloeien, wat zou Jeiden tot verzwakkiug van den 
financieelen toestand der gemeente ; 

dat niet is gebleken, dat er in dit geval tennen 
zijn om van dezen regel af te wijken ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Mini ter van Binnenlandsche Zaken en 

Landbouw is bela t, enz. 
(A. B.) 

10 J anuari 1928. BESLUIT, houdende wijziging 
en aanvulling van het Koninklijk besluit 
van 31 Mei 1926 (Staatstlad n°. 159), tot 
nadere uitvoering van art. 16 en art. 28, 
vierde lid, der Nijverheidsonderwijswet. 

• s. ~- . 
Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht -van Onzen Minister van 

Onclerwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
10 November 1927, n°. 6770, afdeeling Nijver-
heidsonderwijs ; · 

Overwegende, dat het wenschelijk is gebleken 
in Ons besluit van 31 Mei 1926 (Staatsblad no. 
159), waarbij naclere voorschriften zijn vast
gestelcl tot uitvoering van artikel 16 en artikel 1 

28, viercle lid, der Nijverheidsonderwijswet, 
eenige wijzigingen en aanvullingen aan te 
brengen; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
20 December 1927, n°. 21 ; 

Gelet op bet nader rapport van Onzen Minis
ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
a. i. van 6 Januari 1928, n°. 2000, afdeeling 
Nijverheidsonderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Ons besluit van 31 Mei 1926 (Staatsblad n°. 

159) te wijzigen en aan te vullen als volgt : 
Art. 1. In artikel I van Ons voornoemd 

besluit worden de eerste en tweede zin van het 
zesde lid van artikel 46 gelezen als volgt : 

,,De diensttijd van de op 1 Januari 1926 bij 
nijverheidsdag- en avondscholen in dienst zijnde 
ambtenaren, welke v66r dien datum die betrek
king bekleedden, uitgezonderd die in de bijlage 
D genoemd, wordt op 1 J anuari 1926 vastge
steld met toepassing van de n,ivolgende bere
kening: 

a 
X=b X c+ d. 

In deze formule stelt voor : 
" = het aantal jaren, dat vereischt wordt 

om, volgens de betrekkelijke schaal van bezol
diging van <lit besluit, regelmatig van het mini
mum tot hct maximum op te klimmen. 

b = het aantal jaren, dat vereischt wordt 
om, volgens de bepalingen van het K oninkl\jk 
besluit van 11 Juli 1921 (Staatsblad n°. 921), 
clan wel van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksam btenarenl920, regelmatigvan het mini
mum tot het maximum van de schaa l van be-

Hl:28 

zoldiging op te klimmen. Voor de leerkrachten, 
vermeld in eerstgenoemd besluit onder Groep 
III, II, A, B en .C wordt dit aantal bepaald op 
10. 

c = de diensttijd, welke op 1 Januari 1926 
is verkregen onder de op 31 December 1924 voor 
hen van kracht zijnde regeling. 

d = het eventueel voordeelig verschil tus
schen den diensttijd volgens de bepalingen van 
dit besluit en de op 31 December 1924 voor 
hen geldende regeling. 

x wordt vastgesteld in maanden nauwkeurig. 
Gedeelten van een maand worden voor een 
voile maand gerekend." 

2, In Ons voornoemd besluit onder B wordt 
na het eerste lid van artikel 7 ingevoegd een 
nieuw lid, luidende als volgt : 

,,Voor directeur, lecraren en verder personeel 
der Rijksscholen worden instructien vastgesteld 
door Onzen Minister." 

De eerste zin van artikel 12 wordt gelezen 
als volgt : 

,,Van ongunstige rapporten, door of vanwege 
het chool- of gemeentebestuur aan Onzen 
Minister uitgebracht over directeuren, leeraren 
en verder personeel van gesubsidieerde nijver
heidsscholen, wordt den betrokkene zoo spoedig 
mogelijk een afschrift gegeven." 

Na het eerste lid van artikel 13 wordt een 
nieuw lid ingevoegd, luidende als volgt : 

,,Voor een leeraar, die aan een school voor 
vast wordt aangesteld, kan, onder goedkeuring 
van Onzen Minister, een getal lesuren worden 
vastgesteld, hetwelk voor de berekening van 
zijn salaris aan die school als minimum zal 
gelden, behoudens latere vermindering van dat 
getal lessen op zij n eigen verzoek." 

De eerste zinsnede van het ·tweede lid van 
dat artikel wordt gelezen als volgt : 

,,Tijdelijke aanstelling voor een jaar kan 
plaats hebben :". 

Aan het slot van dat artikel worden twee 
nieuwe leden toegevoegd, luidende als volgt : 

,,Als leeraar aan een nijverheidsschool kan 
alleen optreden hij, die den leeftijd van 21 jaar 
heeft volbracht. 

Gehuwde vrouwelijke personen kunnen voor 
eene benoel)'.Ung tot directrice, leerares, huis
houdster, assistent-huishoudster of admini
stratrice aan een nijverheidsschool niet in aan
merking komen, tenzij in buitengewone geval
len, ter beoordeeling van Onzen Minjster. 

Het vierde lid van artikel 15 wordt gelezen 
als volgt : 

,,In het geval, bedoeld onder b. wordt het 
ontslag niet later verleend clan met ingang van 
den lsten Januari. volgende op den dag, waarop 
de 65- jarige leeftijd wordt bereikt." 

Het zesde lid van artikel 15 vervalt . 
De eerste zinsnede van het vierde lid van 

artikel 18 wordt gelezen als volgt : 
,,In buitengewone gevallen, ter beoordeeling 

van Onzen l\1.inister, kan het wachtgeld, nadat 
het genot daarvan is geeindigd, voor een be
paalden tijd worden voortgezet ;". 

Aan het slot van artikel 20 wordt een nieuw 
lid toegevoegd, luidende als volgt : 

,,In de gevallen, dat het salaris van den 
betrokkene door verandering van het aantal 
lesuren veelvuldige wijziging ondergaat, kan, 
indien naar het oordeel van Onzen Minister 
daartoe aanleiding bestaat, voor de vaststelling 

2 
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van het ,~achtgeld als laatstelijk genoten wedde 
worden genomen hetgeen hem gedurende de 
laatste twaalf maanden gemidde!d aan wedde 
toekwam." 

Artikel 21 wordt gewijzigd als volgt: 
de punt aan het slot van het eerste lid wordt 

vervangen door een puntkomma. Aan dit lid 
wordt toegevoegd : 

,,c. bij gelijktijdig genot van inkomsten, als 
bedoeld onder a en b, het wachtgeld verminderd 
met het eventueel gedeelte derinkomsten onder 
a, waarmede deze, vermeerderd met het'wacht
geld, het bedrag der laatstelijk genoten weddc 
overschrijden, <loch ten aanzien van de over
blijvende inkomsten gehandeld, alsof zij alle 
onder b vallen, echter met <lien verstande, dat 
bij de in de tweede plaats bedoelde verminde
ring nimmer meer worclJ; afgetrokken dan de 
helft van de inkomsten onder b.,. 

Het tweede lid van dit artikel wordt gelezen : 
,,Wanneer de op wachtgeld gestelde uit of 

in verband met arbeid of bedrijf, ter hand 
genomen v66r den dag, waarop het ontslag, 
terzake waarvan het wachtgeld hem is verleend, 
hem is aangezegd of door hem is aangevraagd, 
op of na dien dag inkomsten of meerdere in
komsten gaat genieten, zijn ten aanzicn van 
die inkomsten of meerdere inkomsten de bepa
lingen van dit artikel van overeenkomstige 
toepassing." 

In het derde lid van <lit artikel wordt in 
den eerst en zin het woord ,,en" achter ,,Onzen 
Minister" vervangen door een komma en aan 
het slot van dien zin de volgende zinsnede toe
gevoegd : ,,en ingeval het tweede lid van artikel 
26 toepassing vindt, aan de in dat lid bedoelde 
gemeente . ,. 

Aan het slot van dit artikel worden twee 
nieuwc leden toegevoegd, luidende als volgt : 

,,Voor de toepassing van <lit artikel worden 
onder inkomsten of verruimde inkomsten mede 
verstaan bedragen, die terzake van pensioenen 
ten taste van den belanghebbende komen of 
zouden gekomen zijn. 

Met inkomsten, die genoten worden in dienst 
van een openbaar lichaam, worden andere 
inkomsten gelijkgesteld, indien zij verbonden 
zijn aan een betrekking, waardoor de belang
hebbende ingevolge artikel 4 der Pensioenwet 
1922 (Staatsblad n°. 240) onder die wet valt 
of, ware hij in vasten dienst, zou vallen." 

Aan artikel 26 wordt een nieuw lid toegevoegd, 
luidende a ls volgt : 

,,Indien een school is opgeheven, of het Rijks
subsidie t en behoeve -van een school niet !anger 
wordt uitbetaald, geschiedt, wanneer zulks 
naar het oordeel van Onzen Minister, ter be
vordering van een richtige uitbetaling der 
wachtgelden. wenschel\ik is, de uitbetaling 
in het eerste lid bedoeld, door de gemeente, 
waarin de school gevestigd was. Het door het 
Rijk in <lit wachtgeld verschuldigde gedeelte 
wordt, op dezelfde wijze als de uitkeering van 
het Rijkssubsidie geschiedde, aan deze gemeente 
nitbetaald." 

In artikel 27 wordt aan het slot van den 
eersten zin toegevoegd : ,,en ingeval het tweede 
lid van artikel 26 toepassing vindt, door de 
in dat lid bedoelde gemeente". 

Aan het slot van dit artikel wordt een zin 
toegevoegd, luidende als volgt : ,,Hij pleegt, 
alvorens deze gocdkeuring te verleenen. over
leg met Onzen Minister van Financien" . 

Aan artikel 41 wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende als volgt : 

,,Indien het personeel van de in het eerste 
lid van dit artikel genoemde scholen diensttijd 
inkoopt krachtens de Pensioenwet 1922 (Staats
blad n°. 240), wordt het verhaa], bedoeld in 
ar-tikel 137 dezer wet, toegepast op dezelfde 
wijze als <lit voor de Burgerlijke Rijksambtena -
ren geschiedt." · 

In het eerste lid van artikel 42 wordt in plaats 
van : ,,geniet, voor zoover het een dagbetrekking 
vervult, welke als hoofdbetrekking is aan te 
merken", gelezen: ,,geniet in de dagbetrek
king,". 

Het eerste lid van artikel 43 wordt gelezen 
als volgt : 

,,In gevallen, waarin dit besluit niet voorziet 
en de bepalin~en van het Bezoldigingsbe•luit 
Burgerlijke RiJksambtenaren 1925 of van het 
besluit, regelende de toekenning van waeht
geld aan Burgerlijke Rijksambtenaren, zoomede 
de daarin eventueel aan te brengen wijzigingen, 
daarmede overeenkomstige toepassing zouden 
kunnen vinden, kan Onze Minister volgens deze 
bepalingen een beslissing nemen. ". 

In het eerste lid van artikel 44 wordt voor , 
,,verschil" gelezen: ,,nadeelig verschil". ,. 

In het derde l id van dit artikel wordt na · 
,,De persoonlijke toelage wordt verminder,l 
met ingang van den datum, waarop wijzigini-, 
komt in de wedde of in de toelagen. berekend 
volgens de bepalingen van <lit besluit" inge
voegd : ,,met uitzondering van eene zoodanige 
verhooging, als uitsluitend het gevolg is, hetzij 
van de plaatsing van eene gemeente of een 
onderdeel van eene gemeente, waar de ambte
naar werkzaam is, in eene hoogere klasse, hetzij 
van de overplaatsing van den ambtenaar naar 
eene gemeente of een onderdeel van eene 
gemeente van eene hoogere klasse." , en in 
plaats van : ,,terwijl bij vermindering van het 
aantal lessen na 1 Januari 1926 een persoon
lijke toelage wordt toegekend" wordt gelezen : 
,,Bij vermindering van het aantal lessen· na 
1 Januari 1926 wordt een persoonlijke toelage 
toegekend". 

In het vierde lid van <lit artikel wordt in 
plaats van : ,,De diensttijd van de op 1 J anuari 
1925 in dienst zijnde ambtenaren, uitgezonderd 
die in de bijlage D genoemd. welke v66r dion 
datum aan <lag- of avondscholen verbonden 
waren" gelezen: ,,De diensttijd van de op 
1 Januari l!l25 bij nijverheidsdag- en avond
soholen in dienst .:ijnde ambtenaren. uitgezon
derd die in de bjjlage D genoemd, welke v66r 
<lien datum die betrekking bekleedden". 

3. In de bijlage A van Ons voornoemd be
sluit wordt aan het slot van de !0e bepaling 
een zin toeisevoegd, luidende als volgt : 

,,DiensttiJd, die reeds met pensioen wordt 
vergolden, alsmede diensttijd in betrekkingen, 
waarvoor verlofs- of non-activiteitstraktement 
wordt genoten, komt niet in aanmerking. " 

In de bijlage C Groep I A I 1 van Ons voor
noemd besluit wordt in het bepaalde onder a 
in plaats van ,,te verhoogen met f 200" gelezen : 
,,te verhoogen met f 250". 

Aan het slot van de bepaling, voorkomonde 
onder Groep I A I 2, onder Groep II A 2 en 
onder Groep III 2, luidende : ,,Doetorandi, die 
het doctoraal examen aan een Nederlandsche 
universiteit of hoogeschool hebben afgelegd 
en ingenieurs, die hun diploma aan de Tech-
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nische Hoogeschool te Delft of daarmede 
gelijk te stel!en hoogeschool hebben verkregen, 
krijgen deswege twee dienstjaren vergolden" 
wordt de punt vervangen door een komma en 
daaraan toegevoegd : ,,met dien verstande, 
dat zij, die zoowel het doctoraal als het inge
nieursexamen hebben afgelegd, deswege in 
totaal niet meer dan twee dienstjaren krijgen 
vergolden." 

In alle gevallen, in de bijlage C van Ons 
voornoemd besluit vermeld, wordt in plaats 
van : ,,Het salaris van vast aangestelde leeraren, 
die gedurende 4 achtereenvolgende jaren aan 
deze!fde school werkzaam zijn geweest, mag 
niet naar een lager get11l lessen worden bere
kend, dan zij hebben gegeven in bet jaar. toen 
dat getal lessen het kleinst was, tot een maxi
mum van" gelezen : ,,Het salaris van vast aan
gestelde lecraren, die gedurende 4- achtereen
volgencle jaren aan dezelfde school werkzaam 
zijn geweest, mag niet naar een lager getal les
sen worden berekend, dan het gemiddeld getal, 
dat zij werkelijk hebben gegeven in de laatste 
vier jaren, tot een maximum van in totaal". 

Achter het lid, waarin vorenstaande wijzi 
g ing plaats vindt, worden twee nieuwe leden 
irgevoegd, luidende als volgt : 

,,Voor de op 31 December 1927 reeds in 
functie zijnde leeraren blijft de vorenstaande 
bepaling in den vorm, waarin zij bij Ons besluit 
van 31 Mei 1926 (Staatsb/,ad n°. 159) werd 
vastgcsteld, van kracht, behoudens, dat in het 
alot daarvan in plaats van: ,,tot een maximum 
van" wordt gelezen : ,,tot een maximum van 
in totaal". 

,,Indien zoodanige leeraren een of meer neven
betrekkingen bekleeden en het getal lessen in 
de nevenbetrekking(en), vermeerderd met het 
getal gegarandeerde lessen het maximum der 
in totaal te garandeeren les en overschrijdt, 
wordt het gegarandeerd getal lessen vermin
derd, in dier voege, dat het getal dezer lessen 
en dat van de nevenbetrekkingen te zamen het 
maximum der in totaal te gerandeeren lessen 
beclraagt. Indien aan een leeraar in meer dan 
een betrekking lessen worden gegarandeerd 
en het totaal der gegarancleerde lessen het maxi
mum der in totaal te garandeeren lessen over
schrijdt, wordt de garantie tot dit maximum 
aantal lessen t ernggebracht en wel door het 
getal g~garandeerde lessen in iedere betrekking 
te verminderen in evenredigheid met het wer
kelijk gegeven aantal lessen. Gedeelten van 
een Jes worden daarbi,j verwaarloosd, in~en. zij 
kleiner, en t ot een geheele les afgerond, rndien 
zij grooter zijn dan een halve Jes." 

In groep I A I 2 wordt in de bepaling, lui
dende : ,,Indien zij zijn verbonden aan twee of 
meer in verschillende gemeenten gelegen scho
len, enz." in plaats van: ,,aan de middelbare 
technische school" gelezen : ,,aan de school , 
aan welke hun wedde naar de hoogste van Rijks
wege vastgestelde normen wordt berekend" . 

In de bepaling betreffende den diensttijd der 
leeraren onder c end wordt in plaats van :,,dag
scholen voor middelbaar nijverheids- en land
bouwonderwijs" gelezen : ,,dagscholen voor 
nijverheids- en landbouwonderwijs. " 

In het slot van de bepaling, voorkomende in 
deze Groep en in Groep II A, luidende : ,,De 
berekening der ingevolge vorenstaande bepa
lingen op de salarissen der leeraren aan Rijks-

of van Rijkswege gesubsidieerde dagnijverheids
scholen toe te passen korting geschiedt enz." 
wordt in plaats van ,,gesubsidieerde dagnijver
heidsscholen" gelezen ,,gesubsidieerde scholen". 

In groep I B 1 wordt het bepaalde onder a, 
b en c gelezen als volgt : 

,,a. Directeuren van scholen met 250 of 
meer leerlingen genieten eene bezoldiging van 
f 4000, na 2, 4, 6, S en 10 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 250. 

b. Directeuren van scholen met 150 of meer, 
doch minder dan 250 leerlingen, genieten eene 
bezoldiging van f3750, na 2, 4, 6, 8 en 10 dienst
jaren telkens te verhoogen met f 250. 

c. Directeuren van scholen met minder dan 
150 leerlingen genieten eene bezoldiging van 
f 3500, na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 250." 

In de bepaling, luidende : ,,De jaarwedden 
der directeuren, onder a, b en c bedoeld, mogen 
enz." wordt in plaats van : ,,f 6250, 6000 en 
f 5750" gelezen : ,,f 6500, f 6250 en f 6000". 

In Groep I D 2 wordt na het bepaalde onder I 
ingevoegd een nieuwe bepaling, luidende als 
volgt: 

,,l a. Leeraren, niet vallende onder de vorige 
groep, die, op grond van het bezit eener bevoegd
heid voor het geven van middelbaar onderwijs, 
belast zijn met het onderwijs in de theore
tische en teekenvakken, genieten per wekelijksch 
lesuur per jaar een salaris, als voor de leeraren 
onder I is aangegeven, verminderd met 
15 %- ' 

In het bepaalde onder II wordt in plaats 
van: ,,die ni t vallen onder de vorige groep" 
gelezen : ,,nie vallende onder I en Ia". 

De zin, luidende: ,,Het lesuur van de leer
aren, onder II en III bedoeld, wordt gerekend 
op 60 minuten" wordt gelezen: ,,Het' lesuur 
van de leeraren, onder la, II en III bedoeld, 
wordt gerekend op 60 minuten". 

In de daaropvolgende bepaling, regelende de 
bezoldiging van het avondonderwijs, wordt in 
de tweede alinea in plaats van : ,,De leeraren, 
onder II en III bedoeld," gelezen : ,,De leeraren, 
onder la, II en III bedoeld,". 

In Groep II A 1 wordt het bepaalde onder b 
gelezen als volgt : 

,,b. Het salaris der directeurnn van zeevaa.rt
scholen, niet onder a genoemd, welke opleiden 

· voor het einddiploma B of voor het einddiploma 
A en tevens voor het hoogste diploma van 
koopvaardjj-officier, beclraagt f 5500, na 2, 4, 
6, 8 en 10 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 200 ;". 

In de bepaling onder 2, luidende: ,,Indien 
zij zijn verbonden aan twee of meer in verschil
lende gemeenten gelegen scholen enz." wordt 
in plaats van : ,,aan de zeevaartschool" gele
zen : ,,aan de school, waar de salarisnorm het 
hoogst is". 

In de bepaling onder 2, betreffende den dienst
tijd van de leeraren onder d, wordt in plaats 
van : ,,aan dagscholen voor middelbaar nijver
heids- en landbouwonderwijs" gelezen : ,,aan 
dagscholen voor nijverheids- en landbouwonder
wijs". 

In Groep II BI 2 wordt de bepaling, lui
clende: ,,Diensttijd, boven den leeftijd van 21 
jaar doorgebracht aan dagscholen voor middel
baar nijverheids- of handelsonderwijs, telt ten 
voile mede." gelezen als volgt : ,,Diensttijd, 

2* 
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boven den leeftijd van 21 jaar doorgebracht 
aan dagscholen voor nijverheids- of handels
onderwijs, t elt t en voile mede." 

In de onder Groep II B II voorkomende 
bepaling, luidende : ,,Bij de berekening van de 
salarissen dezer leeraren worden dienstjaren, 
doorgebracht aan andere scholen voor middel
baar nij verheids- of handelsonderwijs, ten voile 
medegeteld" wordt in ·plaats van : ,,scholen 
voor middelbaar nijverheids- of handelsonder
wijs" gelezen: ,,scholen voor nijverheids- of 
handelsonderwijs". 

In Groep III l Directrices wordt het bepaalde 
onder B gelezen als volgt : . 

,,B. Indien aan schofen met 3500 of meer, 
doch minder da n 10,000 jaarlijksche lesuren, 
met goedkeuring van den Minister, een leerares 
met de leiding is belast, ontvangt zij een ver
goeding van f 400 boven het salaris van een 
leerares, belast met 28 wekelijksche lesuren 
(zie : leeraressen 2 a, b en c) . H et aantal door 
haar zelf te geven lesuren zal ten minste moeten 
bedragen: 
aan scholen met : jaarl. lesuren: lesuren p. w. : 

3500-5000 22. 
5000-6000 20. 
6000-7000 Hi. 
7000-8000 14. 
8000-9000 11. 
9000-10000 8. 

Indien het door haar gegeven wekelijksche 
aantal lesuren meer bedraagt dan het hiervoor 
bepaalde, ontvangt zij voor deze meerdere 
uren geen afzonderlijke vergoeding. Bedraagt 
het door haar gegeven wekelijksche aantal 
lesuren, minder dan het hiervoor bepaalde 
aantal, dan ontvangt zij boven het bedrag 
van f 400 voor de leiding een vergoeding voor 
de gegeven lesuren. Geeft zij, die de leiding van 
een dergelijke school heeft, geen onderwijs, 
dan ontvangt zij alleen een bedrag van f 400 
voor de leiding." 

In Groep III 2 vervalt aan het slot van het 
bepaalde onder a de punt en wordt daaraan 
toegevoegd : ,,en de leeraren in land- en tuin
bouwkunde in het bezit van de akte L. 0. voor 
die vakken en tevens in het bezit van de akte 
voor hoofdonderwijzer." 

Na den zin, luidende: ,,De door den Minister 
goedgekeurde dienst- en groepenwerk-uren 
worden als lesuren bezoldigd" wordt een nieuwe 
bepaling ingevoegd, luidende : ,,Aan de leera
ressen, onder a, b en c bedoeld, mogen, zonder 
goedkeuring van den Minister, niet meer dan 
28 lesuren per week worden opgedragen." 

Na de bepaling betreffende het salaris van 
een leerares, die op de al-te van bekwaamheid 
de aanteekening mist, bedoeld in artikel 38 
der Nijverheidsonderwijswet, wordt een bepa
ling ingevoegd, luidende als volgt : 

,,Een leerares, die onderwijs geeft in een vak, 
waarvoor zij de wettelijke bevoegdheid bezit, 
en bovendien onderwijs geeft in een of meer 
vakken, waarvoor zij de wettdijke bevoegdbeid 
mist, geniet voor laatstbedoelde vakken, in 
plaats van de daarvoor vastgestelde bezoldiging, 
het salaris, in de volgende groep aangegeven" . 

In den zin, luidende : ,,Indien deze leeraren 
en leeraressen in het bezit zijn van een volledige 
bevoegdheid voor een middelbare nijverheids-

school enz. " wordt achter: ,,genieten zij" inge
voegd: ,,voor de opleidingsuren". 

In den zin, luidende : ,,Het salaris van de 
la nd- en tuinbouwleeraren, verbonden aan 
cursussen voor landbouwhuishoudonderwijs, 
bedraagt enz". wordt in plaats van : ,,per weke
lijks gegeven lesuur" gelezen : ,,per werkelijk 
gegeven lesuur". 

In de bepalingen betreffende den diensttijd 
in Groep I II 2 worden de tweede en derde 
a linea gelezen als volgt : 

,,Diensttij d, boven den 21-jarigen leeftijd 
doorgebracht aan scholen voor lager onderwijs, 
uitgezonderd die als onderwijzeres in nuttige 
en fraaie handwerken, telt voor de helft mede 
tot een maximum van 6 jaren. Voor hen, die 
in het bezit zijn van de hoofdakte, telt deze 
diensttijd ten volle mede van den eersten dag 
der maand, waarin die akte is verkregen. 

Diensttijd, boven den 21-jaren leeftij d, door 
onderwijzeressen in nuttige en fraaie handwer
ken aan scholen voor lager onderwijs doorge
bracht, telt voor de helft mede tot een maximum 
van 6 jaren, indien en voor zoover zij gedurende 
dien t,jd ten minste 10 uren per week onderwijs 
hebben gegeven." 

4. Dit besluit wordt geacht in werking te 
zijn getreden, voor zooveel artikel 1 betreft . 
op 1 Januari 1925 en voor zooveel de artikelen 
2 en 3 betreft, op 1 J anuari 1927. 

Onze Minist er van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staat8blad zal worden 
geplaatst en waarvan -afschrift zal worden ge
zonden a.an den R aad van State. 

H et Loo, den !Oden Januari 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, a. i . 

J.B. KAN. 
(Uitgeg. 23 Jan. 1928.) 

10 Januari 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
L ager Onderwijswet. 
Toepass ing art. 101. Vergoeding ui t de 

gemeentekas aan bijzondere lagere scholen 
wegens kosten van instandhouding. 

De kosten voor het bezorgen van de 
schoolrapporten en voor de aanschaffing 
van een adresboek komen voor vergoeding 
in aanmerking. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente VI issingen, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland 
van 19 Augustus 1927, no. 6 l e a fdeeling, 
waarbij met gegronclverklaring van het be
roep van het bestuur cler Roomsch Katholieke 
school voor Meer Uitgebreid Lager Onderwijs 
te Vii singen tegen het besluit van den Raad 
dier gemeente van 31 December 1926, no. 10b, 
de aan dit schoolbestuur ten behoeve van de 
met 1 Augustus 1922 opgeheven Meer Uitge
breicl Lager Onderwijsschool aan de Glacis
straat 109 aldaar, over het tijdvak van 1 Ja
nuari-1 Augustus 1922 toekomende vergoe
ding, bedoeld in art. 101, l e lid, juncto Se 
lid, der Lager-onderwijswet 1920, is va tge
steld op f 3488.84; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 



21 11 JANUARI. 1928 

Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 December 1927, no. 1097 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en vVetensch appen, a. i. 
van 6 Januari 1928, no. 12, afdeel ing Lager 
Onderwijs Financieel ; 

0. dat de Raad der gemeente Vlissingen bij 
besluit van 31 December 1926 ten behoeve 
van de Roomsch Katholieke School voor Meer 
Uitgebreid Lager Onderwijs a ldaar het be
drag der vergoeding, bedoeld in art. 101, l e 
lid, juncto 8e I id, der Lageronderwijswet 1920 
heeft vastgesteld; dat, nadat het Schoolbe
stuur hij Gedepu teerde Staten van Zeeland in 
beroep was gekomen, · dit College bij besluit 
van 19 Augustus 1927 het bedrag der ver
goeding heeft vastgesteld op f 3488.84; dat 
Gedeputeerde Staten daarbij hebben overwq
gen, dat de kosten vom het bezorgen van 
schoolrapporten en die voor de aanschaffing 
van een adresboek vallen onder de rubriek o 
van artikel 55 der Lager-onderwijswet 1920 ; 
dat van dit besluit de gemeenteraad bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat het 
aanschaffen van een adresboek vermoedelij k 
verband houdt met het laten bezorgen van de 
schoolrapporten; dat de schoolrapporten z. i . 
even goed aan de leerlingen hadden kunnen 
worden meegegeven, waarmede deze uitgaven 
hadden kunnen worden voorkomen; 

0. dat de kosten voor het bezorgen . van de 
schoolrapporten en vo01· · de aanschaffing van 
een adresboek kunnen worden geacht te zijn 
gedaan ter verzekering van den goeden gang 
van het onderwijs, en dus voor vergoeding in 
aanmerking komen op grond van het bepaalde 
in art. 101, l id 8, juncto lid 5 en art. 55 on
der o der Lager-onderwijswet 1920; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

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

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

Het Loo, den 10 Januari 1928. 
WILHELMI A. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten en 
W etenschappen, a. i. 

J. B. Kan. (B.) 

11 Jaunari 1928. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad. 

Voor de toepassing van art. 242c der 
Gemeentewet is bet voldoende, dat de ge
meente kosten heeft te maken voor open
bare land- of waterwegen in de gemeente, 
in welk geval de heffing mag geschieden 
wegens alle ·perceelen, die aan een open
baren weg belenden of, wanneer het be
tref t gehouwde eigendommen, in de on
m iddellijke nabijheid daarvan zijn gele
gen, en, wanneer het betreft ongebouwde 
eigendommen, daarop uitgang hebben, on
verschillig of juist aan dezen weg de ge
meente kosten moet besteden of dat zij dit 
doet ten aanzien van andere openbare 
wegen. 

De Hooge Raad der Nederlanden, 
Cezien het beroepschri ft in cassatie van den 

Burgemeester van Voorhout, tegen de uit
spraak van den Raad van Beroep voor de 
directe belastingon te Leiden van 14 Juni 
1927, betreffende den aanslag van G. Brussee 
te Rijnsburg in de wegenbelasting der ge
meente Voorhout over 1926; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal B erger, namens den Pro
cureur-Generaal, strekkende tot vernietiging 
der uitspraak en tot handhaving van den aan-

1 slag; 
0. dat bel anghebbende, die in gemelde be-

, lasting is aangeslagen, daartegen bezwaar 
heeft ingediend, omdat de perceelen, ter zake 
waarvan de belasting is geheven, belenden 
aan een openbaren weg, die niet bij de ge
meente in onderhoud is en waaraan zij geen 
kosten besteedt, doch de Gemeenteraad het 
bez,vaar ongegrond heeft geoordeeld en den 
aansl ag heeft gehandhaafd; 

dat de Raad van Beroep de beslissing van 
den Gemeenteraad zoomede den aanslag heeft 
vernietigd, omdat de Verordening, waarop de 
heffing steunt, niet op de wet zou zijn ge
grond en niet verbindend is; 

Dat de Raad daarbij heeft overwogen: 
,,dat appellants ongebouwde eigendommen 

in de gemeente Voorhout belenden aan, al
thans liggen in de onmiddellijke nabijheid 
van den Elsgeesterweg in die gemeente, welke 
weg is een openbare landweg; 

,,dat genoemde Elsgeesterweg in eigendom 
toebehoort aan een waterschap of polder ; 

,,dat het onderhoud van dien weg is ten 
laste der gemeente, doch ten laste van de in
gelanden van het waterschap, terwijl hij noch 
vanwege de gemeente is aangelegd, nooh is 
gerioleerd, noch wordt verlicht; 

,,dat meerbedoel de weg uitloopt, op ver ver
wijderden afstand van appellants eigendom
men, op een anderen openbaren 1andweg, 
waarvan het onderhoud we! is ten laste van 
de gemeente, doch waaraan appellants eigen
dommen niet belenden; 

,,dat appellants grief tegen den hem opge
legden aanslag en de uitspraak waarbij hij 
werd gehandhaafd, hierop steunt, dat de on
derwerpelijke aanslag iederen redelijken grond 
mist, vermits de gemeente, gelij k hiervoor 
overwogen, niet draagt de kosten van onder
houd van den openbaren Elsgeesterweg, waar
aan appellants eigendommen belenden, welke 
weg immers de gemeente ook niet in eigen
dom toebehoort, terwij l de gemeente evenmin 
in eenigen anderen vorm eenige kosten voor 

, dien openbaren weg heeft te maken; 
,,dat dit een en ancler vanwege de gemeente 

is toegegeven, dooh zij tot weerlegging van 
appellants bewering, als zou derhalve de on
derwerpelijke aanslag iederen grond missen, 
heeft aangevoerd, dat niettemin de opgelegde 
aanslag steunt op de desbetreffende verorde
n ing, welke immers in art. 1 de belasting
plichtigheid doet baseeren op het enkele feit 
van belending of Jigging in de onmiddellijke 
nabijheicl van of uitgang hebben op een open
baren landweg, zonder verband te leggen met 
onderhoudsplicht van of het maken van kos-
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ten door de gemeente voor den betreffenden 
landweg; 

,,dat inderdaad di t verband in de verorde
ning ontbreekt, en gelijk vanwege de gemeen
te opgemerkt, die verordening de belasting• 
plich t ighe id enkel doet steunen op de feiten 
van 'belending aan, ligging in de onmiddel
lijke nabijheid van of uitgang hebben op een 
openbaren weg; 

,,dat ech ter reeds daaruit 1·echtstreeks volgt 
de onwettigheid van den opgelegden aans lag; 

,,dat toch art. 242c der Gemeentewet, welk 
artikel aan de onderwerpelijke verordening 
tot grondslag strekt, wel terdege een onver• 
breekbaar verband legt tusschen de z.g. we
genbelasting, waar toe het de mogelijkhe id 
opent en de ten taste der gemeente komende 
kosten voor aanleg en onderhoud der open
bare land- en waterwegen, in zooverre, dat 
naar de stellige bewoordingen van het voor• 
schrift de bedoelde belasting slechts kan wor· 
den geheven a ls een billijke bijdrage in die 
ten I aste der gemeente komende kosten; 

,,dat mitsdien een verordening tot uitvoering 
van gemeld a r t ikel , welke verordening de mo• 
gelijkhe id opent in hare voorschriften van 
heffing eener belasting buiten meerbedoel d 
verband - gelij k de onderwerpelijke veror•• 
den ing naar hare bewoordingen en de e igen 
interpretatie van de gemeente doet - wette• 
lij ken g rondsl ag en derhalve verbindende 
kracht mist" ; 

0. dat in cassatie is gesteld : 
Schending, a lthans verkeerde toepassing van 

de artt. 240b en 242c der Gemeentewet, en 
van de artt. 1, 2 en 3 der verordening op de 
heffing eener wegenbelasting in de gemeente 
Voorhout, doordien de Raad den aanslag 
heeft vernietigd, op g rond dat ,,deze belasting 
verband client te leggen tusschen het fe it van 
belending aan of ligging in de onmiddellijke 
nabijhe id van of uitgang hebben op een open• 
baren laqdweg eenerzijds en den onderhouds• 
plich t van of het maken van kosten door de 
gemeente voor den betreffenden landweg an• 
de rzijds", - zul ks niettegenstaande a ls eenige 
norm slechts mag warden gesteld, dat de on• 
gebouwde eigendommen belenden aan of uit
gang hebben op openbare wegen, en de belas
ting wordt gevorderd a ls bi llijke bijdrage in 
de kosten ten laste der gemeente komende 
voor aan leg en onderhoud van land- en water• 
wegen in die gemeente; 

0. dat bij het door belanghebbende inge• 
d iend ve r toogschrift de niet-ontvankelij kheid 
van het beroep word t beweerd op grond, dat 
de burgemeester alleen mededeel t zich be
zwaard te achten door de uitspraak en daaraan 
toevoegt een opgave van artikelen, die naar 
zijne meaning geschonden of verkeerd zij n 
toegepast zonder dat hij vermeldt waarom di t 
naar zijne meeriing het geval is; 

dat dit betoog evenwel fe itelijken grond lag 
mist, daa r u itdrukkelijk is aangevoe rd , dat de 
Raad, den aanslag vernietigende omdat de 
Elsgeesterweg niet aan de gemeente in e igen• 
dom behoort, het onderhoud niet te hare laste 
is en de weg e venmin door haar is aangelegd, 
gerioleerd of verlicht, in strijd heeft gehan• 
de ld met de eenige norm door wet en veror• 
den i ng gestel d; 

dat mit <li en het beroep in cassatie ontvan• 
ke lij k is; 

0. ten aanzien van het middel, dat dit ge• 
grond is; 

dat immers, zooals de Raad aanneemt, er 
we! verband moet bestaan tusschen de belas• 
ting en de in art. 242c der Gemeentewet be
doelde kosten die ten laste der gemeente ko
men, <loch dit verband niet verder gaat dan 
dat de heffing moet geschieden naar grond
s lagen volgens welke wordt gevorderd een 
b illij ke bij drage in die kosten, derhalve een 
tegemoetkoming in de gezamenlijke kosten; 

dat echter gemelde wetsbepal ing n iet voor• 
schrijft, dat de heffing alleen mag geschieden 
wegens perceelen belendende aan openbare 
wegen, d ie b ij de gemeente in onderhoud zij n 
of waaraan zij andere kosten moet besteden, 
maar voldoende is, dat de gemeente kosten 
heeft te maken voor openbare l and- of water· 
wegen in de gemeente en de heffing dan mag 
geschieden wegens al le perceelen, die aan een 
openbaren weg belenden o f, wa nneer het be· 
treft gebouwde e igendommen, in de onmid
dellijke nabijheid daarvan zijn gelegen en, 
wanneer het betreft ongebouwde eigendom• 
men, daarop uitgang hebben , onverschillig of 
juist aan dezen weg de gemeente kosten moet 
besteden of dat zij dit doet ten aanzien van 
andere open bare we gen; 

dat ook de vroegere wet de door den Raad 
aangenomen beperking niet meebracht, en het 
bij de totstandkoming van het tegenwoordige 
art. 242c geenszins de bedoel ing was hierin 
wijziging te brengen en de gemeente in <lit 
opzicht te beperken; 

dat de ui ts praak derhalve niet in stand kan 
blijven: 

Vernietigt de uitspraak; 
Handhaaft de beschikking van den Gemeen• 

teraad. (G.) 

11 Januari 1928. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad. 

W egenbelasting der gemeente Voorhout. 
De in art. 265b der Gemeentewet vast

gestelde regeling van het beroep tegen 
bes! issingen van den gemeenteraad om· 

trent een gemeentelij ke belasting cler wegen, 
brengt mede dat het niet geoorloofd is, 
dat twee of meer aangeslagenen in oon 
bezwaarschrift opkomen tegen meer dan 
een aanslag. W aar dit desniettemin is ge· 
sch ied, had de Raad van Beroep de n iet• 
ontvankelijkheid van het beroep moeten 
aannemen. 

D e H ooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrif t in cassatie van den 

Burgemeester der gemeente Voorhout, tegen 
de uitspraak van den Raad van Beroep voor 
de Di recte B elastingen te Leiden, van 14 Juni 
1927, van X. te IJ. in de wegenbelasting der 
gemeente Voorhout over 1926 ; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schrif telijke conclusie van den 

Aclvocaat-Generaal Berger, namens den Pro
cureur-Generaal , st1·ekkende tot vernietiging 
der uitspraak en tot handhaving van den 
aanslag ; 

0. dat belanghebbende, die in gemelde be
lasting is aangeslagen, daartegen bezwaar 
heeft ingebracht, <loch de gemeenteraad dit 
ongegrond heeft geoordeeld en den aanslag 
heeft gehandhaafd; 
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dat de Raad van Beroep de beslissing van 
den gemeenteraad, zoomede den aanslag heeft 
vernietigd, omdat de Verordening, waarop de 
heffing steunt, niet op de wet zou zijn gegrond 
en niet verbindend is; 

0 . dat in cassatie is gesteld: 
Schending, althans verkeerde toepassing van 

<le artt. 240b en 242c der Gemeentewet, en 
van de artt. 1, 2 en 3 der Verordening op de 
heffing eener wegenbelasting in de gemeente 
Voorhout, doordien de Raad den aanslag 
heeft vernietigd, op grond dat ,,deze belasting 
verband dient te leggen tusschen het feit van 
belending aan of Jigging in de onmiddellijke 
nabijheid van of uitgang hebben op een open
baren landweg eenerzij ds en den onde rhouds
plicht van of het maken van kosten door de 
gemeente voor den betreffenden landweg an
derzijds", zulks niettegenstaande a ls eenige 
norm slechts mag worden gesteld, dat de on
gebouwde eigendommen belenden aan of uit
gang hebben op openbare wegen, en de be
lasting wordt gevorderd als billij ke bijdrage 
in de kosten, ten laste der gemeente komende , 
voor aanleg en onderhoud van land- en water
wegen in d ie gemeente ; 

0 . hieromtrent en ambtshalve: 
dat bij Mn beroepschrift belanghebbende 

samen met een antler, die een soortgelijk be
zwaar bij den gemeenteraad had ingediend en 
daarop een afwij zende beslissing had gekre
gen, in beroep is gekomen; 

dat de in art. 265b der Gemeentewet vastge
stelde regeling van het beroep tegen besliss in
gen van den gemeenteraad omtrent een ge
meentelij ke wegenbelasting meebrengt, dat het 
niet geoorloofd is in Mn beroepschrift op te 
komen tegen meer clan een aanslag, en dat 
niet twee of meer aangeslagenen in een be
roepschrift kunnen opkomen tegen afzonder
lijke besl iss ingen van den gemeenteraad om
trent ieders afzonderlij ken aanslag; 

dat derha lve de Raad van Beroep belang
hebbende n iet ontvankelij k had moeten ver
klaren, en de uitspraak niet in stand kan 
blij ven; 

Vernietigt de uitspraak; 
Verklaart belanghebbende niet-ontvankelij k 

in zijn beroep tegen de besl issing van den ge-
meenteraad. (B.) 

11 Januari 1928. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad. 

W cgenbelasting in de gern eente Apeldooni. · 
Onjuist is de meening, dat art. 242c de r 

Gemeentewet a ll een veroorlooft de ge
meentel ijke wegenbelasting te heffen van 
perceelen, die belenden aan of in de on
midde llij ke nabijheid liggen van een open
baren weg, die bij de gemeente zelve in 
onderhoud is. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassat ie van A . 

te X. tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de directe belastingen te Zutphen, 
van 27 Dec. 1926, betreffende zijn aanslag in 
de wegbelasting der gemeente Ape~doorn over 
1925 ; 

Gezien de stukken; 
Gel et op de schri ftelij ke cone! usie van den 

Advocaat-Generaal van Lier , namens den Pro
cureur-Generaal , strekkende tot verwerping 
van het beroep; 

0. dat belanghebbende, die in gemelde be
lasting is aangeslagen tot een bedrag van 
f 75.20, daartegen bezwaar heeft ingebracht, 
op grond dat de perceelen, ten aanzien waar
van hem belasting is opgelegd, zijn gelegen 
aan de Deventerstraat, zijnde een r ij ksweg en 
bij het Rij k in onderhoud ; dat de gemeente
raad van Apeldoorn dit bezwaar heeft afge
wezen en ook de Raad van Beroep, bij wien 
belanghebbende zijn bezwaar heeft herhaald, 
<l it ongegrond heeft bevonden en den aanslag 
heeft gehandhaafd en daarbij heeft overwo
gen: 

,,dat appellant opkom t tegen zijn aanslag 
over het jaar 1925 in de wegbel asting der ge
meente Apeldoorn , die hem is opgelegd als 
eigenaar en genothebbende van de gebouwde 
eigendommen Apeldoorn, Sectie K ., nos. 2982 
en 7034, en Sectie K. no. 3246, op grond dat 
de Deventerstraat waaraan deze perceelen be
lendend zij n we l een openbare weg is, doch 
een R ijksweg, hoewel door de gemeente ver-
1 icht en schoon gehouden; 

,,dat art. 242c der Gemeentewet alle open
bare wegen, die aan de daar genoemde ver
e isch ten voldoen, omvat en de vraag bij wien 
de weg in beheer en onderhoud is ook daar
om onverschillig is, wijl de wegbelasting de 
strekking heeft eener tegemoetkoming in de 
gemeentelijke kosten van verlichting, van a f
voer van wate r en vuil en van onderhoud, het 
maken van welke kosten kan voorkomen zoo
wel h ij openbare wegen in beheer bij de ge
meente als bij zoodanige wegen in beheer bij 
het Rijk"; 

0 . dat bel anghebbende in cassatie, stell ende, 
dat de weg niet in onderhoucl is bij de ge
meente en dat de Raad ten onrechte zijne 
besli ssing heeft doen steunen op het fe it, dat 
de weg niet door de gemeente zou worden on
derhouden, heeft aangevoerd, da.t de overwe
g ing van den Raad, dat het voor de vraag, of 
belasting voor het schoonhouden van een open
baren weg verschuldigd is, onverschi llig is bij 
wien die weg in onderboud is, niet juist moet 
worden geacht, daar art. 242c der Gemeente
wet eischt, dat, wil een gemeente gerechtigd 
zij n wegbelasting te heffen a ls tegemoetko
ming in het dnderhoud van een openbaren 
weg, die weg bij haar in onderhoud moet 
zij n en niet bij een antler; 

0. hieromtrent: 
dat de bewaring van be langhebbende, dat 

de Raad zij n bes! issi ng heeft doen steunen op 
het feit, dat de weg door de gemeente wordt 
onderhouden, feitelijken grondslag mist, daar 
de Raad blij kbaar het tegendeel heeft aange
nomen; 

dat de verordening, op grond waarvan de 
heffi ng is gesch ied, geen onderscheid maakt 
en bepaalt, dat de be lasting zal worden gehe
ven ,,wegens gebouwde e igendommen en daar
bij behoorende erven, di e aan openbare land
of waterwegen in de gemeente be lenden of in 
de onmiddellijke nabijheid daa rvan zijn gele
gen", onverschill ig derhal ve door wie zij 
worden onderhouden; 
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dat belanghebbende <lit ook niet tegen- , 
spreekt, <loch volhoudt, dat art. 242c der Ge
meentewet alleen veroorlooft de belasting te 
heffen ten aanz ien van perceelen die belenden 
aan of in de onmiddellijke nabijheid liggen 
van een openbaren weg, die bij de gemeente 
zel ve in onderhoud is; 

dat zoodani ge beperking in dat wetsartikel 
evenwel niet is te lezen, daa r hier alleen 
wordt geeischt, dat er zij een openbare la nd
en waterweg in de gemeente, waaraan de ge
bouwde e igendommen belenden of in welks 
onmiddellijke nabijheid zij zijn gelegen; dat 
de gemeente kosten heeft te maken, niet voor 
bepaalde wegen, m aar in het algemeen voor 
aanleg en onderhoud van openbare wegen, 
voor hunne verlichting en voor afvoer van 
water en vuil , en voorts dat de heffing ge
sch iedt naar grondslagen volgens welke eene 
billijke bijdrage wordt gevorderd in die kos-

. ten · 
d;t het middel dus niet gegrond is; 
Verwerpt het beroep. 

(W.) 

13 Janiiari 1928. BESLUI'.l' , bepalende de be
kendmaking in het S taatsblad van het 
op 25 October 1927 te 's-(Jravenhage onder
teekende verdrag, strekkende tot wijzi
ging van het op 31 Mei 1889 te Brussel 
tusschen Nederland en B elgie gesloten ver
drag tot regeling der wederkeerige uit
levering van misdadigers (Staatsblad 1889, 
no. 93). S. 4. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Gezien bet op 25 October 1927 te 's -(Jraven

hage onderteekende verdrag, strekkende tot 
wijziging van bet op 31 Mei 1889 te Brussel 
tusschen N ederland en B elgie gesloten verdrag 
tot regeling der wederkeerige uitlevering van 
misdadigers (S taatsbla.d 1889, n°. 93), van welk 
eerstgenoemd verdrag een afdruk en eene ver
taling bij dit besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van dat verdrag op 25 November 1927 
te Brussel zijn uitgewisseld ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 9den Januari 
1928, Directie van het Protocol, n°. 35742 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovengenoemd verdrag van 25 October 1927, 

alsmede de vertaling daarvan, te doen bekend 
maken door de plaatsing van' dit Besluit in 
bet Staatsblad. 

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

H et Loo. den 13den Januari 1928. 
. WILHELMINA. 

De JJ1 inister van Buitenlandsche Zaken, 
BEELAER'.l'S VAN BLOKLAND . 

( Uitgeg. 26 J an. 1928.) 

Sa Majesw la Reine des Pays-Bas, 
et 

Sa Majeste le Roi des Belges, 
ayant juge utile de modifier la convention pour 
l'extradition des malfaiteurs conclue a Bruxelles 
le 31 mai 1889, ont nomme a cet effet pour 
Leurs plenipotentiaires, savoir: 

Sa Majeste la Reine des Pays-Bas : 
Son Excellence J onkheer Frans Beelaerts 

van Blokland, Son Ministre des Affaires 
Etrangeres ; 

Sa Majesw le Roi des Belges : 
Monsieur Leon Nemry, Conseiller de Lega

tion, Charge d'Affaires a.i. de Belgique a La, 
Haye, 

lesquels, apres s'etre communique leurs 
pleins-pouvoirs, trouves en bonne et due forme, 
sont convenus de ce qui suit : 

Article l er. A !'article l er, paragraphe 6, 
de la susdite convention, Jes termes ,,avec une 
personne de moins de 14 ans" seront remplaces 
par les term~s ,,avec une personne de moins de 
16 ans". · 

Art. 2. La presente convention entrera en 
vigueur aussitot apres l'echange des ratifi
cations. 

Les ratifications seront echangees clans le 
delai d 'un mois . 

En foi de quoi, les plenipotentiaires res
pectifs ont signe la presente convention et y 
ont appose leurs cachets. 

Fait, en double, a La H aye, le 25 octobre 
1927. 

VER'.l'ALING. 

(L.S.) BEELAER'.l'S VAN BLOKLAND. 
(L.S.) LEON NEMRY. 

Hare Maj esteit de Koningin der Nederlanden, 
en · 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen, 
bet nuttig geoordeeld hebbende bet op 31 Mei 
1889 te Brussel gesloten verdrag tot uitleve
ring van misdadigers te wijzigen, bebben te 
dien einde tot Hunne gevolmachtigden be
noeind, te weten : 

H are Majesteit de Koningin der Keder
landen: 

Zijne Excellentie Jonkheer Frans Beelaerts 
van Blokland, Hoogstderzelver Minister van 
Buitenlandsche Zaken ; 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen: 
den H eer Leon Nemry, Gezantschapsraad, 

Tijdelijk Zaakgelastigde van Belgie te 's-Gra
venhage, 

die, na elkander hunne in goeden en behoor
lijken vorm bevonden volmachten te hebben 
medegedeeld, omtrent bet volgende zijn over-
eengekomen : · 

A rtikel 1. In artikel 1, paragraaf 6, van 
genoemd verdrag worden de woorden ,,avec 
une personne de moins de 14 ans" vervangen 
door de woorden ,,avec une personne de moins 
de 16 ans". 

Art. 2. Dit verdrag zal onmiddellijk na de 
uitwisseling der akten van bekrachtiging in 
werking treden. 

De akten van bekrachtiging zullen binnen 
den t ermijn van een maand worden uitge
wisseld. 

Ter oorkonde waarvan de wederzijdsche ge
volmachtigden dit verdrag hebben ondertee
kend en van bunne zegels hebben voorzien. 

Gedaan, in dubbel, te 's-Gravenbage, den 
25s ten October 1927. 

(L.S.) BEELAER'.l'S VAN BLOKLAND. 
(L.S.) LEON NEMRY. 
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13 Januari 1928. KO INKLIJK BESLUIT. 
( Gemeentewet, art. 221. ) . 

Terecht hebben Ged. Staten bij het vast
stellen der gemeenterekening over 1925 
daarin niet opgenomen een gedeelte van 
het vermoedelijk batig saldo over 1926, 
daar op den datum van vaststelling der 
rekening over 1925 die over 1926 nog niet 
was vastgesteld, en in de rekening alleen 
die posten moge n worden opgenomen, 
waarvan vaststaat, dat zij ook werkelijk 
aanwezig zijn. 

Wij Wilhelmina, enz. : 
Bescbikkende op bet beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Best (Noord-Brabant) 
tegen bet besluit van Gedeputeerde 8taten van 
Noord-Brabant van 20 Juli 1927, n°. 408, 
3° Aid. A., tot vaststelling van de rekening van 
de inkomsten en uitgaven der gemeente Best 
over bet dienstjaar 1925; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 December 1927, n°. 1053; 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 10 J·a
nuari 192 , n°. 9947, Aid. B.B.; 

0. dat, nadat de Raad der gemeente Best 
(Noord-Brabant) bij besluit van 25 Februari 
1927 bet bedrag der ontvangsten en uitgaven 
van de reke:iting der gemeente over bet jaar 
1925 voorloopig had vastgesteld, Gedeputeerde 
Staten van oord-Brabant bij besluit van 20 
Juli 1927 de ontvangsten en uitgaven van voor
melde rekening hebben vastgesteld, daarbij 
de ontvangsten van den gewonen dienststellende 
op f 82443.22½, zulks in afwijking van bet 
raadsbesluit, waarbij deze post was gesteld op 
f 82290.9 ½; 

dat Gedeputeerde 'taten daarbij hebben 
overwogen, dat ten bate van den gewonen 
dienst 1925 is beschikt over een gedeelte van 
bet vermoedelijk batig saldo van den gewonen 
dienst 1926 en ter zake onder volgnummer la 
is verantwoord een bedrag van f 1847.76 dat op 
heden, 20 Juli 1927, de rekening 1926 noch voor
loopig door den gemeenteraad is vastgesteld, 
noch door hun college is gesloten, wesbalve niet 
als vaststaande kan worden aangenomen, dat 
de gewone dienst 1926 met een zoodanig batig 
saldo zal sluiten, dat over bovengenoemd bedrag 
kan worden beschikt ; dat bovendien bet ge
meente bestu ur blijkens zijn brief van den 
24sten Juni 1927, n°. 8 B. W., op dien datum 
geen juiste berekening van bet batig slot van 
den gewonen dienst 1926 heeft kunnen geven 
en derhalve niet met cijfers heeft kunnen aan
toonen, dat een batig saldo aanwezig zal zijn; 
dat bijgevolg geen termen aanwezig zijn om -
gemeld bedrag van f 184 7. 76 onder de inkomsten 
van den gewonen dienst goed te keuren, wes
halve de inkomsten van Hoofdstuk I van den 
gewonen dienst, bet batig slot van dit Hoofdstuk 
en bet totaal der inkomsten van dezen dienst 
met f 1847.76 behooren te worden verlaagd en 
onderscbeidenlijk vastgesteld op f 11527.43, 
f 2532.47 en f 82443.22½, terwijl bet batig slot 
van_di~n dienst ad f 632.43½, behoort te worden 
gmv1Jz1gd m een nadeelig slot van f 1215.32 ½ ; 

dat van dit beslnit de Raad der gemeente Be t 
bjj Ons in beroep is gekomen, in hoofdzaak aan
voerende dat Gedeputeerde Staten hebben goed-

gekeurd, da.t een bedrag van f 4847.76 werd af
o-eschreven van bet vermoedelijk batig slot 
1926 ten bate van de gemeentebegrooting 1925 ; 
dat er dan geen bezwaar kan bestaan tegen een 
werkelijk gebruik van dat slot tot een bedrag 
van slechts f 1847.76; dat weliswaar op den 
datum van bet bestreden besluit van Gedepu
teerde Staten de rekening 1926 noch voorloopig 
door den gemeenteraad was vastgesteld, noch 
gesloten door Gedeputeerde Staten, maar dat 
niettemin als vaststaande kon worden aan
genomen, dat de gewone dienst 1926 met een 
batig saldo van tenminste f 184 7. 76 zou sluiten ; 

0. dat in de rekening van ontvangsten over 
eenig dienstjaar alleen die posten mogen worden 
opgenomen, waarvan vaststaat, dat zij ook 
werkelijk aanwezig zijn; 

dat eerst uit bet vaststellen van de reken.ing 
van 1926 definitief kan komen vast t,e staan, of 
de gewone dienst 1926 met een batig saldo tot 
een bedrag van tenminste f 1847.76 sluit; dat 
op 20 Juli 1927, datum waarop Gedeputeerde 
Staten de rekening over 1925 vaststelden, de 
rekening over 1926 nog niet was vastgesteld; 

dat mitsdien Gedepnteerde Staten t erecht 
voornoemd bech-ag van f 1847.76 niet onder de 
inkomsten van den gewonen dienst van 1925 
hebben opgenomen ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 

Landbouw is belast, enz. 
(A. B.) 

13 Januari 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Belemmeringenwet, art. 3). 

De bepalingen van eene tusschen twee 
gemeenten gesloten overeenkomst kunnen 
niet langs den ,veg van ontheffing, als 
bedoeld in de artt. 1 en 3 der Belemme
ringenwet, voor een der bij de overeen
komst betrokken partijen buiten werking 
worden gesteld. 

Wjj WILHELMTNA, enz.; 
Beschikkende op het beroep ingesteld door 

den Raad der gemeente Vreeswijk tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht 
van 12 October 1926, n°. 2282/1948, 3° Afd .. 
waarbij aan deNaamlooze VennootschapProvin
ciale Utrecht che Electriciteits-Maatschappij te 
Utrecht op grond van art. 3 der wet van 23 Mei 
1899, S. 129, voorwaardelijk ontheffing is 
verleend van art. 14 van bet besluit van den 
Raad van Vreeswijk van 20 Februari 1911, als
mede voor zooveel noodig vergunnin~/ont
heffing is gegeven van de artikelen 17, l • lid 
a, 40, 1 e lid a, 43 en 44 der Algemeene Politie
verordenirig dier gemeente voor het leggen, 
hebben en onderhouden in de Dorpsstraat te 
Vreeswijk van een hoogspanningskabel m~t 
10.000 volt bedrijfsspanning en een telefoon
kabel tusschen bet transformatorstation van 
de Vennootschap voornoemd in die gPmeente 
en dat in 't Waal; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 Juli 1927, n°. 582; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 



L _ 

1928 ]3 JANU.ARI. 26 

'.V'aterstaat van 7 Januari · 1928, no. 384' 
Afd. Wat. A; 

0. dat, nadat de N.V. Provinciale Utrecht
scbe Electriciteits Maatschappij te Utrecht aan 
den Raad der gemeente Vreeswijk vergunning 
had verzocht voor het leggen, hebben en onder
houden in de Dorpsstraat te Vreeswijk van een 
hoog panningskabelmet 10.000 volt bedrijfsspan
ning en een telefoonkabel tusschen het trans
formatorstation in de gemeente Vreeswijk en 
dat in 't Waal, het gemeentebestuur de ver
zoekster heeft medegedeeld, dat de Raad van 
oordeel was, dat haar op grond van art. 14 
der krachtens raadsbesluit. van 20 Februari 1911 
met de gemeente IJsselstein gesloten overeen
komst tot levering van gas aan de gemeente 
Vreeswijk, geen vergunning kon worden ver
leend ; 

dat de N.V. Provinciale Utrecbtsche E lec
triciteits Maatscbappij zich daarop tot Gede
puteerde Staten van Utrecht hceft gewend met 
het verzoek met toepas mg van de wet van 
23 Mei 1899, S. 129, aan ha-ar ontheffing en/of 
vergunning te verieenen tot het leggen, hebben 
en houden van de voormelde kabels ; 

dat Gedeputeerde Staten van Utrecht, naar 
aan]eiding van dit verzoek bij hun besluit van 
12 October 1926, 3° afd. n°. 2282/1948 aan de 
N.V. Provinciale Utrechtscbe Electriciteits 
Maatscbappij ontbeffing hebben verleend van 
art. 14 van bet besluit van 20 Februari 1911 
van den Raad der gemeente Vreeswijk, a lsmede 
voor zooveel noodig vergunning/ontbeffing van 
de artikelen 17, 1° lid a, 40, l• lid a, 43 en 44 der 
a lgemeene politieverordening dier gemeente, 
voor bet leggen, bebben en onderbouden in de 
Dorp straat t e Vreeswijk van een boogspan
ningskabel met 10.000 volt bedrjjfsspanning en 
een telefoonkabel tusscben bet transformator
station van de vennootschap in die gemeente 
en dat in 't Waal, volgens de bij dit besluit 
behoorende teekening en onder voorwaarde 
dat a lle werkzaambeden voor de uitvoering van 
dit werk door en ten laste van de vennootschap 
Worden verricht en de weg en zjjne verharding 
na iedere ontgraving op hare kosten worden 
hersteld een en antler ten genoegen van Burge
meester en Wethouders van Vreeswijk, daarbij 
overwegende dat de uitvoering van het meer
bedoeld werk noodig i en er geen reden is, 
om de gevraagde vergunning/ontheffing te 
weigeren; 

dat van dit besluit de Raad van Vreeswijk 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende 
dat art. 14 der krachtens raadsbeslu it van 
20 Februari 1911, goedgekeurd bij besluit van 
Gedeputeerde Staten van Utrecht van 27 Fe
bruari 1911 bepaalt, dat indien door de ge
meente Vreeswijk gedurende den duur der over
eenkomst, welke eindigt op 31 December 1950, 
aan derden concessie wordt verleend voor het 
bebben, leggen of onderhouden van electrische 
geleidingen of toestell en voor eene andere licht 
of kracht leverende inrichting in, onder, over of 
boven den openbaren gemeentegrond en het 
openbaar gemeentewater, een nader in clit 
artikel geregelde schadevergoeding aan de 
gemeente IJsselstein verschuldigd is; . dat dit 
artikel het z. i. onmogelijk maakt de door de 
N.V. Provinciale Utrechtsche Electriciteits 
Maatschappij gevraagde, hierboven bedoelde, 
vergunning te verleenen; dat Gedeputeerde 

Staten blijkens hun ,oormeld besluit van het 
genoemde art. 14 der overeenkomst met de 
gemeente IJsselstein ontheffing hebben ver
Jeend ; dat d.it artikel evenwel geen ontheffing 
van het daarin gere~elde kent ; dat, daar het 
bier niet betreft stnjd met de bopaling eener 
gemeente-, waterschaps-, veensohaps- of veen
polder-verordening <lit besluit te dezen aanzien 
naar 's Raads gevoelen in strjjd is met de wet ; 
dat wat het geven door Gedeputeerde Staten 
van vergunning/ontheffing van enke]e bepa
lingen der algemeene politieverordening betreft, 
ook hierdoor moeilijkheden met de gemeente 
IJsselstein worden gevreesd en de finanoieele 
belangen der gemeente Vrees,vijk kunnen wor
den gesobaad ; 

0. dat Gedeputeerde Staten aan de N.V. 
Provinciale Utreohtsche E!eotrioiteits Maat
schappij alleroerst ontbeffing hebben verleend 
van art. 14 van het besluit van den Raad der 
gemeente Vreeswjjk van 20 Februari 1911 ; 

dat klaarblijkelijk daarmede is bedoeld 
a rt. 14 der in dit raadsbesluit genoemde over
eenkomst, welko de gemeente Vreeswijk inge
volge dit raad besluit met de gemeente IJssel
stein heeft aangegaan ; 

dat echter deze overeenkomst niet is eene 
gemeentelijke verordening als in art. 1 der wet 
van 23 Mei 1899, S. 129, genoemd, zoodat de 
bepalingen dezer overeenkomst, waaraan beide 
gemeenten gebonden zijn, niet Jiet toepassing 
van het voormelde wetsartikel, langs den weg 
van ontheffing, door eene der bii de overeen
komst betrokken partijen buiten werking kan 
worden gesteld ; 

dat een beroep op artikel 150 der .Gemeente
wet in deze faalt, vermits, al moge naar luid 
van deze wetsbepaling onder plaatselijke ver
ordeningen alle voorschriften en beschikkingen 
van den Raad zijn te verstaan, dus ook een 
besluit tot het aangaan van eene overeenkomst, 
het hier niet gaat om ontheffing van de bepaling 
van een raadsbesluit, doch van eene overeen
komst, welke van de door de daarbij betrokken 
gemeentebesturen wederzijds genomen be
sluiten het gcvolg is en eene zoodanige overeen
komst niet onder art. 150 der Gemeentewet kan 
worden gebracht; 

dat voorts art. 1 der wet van 23 Mei 1899, 
S. 129, het oog heeft op tot derden gerichte ge
en verboden doch geen betrekking kan hebben 
op bepalingen, welke eene gemeente nit krachte 
van eene met eene andere gemeente gesloten 
overeenkom t zelve verplich t is na te !even ; 

dat van de bepaling van art. 14 der meer
bedoelde tusschen de gemeenten Vreeswijk en 
IJsselstein ge loten overeenkomst, clan ook 
bezwaarlijk aan de N.V. Provinciale Utrecht
scbe E!ectriciteits Iaatschappij te Utrecht 
ontheffing kan worden verleend; 

dat het besluit van Gedeputeerde Staten in 
dit opzicht mitsclien niet kan worden gehaud
haafd; 

0. wat betrcft de door Gedeputeerde Staten 
aan deze N. V. met betrekking tot de artikelen 
17, eerste lid a, 40, eerste lid a, 43 en 44 der 
algemeene politieverordening der gemeente 
Vreeswijk verleende vergunning of ontheffing, 
dat tegenover de goede gronden, waarop Ge
deputeerde Staten gemeend hebben deze ont
heff ing of vergunning te verleenen, geen steek
houdende argumenten zijn aangevoerd, terwijl 
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<le mogelijkheid van nadeel, wc!kc het gemeente
be ·tuur van Vreeswijk daardoor voor zijne 
gerneente vreest, ten deze den doorslag niet 
kan ge,en; 

dat ovcrigens door het gemeentebestuur van 
Yreeswijk blijkbaar geen reken ing is gchouden 
met de omstandigheid dat art. 14 slechts het 
OO/Z heeft op de door de gemeente Vrce wijk aan 
derden verleende concessies <loch geenszins op 
oothe:ffingen of ,vergunningen we]ke krachtens 
de wet van 23 Mei 1899, S. 129, door Gedepu
teerde Staten of in beroep door Ons warden 
,erleend; 

Gezien de wet van 23 Mei 1899, . 129; 
Hebben goedgevonden en ver taan : 
het bes luit van Gedeputeerde Staten van 

Utrecht van 12 October 1926 n°. 2282/1948, 
3° Afd., voor zoover daarbij aan de N.V. Pro
vinciale Utrecbtsche E!ectricitcits Maatschappij 
te l:ltrecht ontheffing is verleend van art. 14 
\ 7 an het besluit van 20 Februari l!Jl l van den 
Raad der gemecnte Vreeswij k, te vernietigen 
en voor het overige het beroep ongegrond te 
verklarcn . 

Onze l\finistcr van Waterstaa t is belast, enz. 
(A. B.) 

17 Jani.ari 1928. BESLUIT, tot schorsing van 
de door den Raad der gemeente JJfaas
tricht bij besluit van 7 November 1927 
vastgestelde verordening tot beteugeling 
van misbruiken bij het openbaar kienspel 
in die gemeente. 8. 5. 

Geschorst /.ot 1 J ,;li 1 !328. 

17 Janua,·i 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet, art. 3). 

Tot wijziging van eenmaal vastgestelde 
rooilijnen, waardoor de aangenomen breedte 
van de straat wordt verminderd, behoort 
slechts op grond van dringende motieven 
te worden overgegaan. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op bet berocp, ingesteld door 

den Raad der gemeente Vlaard:ingen tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland van 19/22 September 1927, waarbij 
goedkeuring is -onthouden aan een raadsbesluit 
betreffende een rooilijn ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, geboord, advies van 
21 December 1927, n°. 1102: 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 9 Januari 
1928, n°. !)5 M/P. B. R. Afd. Volksgezondheid; 

0. dat de Raad van Vlaard:ingen in zijne 
vergadering va n 21 Maart 1927 heeft besloten 
de rooiljjn van het gedeelte van den Schiedam
schen weg Zuid Zijde van de Oosthiwenkade, 
tot aan de Eendracbtstraat 4 M. naar voren te 
plaatsen, zooals op de· bij het besluit gevoegde 
teekening is aangegcven ; · 

dat de Raad daarb\j heeft overwogen, dat 
,-an A. C. de Snaijer te Vlaardingen een verzoek 
is ingekomen om bouwvergunning voor de 
stichting van een winkel.huis met bovenwoning 
aan den chicdamschenweg naast het Volks
gebomY; dat in verband met dit verzoek is 
overwogcn, of handhaving van de in 1913 vast-

gestclde rooilijn voor de zuidzijde van den 
Sch:iedamschen weg we! nood:ig is ; dat de 
breedte van den weg eertijds is vastgesteld op 
17.25 meter met het oog op het verkeer en het 
eventueel aanleggen van een baan voor een 
electrische tram ; dat, daar aanleg van deze 
trambaan in de toekomst niet waarschij nlijk is 
en het verkeer thans voor een groot dee! door 
de Van Leyden Gaelstraat plaats heeft. voor 
w:ijziging van de bedoolde rooilijn ,vel aan Leiding 
bestaat; 

dat Gedeputeercle Staten van Zuid -Holland 
aan d:it besluit hunne goedkeuring hebben ont
houclen uit overweging, dat de Raad der 
gemeente Vlaarrl ngen 00rspronkelijk op 9 April 
1913 beslot,en heeft, om den Schiedamschen weg 
in die gemeente, met het oog op het verkeer en 
het eventueel aanleggen van ecne baan voot· 
een electrische tram, t e brengen op cene breedte 
van 17.25 Meter; dat het nieuwe gedeelte van 
dien weg van bet Verploegh-Chasse-plein af tot 
even voorbij de Eendrachtstraat dan ook op 
die breedte is aangelegd ; doch dat verder, tot 
de Oosthavenkade, clus in het oucle stads
gedeelte, die brcedte no~ riet. ia bcr,)il: t~ terwijl 
daar de rooilijn aan de Zuidzijde gedeeltelijk 
binnen de bestaande bebou,ving valt; dat de 
Raad bij het bovengenoemde besluit van 
21 Maart 1927 ten deele op zijn besluit van 
9 April 1913 is teruggekomen door de rooilijn 
voor het gedee!te van den Schiedamschen weg 
aan de Zuidzijde, gelegen . tusschen de Een
drachtstraat en de Oo tbavenkade, 4 Meter naar 
voren te brengen, zoodat de weg over dit stuk 
geen grootere breedte beboeft t e verkrijgen 
dan 13.25 Meter; dat hun college, ook gelet op 
de ingewonnel). rapporten van den Inspecteur 
der Volksgezondheid en van den Hoofdingenieur 
van den Provincialen Waterstaat, van oordeel is, 
dat eene breedte van 17.25 M. voor den Sch ie
damschenweg te V!aardingen geenszins ovel'
dreven is, daar die weg immers een van de 
belangr:ijkste toegangswegen tot de gemeente is, 
welke weg nog belangrijker zal worden, wanneer 
de stad zich in het Westen gaat uitbreiden; dat, 
al mag dan ook de Van Leyden-Gaelstraat voor 
een groot dee! den Scbiedamschenweg van het 
doorgaancl verkeer ontlasten, toch het verkeer 
op d:ien weg, waarover ook de autobussen op 
Rotterdam rijden, van zulk een o-roote beteeke
nis is, dat bet niet geraden is, thans het ruime 
in 1913 ingenomen standpunt te verlaten; 
dat voorts als motief voor de wijziging i aan
gevoerd, dat bij bandbaving van de bestaande 
rooilijn de groncl, waarom bet bier handelt, 
minder geschikt voor bebouwing zou zijn, doch 
dat de Jnspecteur van de Volksgezondheid na 
een onderzoek ter plaatse tot de overt.uiging is 
gekomen, dat, ook bij handhaving van de be
staande rooibjn, hier behoorlijke panden, ook 
winkels, gebouwd kunnen worden ; dat er naar 
het oordeel van Gedeputeerde Staten geen vol
doende motieven zijn, om thans op de in 1913 
get,roffcn regeling, wat aangaat de rooilijnen 
voor den Schiedamschen weg te Vlaardingen en 
waardoor de mogelijkbeid geschapen is, om, 
wannecr daaraan in de toekomst behoeftc i ·, den 
geheelen weg op eene breedte van 17 .25 M. te 
brengen, voor een gedeelte van d:ien weg tnug 
te komen en dat b.ier kenneljik. om de belangen 
van een particulier t e d:ienen, het openbaar 
belang der gemeente wordt achtf'rgesteld, 
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hetgeen tc bedenke!ijker i~, nu kort bij het • 
Volksgebouw aan dezelfde zijde van den weg 
enkele huizen reeds met inachtneming van de 
rooil\jn van l.913 gebouwd zijn, zooals blijkt 
uit het bovenvermelde bezwaarschrift van 
D. van der Valk Azn., eigenaar der perceelen 
Scbiedamscbe weg nos. 20, 22 en 24, dat ten 
slotte met bet oog op de recbtszekerbeid bet in 
bet algemeen belang niet wenscbelijk is, eenrnaal 
vastgestelde rooilijnen zonder noodzaak te 
wijzigen en dat tot bet verleggen van eene rooi
lijn in de ricbting van de straatzijde, mede met 
het oog op bet zicb steeds meer ontwikkelende 
verkeer, in ieder geval alleen dan client t e worden 
overgegaan, indien de noodzakclijkheid daar
van op grond van het algerneen belang onom
stootelijk kan worden aangetoond ; dat onder 
deze omstandigheden bet bovengenoemde be
sluit van den Raad der gemeente Vlaardingen 
van 21 -1\faart 1927 niet voor goedkeuring vat
baar is; 

dat van bet besluit van Gedeputeerde taten 
de Raad van Vlaardingen bij On in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat de breedte vP.n den 
weg eertijds is vastgesteld op 17.25 M. met bet 
oog op het verkeer en het eventueel a.anleggen 
van een baan voor een electrische tram ; dat 
daar aanleg van deze trambaan in de toekomst 
niet waarschijnl\jk is en bet verkeer thans voor 
een groot dee! door de Van Leyden-Gaelstraat 
plaats vindt en in de toekomst ook .zal p.laats 
hebben over den langs het ,,Vulcaan"-terrein 
in aanle~ zijnden weg, waardoor het groote 
verkeer buiten de stad om zal gaan, voor 
wijziging van de bestaande rooilijn we! aan
leiding bestaat ; dat in bet besluit van Gede
puteerde Staten wordt overwogen, dat bet 
nieuwe gedeelte van dien weg, van het Ver
ploegb-Chassep!Pin af tot even voorbij de 
Eendrachtstraat, op een breedte van 17.25 M. 
is aangelegd, <loch dat verder, tot rle Oost
havenkade, dus in het oude stadsgedeelte, 
die breedte nog niet is bereikt, terwijl daar 
de rooiJi.in aan de Zuidzijde gedeeltelijk 
binnen de bestaande bebouwing valt; dat 
door deze overweging de gedachte wordt ge
wekt, alsof de weg op dat gedeelte reeds eene 
breedte beeft van 17.25 M. ; dat dit in geenen 
deele het geval is, aangezien alleen tusschen de 
bebouwing aan beide zijden van den weg op 
dat g dee]te een brPedtc bestaat v<in 17.25 M.; 
dat echter aan de zuidzijde van dat gedeelte van 
den weg alle panden een voortuin bebhen ter 
diepte van ± 5 M., zoodat de eigenlijke straat 
met trottoirs slechts een meerdere breedte heeft 
va.n ± 2.5 M. ; dat het overige dee! van den weg 
deze breedte ook kan verkrijgen bij de gewij
zigde rooiljjn; waarb\j dan nog de rooilijn van 
onderscheidene waardevolle panden van l ~ot 
± 4 meter zal moeten 1vorden teruggebracht; 
dat zelfs niet re verwach ten is, dat dit laatst.e in 
afzienbaren tijd zal geschieden met het oog op 
de groote sommen, welke de aankoop en afbraak 
zouden vereischen ; dat hieruit is af te leiden, 
dat verwezenlijking van de in 1913 vastgestelde 
rooilijn als een utopie is te beschouwen en het 
vasthouden aan dit besluit de bebonwing van 
het onbebouwde gedeelte van de11 weg nog Jang 
kan tegenhouden ; 

0. dat Gedeputeerde Rtaten terecht van 
oordeel zijn, dat tot wijziging van eenmaal 
vastgestelde rooilijncn, waardoor de aange-

nomen brcedte van de straat wordt verminderd. 
slechts behoort te worden overgegaan op grond 
van dringendc motieven ; 

dat van het bestaan van zoodanige motieYen 
in deze niet is gebleken ; 

dat. al moge de aanleg van de trambaan 
voor een electrische tram over den Schiedam
. chen weg in de toekomst niet meer waar
scbijnlij k zijn te achten, deze weg. blijkens de 
stukken, nog steeds eene belangrij ke route is 
voor bet doorgaande verkeer, en daarvan onder 
meer door de autobussen op Rotterdam gchruik 
gemaakt wordt ; 

dat de mogelijkheid, dat in de toekomst bet 
verkeer ·we]jjcht eene andere route zal volgen, 
een te onzekere factor is, dan dat zij een terug
komen van het in 1913 door den Raad ingeno
men standpunt zoude rechtvaardigen; 

dat ook niet aannemelijk is gemaakt, dat bet 
vasthouden aan de bestaande rooilijn de be
bouwing van het onbebom\de gedeelte van den 
wea zou belemmeren ; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien terecht 
aa.n bet raadsbe luit hunne goedkeuring hebben 
onthouden; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
bet be roe p ongegrond te ver klaren. 
Onze Minister van Arbeid, H,indel en ~ijver

beid is bela t, enz. 
(A. B.) 

17 Jan-uari 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
Lager Onderwijswet (art. 101.) 
Vergoeding uit de gemeentekas aan bij

zondere lagere scholen voor kosten van 
instandhouding. 

In aanmerking komen: 
Uitgaven voor geprepareercle insecten, 

contributien voor een organisatie van 
schoolbesturen. 

Kosten van ouderavonden behoudens be
perkingen. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Besch ikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Vlissingen, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland 
van 19 Augustu 1927 No. 6, le Afdeeling 
waarbij bet beroep van het bestuur der Vlis
singsche Schoolvereeniging te Vlissingen, te
gen het besluit van den Raad dier gemeente 
van 31 December 1926, no. 10b, tot vaststelling 
van de vergoeding, bedoeld in art. 101, le lid 
juncto 8e lid, der Lager-onclerwijswet 1920, 
over het jaar 1924, ten deele gegrnnd is ver
klaard, en die vergoeding nacler is vastgestelcl 
op f 2368.14 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 21 
December 1927, no. 1105 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en ,vetenschappen, a. i., 
van 10 Januari 1928, no. 16, Afdeeling L ager
onderwijs Financieel; 

0. dat de Raad der gemeente Vlissingen bij 
besluit van 31 December 1926 ten behoeve 
van de bijzondere lagere school der Vlissing
sche Schoolvereeniging het bedrag der ver
goeding, bedoeld in art. 101, le lid, juncto 
8e lid, der Lager-onderwijswet 1920, over het 

___J 
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jaar 1924 heeft vastgesteld; dat nadat het 
Schoolbestum bij Gedeputeerde Staten van 
Zeeland in beroep was gekomen, dit College 
bij be I uit van 19 Augustus 1927 het bedrag 
der vergoeding nader heeft vastgesteld op 
f 2368.14 ; dat Gedeputeerde Staten daarbij 
onder meer hebben overwogen, dat de uitga
ven voor geprepareerde insecten behooren tot 
de kosten van leermiddelen, en die voor ouder
avonden, ledenvergaderingen en de contribu
tie voor de Maatschappij tot Nut van het Al
gemeen (stembureau) onder die, bedoeld in 
art. 55 lette r o, der Lager-onderwijswet 1920 
vallen; dat het Schoolbestuur volkomen vrij 
is, voor de leermiddelen en het welslagen van 
ouderavonden aan te schaffen of aan te wen
den, hetgeen het noodig acht, en de totale 
vergoeding ten slotte haar grens vindt in het 
bedrag, dat, berekend naar het aantal leer
I ingen, voor het openbaar lager onderwijs 
werd besteed; dat van dit besluit de gemeen
teraad. bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende: a. dat de uitgaven voor ouderavonden 
d ie in onverbreekbaar verband staan met 
oudercommissien, vallen onder letter 1n van 
art. 55, en mi tsdien niet voor vergoeding in 
aanmerking komen, en, zoo men ze al in be
ginsel wil vergoeden, toch die voor het doen 
houden van lezingen met . projectiel antaarns 
en vergoeding voor reiskosten de normale 
eischen, aan het gewoon lager onderwijs te 
stellen, overschrijden en niet vergoed moeten 
worden; b. dat de contributie voor de Maat
schappij tot Nut van het Algemeen (Stem
bureau) niet onder a rt. 55, o, der wet valt ; 
c. dat evenmin de uitgaven voor ledenverga
deringen daaronder vallen, daar het achter
wege laten van deze vergaderingen zijns in
ziens den goeden gang van het onderwijs niet 
zou schaden; d . dat aanschaffing van gepre
pareerde insecten de normale eischen, aan het 
gewoon lager onderwijs te stellen, overschrijdt ; 

0 . dat art. 101, lid 1, der Lager-onderwijs
wet 1920 bepaalt, dat de gemeente over elk 
d ienstjaar aan de besturen der in art. 97, le 
I id, bedoelde scholen de kosten van instand
houding, met uitzondering van de jaarwedden 
en wed den der onderwijzers, vergoedt; dat 
art. 101, lid 2, voor de berekening van deze 
vergoeding zoodanige voorschriften geeft, dat 
per leerling niet meer wordt vergoed dan het 
gemiddelde bedrag per leerling van de kosten 
over hetzelfde dienstjaar der overeenkomstige 
open bare scholen in de gemeente; dat art. 
101, lid 5 in aanmerking doet komen als de 
in lid 2 bedoel de kosten der openbare lagere 
scholen de kosten volgens art. 55 ender e tot 
en met h en o, alsmede die van insta ndhou
ding; dat noch uit de bewoordingen van deze 
bepaling, noch uit eenig antler artikei der wet 
voortvloeit, dat met de koste·n, bedoeld in art. 
55 onder e tot en met h en o, en met die van 
instandhouding slechts zijn bedoeld de kosten, 
welke noodzakelijk zijn voor het geven van 
lager onderwijs binnen de grenzen van de 
normale eischen, aan het geven van lager 
onderwijs te stellen, terwijl zulks evenmin -
antler clan bij art. 72 der wet, voorzoover ,be
tref t uitbreiding, verbouw of verandering van 
inrichting van het schoolgebouw en aanschaf
fing van schoolmeubelen, de leer- en hulp
middelen daaronder begrepen - moet worden 

afgele id uit den aa1·d der bepaling; dat daar
om moet worden aangenomen, dat onder deze 
kosten vallen ook die uitgaven, welke de ge
meente doet voor haar openbaar lager onder
wijs, voorzoover d it boven die normale eischen 
uitgaat, mits de u itgaven slechts krachtens 
haren aard en haar karakter vallen ender 
eene der voornoemde rubrieken e tot en met h 
en o van art. 55 of onder die van instandhou
ding ; dat op soortgelijken grand moet worden 
aangenomen, dat tot de werkelijk gemaakte 
kosten van de bij zondere school, waartoe lid 
8 van art. 101, de vergoeding beperkt, behoo
ren alle uitgaven, ten behoeve van de bijzon
dere school gedaan, ook voorzoover zij uitgaan 
boven de normale eischen, aan het geven van 
lager onderwijs te stellen, mits de uitgaven 
slechts krachtens haren aard en haar karakter 
vallen onder een der rubrieken e tot en met h 
en o van art. 55 of onder die van instand
houding; 

0. dat uit het bovenstaande voortvloeit, dat 
de uitgaven voor geprepareerde insecten voor 
vergoeding in aanmerking komen; 

0. voorts, da t de contributie voor de Maat
schappij tot Nut van het Algemeen (Stem
bureau) verschuldigd is, omdat het schoolbe
stuur is aangesloten bij de groep N utsscholen 
ingevolge art. 73, eerste lid, d, der Lager
onderwijswet 1920; dat deze uitgave kan war
den geacht te vallen ender art. 55, ender o, 
der wet; dat zulks ook geldt voor de uitgaven 
van ledenvergaderingen; 

0. ten slotte, dat op grond van het onder-
1 inge verband der wetsbepalingen moet war
den aangenomen, dat onder de kosten van 
oudercommissien, bedoeld in art. 55, letter 
1n, zijn te verstaan de kosten van de commis
sien, wier bestaan art. 20 der wet voor open
bare lagere scholen voorschrij ft, en dus niet 
de kosten van ouderavonden voor bijzondere 
lagere scholen; dat deze kosten vallen onder 
de rubriek o van art. 55, daar zij ten doe! 
hebben eene goede verstandhouding en samen
werking tusschen school en huisgezin en daar
mede den goeden gang van het onderwijs te 
verzekeren; dat echter het houden van eene 
lezing op zulk eene vergadering door een 
spreker van buiten de stad, het geven van een 
bioscoop-voorstelling en het ui tsal !en van huis
vlijtartikelen in te ver verwijderd verband 
met het te geven onderwijs, dan dat zij voor 
ve rgoeding in aanmerking zouden komen, zoo
dat deze kosten ten onrechte door Gedepu
teerde Staten voor vergoeding in aaiunerking 
zij n gebracht; 

Gezien de Lager-ondenvij wet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met wijziging in zooverre van het bestreden 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland, 
het daarbij over 1924 vastgestelde bedrag der 
vergoeding nader vast te stell en op f 2234.47. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raa d van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van B estuur. 

Het Loo, den 17 J anuari 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten en 
W etenschappen, a. i . 

J. B. Kan. (B.) 
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17 Januari 1928. KO INKLIJK BESLUIT. 
Lager Onderwijswet. 
Toepass ing art. 101. Vergoeding uit de 

gemeentekas aan bijzondere lagere scholen 
wegens kosten van instandhouding. Aan
schaffingen voor de school brbl iotheek ; 
natuur- en scheikundige instrumenten; 
geprepareerde dieren; reparatie harmo
nium. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raa d der gemeente Vlissingen, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland 
van 19 Augustus 1927, no. 6, l e afdeeling, 
waarbij met gegrondverklaring van het be
roep van het Bestuur der Roomsch-Katholieke 
Meisjesschool te Vlissingen tegen het besluit 
van den Raad dier gemeente van 31 Decem
ber 1926, no. 10b, de aan dit schoolbestuur 
ten behoeve van de bijzondere school aan de 
Breestraat 8 a ldaar toekomende vergoeding, 
bedoeld in art. 101, le lid, der lager-onder
wijswet 1920, over het jaar 1924 met inbegrip 
van de driejaa rl ijksche verrekening overeen
komstig het Se lid van dit wetsartike l over 
het t ij dvak 1922 tot en met 1924, is vastge
stel d op f 3559.96; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 21 
December 1927, no. 1085 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, a. i. 
van 10 J anuari 1928, No. 6, Afdeel ing Lager
Onderwijs Financieel; 

0. dat de Raad der gemeente Vlissingen bij 
beslu it van 31 December 1926 ten behoeve van 
de Roomsch-Katholieke Meisjesschool aan de 
Breestraat 8, het bedrag der vergoeding be
doeld in art. 101, lid 1, der Lager-onderwijs
wet 1920 over het jaar 1924 met inbegrip van 
de 3-jaarlij ksche verrekening overeenkomstig 
li d 8 van dit artikel over het tijdvak 1922 tot 
en met 1924 heeft vastgesteld; dat, nadat het 
schoolbestuur bij Gedeputeerde Staten van 
Zeeland in beroep was gekomen, dit college 
bij besluit van 19 Augustus 1927 het bedrag 
der vergoeding heeft vastgesteld op f 3559.96; 
dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben over
wogen, dat het schoolbestuur bezwaar maakt 
tegen 's Raads besluit, voorzoover daarin bij 
de bepaling van de bedoelde vergoeding niet 
in reken ing zijn gebracht de volgende door 
het schoolbestuur gedane uitgaven: abonne
ment ,,De Katholieke Vrouw" ; Gedenkboek 
1898-1923; een abonnement ,,Neerlands \Vel 
vaart"; natuur- en scheikundige instrumen
ten; geprepareerde dieren; reparatie harmo
nium; adresboek; dat van deze uitgaven d ie 
voor lectuur kunnen geacht warden te behoo
ren tot de kosten van de schoolbibliotheek, die 
voor aanschaffing van instrumenten en gepre
pareerde dieren tot die van de leermiddelen 
en de laatstgenoemde twee tot de u itgaven, 
bedoel d in art. 55 onder o der Lager-onder
wijswet; dat voor de bewering, a ls zou de 
bovenbedoelde lectuur niet tot de schoolbiblio
theek behooren, en de uitgaven voor natuur
en scheikundige instrumen ten en geprepareer
de dieren de normale e ischen, aan het I ager 
onderwijs te stell en, overschrijden, geen plaats 
is, vermits het schoolbestuur volkomen vrij is 

voor de schoolbibliotheek en de leermi ddelen 
aan te schaffen, hetgeen het noodig acht, en 
de totale vergoeding ten slotte haar grens 
vi ndt in het bedrag, dat, berekend naar het 
aantal leerlingen, voor het lager onderwijs 
werd besteed; dat van dit besluit de Raad 
der gemeente Vlissingen bij Ons in beroep is 
gekomen, in hoofdzaak aanvoerende, dat vol
gens Ons besluit van 31 Mei 1927, no. 35, 
naast de lectuur voor de leerlingen in de 
schoolbibliotheken, alleen plaats is voor vak
litteratuur voor het onderwijzend personeel; 
dat het blad ,,De Katholieke Vrnuw", het 
Gedenkboek 1898-1923 en het werk ,,Neer
lands Welvaart" onder geen van beide cate
gorien vallen en aanschaffing van het laatste 
werk, gezien de hooge abonnementskosten, de 
normale ei chen aan het geven van lager on
derwijs te stellen, overschrij dt; dat dit laat
ste ook geldt voor de aanschaffing van natuur
en scheikundige instrumenten, geprepareerde 
dieren en reparatiekosten van het harmonium, 
welk instrument geen noodzakelijk leermiddel 
is voor het geven van zangonderwijs; dat ten 
slotte een adresboek niet noodig is voor den 
goeden gang van het onderwijs; 

0. dat art. 101, lid 1, der Lager-onderwijs
wet 1920 bepaalt, dat de gemeente over elk 
di cnstjaar aan de .besturen der in art. 97, l e 
lid bedoelde scholen de kosten van instand
houding met uitzondering van de jaarwedden 
en wed den der onderwijzers, vergoedt ; dat 
art. 101, lid 2, voor de berekening van deze 
vergoeding zoodanige voorschr iften geeft, dat 
per leerling niet meer wordt vergoed dan het 
gemiddelde bedrag per leerl ing van de kosten 
over hetzelfde dienstjaar der overeenkomstige 
openbare scholen in de gemeente; dat art. 
101, lid 5, in aanmerking doet komen, als de 
in lid 2 bedoelde kosten der openbare lagere 
scholen, de kosten volgens art. 55 onder e tot 
en met h en o, a lsmede d ie van instandhou
ding; dat noch uit de bewoordingen van deze 
bepaling, noch uit eenig antler artikel der wet · 
voortvloeit, dat met de kosten, bedoeld in art. 
55 onder e tot en met h en o en met die van 
instandhoud ing slechts zij n bedoeld de kosten, 
welke noodzakelijk zij n voor het geven van 
lager onderwijs binnen de grenzen van de 
normale eischen, aan het geven van lager 
onderwijs te stellen, terwijl zu lks evenmin -
anders dan bij art. 72 der wet, voorzoover be
treft uitbreiding, verbouw of verandering van 
inrichting van het schoolgebouw en aan chaf
fing van schoolmeubelen, de leer- en hulp
middelen daaronder begrepen - moet worden 
afgeleid uit den aard der bepaling; dat daar
om moet warden aangenomen, dat onder deze 
kosten vaJlen ook die uitgaven, welke de ge
meente doet voor haar openbaar lager onder
wij s, voorzoover <lit boven die normale e ischen 
uitgaat, mits de uitgaven slechts krachtens 
haren aard en karakter vallen onder eene der 
voornoemde rubrieken e tot en met h en o 
van art. 55, of onder die van instandhouding; 
dat op soortgelijken grond moet warden aan
genomen clat tot de werkelijk gemaakte kos
ten van de bijzondere school, waartoe lid 8 
van art. 101 de vergoeding beperkt, behooren 
all e uitgaven, ten behoeve van de bijzondere 
school gedaan, ook voorzoover zij uitgaan bo
ven de normale eischen, aan het geven van 
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lager onderwijs te stellen, mi ts de uitgaven 
slechts krachtens h aren aard en haar karakter 
vallen onder eene der rubrieken e tot en met 
h en o van art. 55 of onder die van instand
houding ; 

0. dat ui t het bovenstaande voortv loeit, da t 
de uitgaven voor aanschaffing van het Ge
denkboek 1898- 1923 en het abonnement 
·.,Neerlands "\Nel vaart", voor de aanschaffing 
van natuur- en sche ikundige instrum enten , ge
prepareerde dieren, en van een ad resboek, 
alsmede de ko ten voor repa ratie van het 
ha rmonium voor vergoeding in aanmerking 
komen; dat echter de kosten van het abonne
ment op het tijdschrift .,De K atholi eke Vrouw" 
niet vallen onder het begrip schoolbibliotheek, 
en mitsdien ten onrechte door Gedeputeerde 
Staten voor vergoeding in aanmerking zijn 
gebracht; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en ve rstaan: 

met wijzig ing van het bestreden besluit van 
Gedeputeerde Staten, het daa rbij over 1924 
vastgestelde bedrag der vergoeding nader te 
bepalen op f 3551.36; 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, waarvan afschri[t zal worden 
gezonden aan den R aad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

Het Loo, den 1 7 J anuari 1928. 
WILHELMINA. 

D e ~Minister van Onderwijs, Kunsten en 
W etenschappen, a . i . 

J.B.Kan. (B.) 

19 Januari 1928. BESLUIT, waarbij artikel 27 
van het reglement voor de Rijks hoogere 
burgerscholen, zooals dit is vastgest-eld bij 
Koninklijk besluit van 10 Juli 1926 (Sf,aats
blad n°. 231), wordt gewijzigd. S. 6. 

Wij WILHELl\IlNA. enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen a . i. 
van 30 November 1927, n°. 11664 III, Afdeeling 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar Onder
wijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is artikel 
27 van het bij Ons besluit van 10 Juli 1926 
(S!a1;tsblad n°. 231) vastgesteld reglement te 
WIJZlgen; 

Den Raad van State gehoord, (advies van 
3 Januari 1928, nQ. 20); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 Januari 1928, no. 
317, Afdeeling Voorbereidend Rooger en Middel
baar Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : het derde lid van artikel 27 van 

het bjj het aangehaaltl besluit vastgesteld regle
mcnt wo1dt gelezen als volgt: 

,,De eerste vacantie begint op den 23sten 
December na afloop van den schooltijd, of, 
indien de 23ste December op Maandag of op 
Zaterdag valt, respectievelijk op den 20sten 
of den 22sten December na aA oop van den 
schooltijd en eindigt, den avond "\"an den 6den 
J anuari, of, indien de 6de ,Januari op een Vrij
dag, een Zaterdag of een Zondag valt, op l\'laan
dagavond daaropvolgend." 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoE>ring 
van dit besluit, het,welk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 19den Januari 1928. 
WJLRELMI A. 

De Minister van Onder·wiis, 
Kitnsten en Wetenschappen a.i. 

J.B. KAN. 
( Uitgeg. 2 Febr. 1928.) 

l9 Januari 1928. BESLCJ'IT tot vaststelling van 
een nieuw formulier vo0r het aangifte. 
biljet der inkomstenbel!1sting en der ver
dedigingsbelasting II voor hen, die binnen 
het Riik wonen. S. 7. 

Wij WILHELMINA, enz . 
Op de voorclracht van Onzen Minister van 

Financien van 16 December 1927, n°. 143, 
Afdeeling Directe Belastingen ; 

Gelet op artikel 44. der Wet op de Inkomsten
belasting 1914 en artikel 2 der Wet van 28 De
cember 1926 (Staalsblad n°. 430) tot herziening 
van de VP,rdedigingsbel,1sting II: 

Gezien Onze bealuiten van 27 November 1920 
(Sf,aatsblad n°. 829), van 28 December 1921 
(Staat~blad n°. 1444), van S November 1924 
(Staatsblad n°. 506) en van 29 October 1925 
(Staatsblad no. 429); 

Den Raad van State gehoord (advif,s van 
3 Januari 1928, n°. 2:1); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Financien van 14 Januari 1928, n°. 80, 
afdeeling Directe Belast,ingen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 

Voor het aangiftebiljet der inkomstenbelas
ting en der verdedigingsbelasting II voor hen, 
die binnen het Rijk wonen, wordt vastgesteld 
het bij dit besluit hehoorend formulier A. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit. dat in het Staats
blad, zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 19den Januari 1928. 
WILHELJ\Il.i: A. 

De Minister van Financien, DE GEE~. 
(Uitge,g. 2 Febr. 1928.) 

Zie tabel biz. 32. 

19 Januari 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
( Gemeentewet, art. 194c) . 

Aan het in werking treden der wet van 
21 April 1927, S. 87, tot grenswijzig ing 
tusschen de gemeenten Breda en Teterin
gen kunnen Ged. Staten geen motief ont
leenen tot onthouding van goedkeur ing 
aan raadsbesl u i ten van Teteringen tot 
ruiling en aanvaarding van afstand va n 
perceelen grond, welke perceelen hangen
de de goedkeuring van Ged. Staten door 
genoemde wet zijn gekomen tot het gebied 
van Breda. H et door Ged. Staten gebezigd 
motief bestond hier in, dat door goedkeu
ring der besluiten de gemeente Breda zou 
kunnen worden bezwaard of benadeeld. 



RIJKSINKOMSTENBELASTING EN VERDEDIGINGSBELASTING II 
Bo I as tin g j a a r 1 M e i 192 __ - 30 Apr i I l!\2-... 

---------------, 
AANGIFTEBILJET A 

voor hen die binnen hot Rijk wonen. 

Datum van uitrei- } 
king, indien deze niet 
per post geschiedt : 

De vragen l tot en met 17 moeten worden beantwoord naar den toestand op l Mei, of, indien de belastingplichtige op l Mr,i no11 niet 
hier te lande woonde, naar den toestand op het tijdstip van vestiging. 

NAAM, ENZ. 1. Welke zijn de naam en voornamen van dengene, van wien het 
inkomen op dit biljet wordt aangegeven ? 
Welke zijn de datum en het jaar zijner geboorte? 
(Voor een weduwe ook den eigen naam op te geven, voluit 
geschreven.) 

N.B. Indien in de volgende vragen gebruikt worden de woorden ,,gij " en ,,de aangever" wordt daarmede bedoeld de persaon, 
wiens naam achter vraag 1 moet worden vermeld. Met ,,Uw woonplaats", ,,Uw echtgenoote", enz. worden bedoeld de woon
plaats enz. vah dien persoon . 

W0ONPLAATS. 2. Welke is Uw woonplaats ? I 

(Gemeente, straat, gracht, enz. en huisnummer; eventueel ' 
ook bet postadres te vermelden.) 

EOHTOENOOTE. 3. Indien gjj gel,.uwd .zijt, welke zijn de naam en voornamen 
van Uwe(n) echtgenoot(e) ? 

4. Geniet Uwe echtgenoot.e inkomen dat niet in deze aangifte 
is begrepen ? 

MINDERJARIOE 5. Hueveel minderjarige eigen of aangehuwde kinderen en plecg-
KTNDEREN. kinderen hebt gij ? 

(Als pleegkind van den belastingplichtige wordt slechts aan-
gemerkt, wie door hem als een eigen kind wordt onderhouden 
en opgevoed.) 

I 
6. Welke zijn het geboortejaar en de geboortedatum van elk dier 

kinderen ? .............. 

7. Welke van deze kinderen hebben een inkomen van f 800 of 
meer? 
(Naam, voornamen, beroep en adres van deze kinderen op 
te geven.) 

l NWONENDE 8. Hebt gij meerderjarige kinderen bij U inwonen die een in-

I 
MEERDERJARIOE komen hebben ten bedrage van f 800 of meer? 
KTNDEREN. Zoo ja, hoe zijn hunne namen en voornamen, en welk beroep 

oefenen zij uit ? 
lNWONENDE 9. Hebt gij dienstbuden bij U inwonen, wier loon in geld f 300 
DTENSTB0DEN. of meer bedraagt ? · 

Zoo ja, hoe zijn hunne namen en voorna.men ? 
ANDERE 10. Hebt gij buiton Uwe kinderen en dienstboden personen bij 
INW0NENDEN. U inwonen die eigen inkomsten hebben? · 
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b. Wat is het beroep of bedrijf Uwer echtgen~ote ? 
c. Hoe is de naam en waar is de woonplaats van Uw werk
gever en van den werkgever Uwer echtgenoote? 
d. Van welko vennootschappen zijt gij of is Uw echtgenoot,e 
commissaris ? 
e. Waar zijn Uwe winkels, werkplaatsen, enz. gelegen ? 
/. Welke handelingen, werkzaamhedeu of diensten, waar
aan eenig voordeel is verbonden, worden buiten Uw gewoon 
beroep of bedrijf door U of Uwe echtgenoote verricht of be-
wezen? 
g. Uit welke onderneminfi krijgt gij of Uwe echtgenoote 
inkomsten zonder persoon ijke werkzaamheid en anders dan 
als aandeelhouder ? 
h. Indien gij in het laatstve·rloopen kalenderjaar opbrengst 
hebt genoten van op zich zelf staande werkzaamheden, ha n-
delingen en diensten, door U zelf of Uw echtgenoote verricht 
of bewezen, van welken aard waren die werkzaamheden, enz? 

(Bedoeld worden werkzaamheden als executeur -testa-
mentair, lid eener examencommissie, enz. De opbrengst 
op t e geven bij vraag 24.) 

Oefent g ij of Uw ech~enoote Uw beroep of bedrijf uit in eene 
vennootschap onder rma, eene commanditaire vennootschap 
of in eene burgerlijke maatschap ? 
Z?o i1;L_, welke is de naam dier vennootschap of maatschap, 
wie zun, en waar wonen : 
a . De medevennooten ? 
b. De commanditaire vennooten? 

(Hierbij niet op t e geven commandita ire aandeelhouders 
in commanditaire vennootschappen op aandeelen.) 

I s het huis dat gij bewoont Uw eigendom of dat van Uw 
echtgenoot e (al_ of niet met hypotheek bezwaa rd) ? 
Zijt gij, of is Uw echtgenoote medegerechtigd tot nog on-
verdeclde boedels ? 
Zoo ja, tot welke, en voor welk aandeel ? 
Indien gij U na l Mei hier te lande gevestigd hebt, van wan-
neor dagteekont die vestiging ? 
Op welk adres of op welke adressen hebt gij gewoond in hot 
afgeloopen belastingja.a.r ? 
Z\it gij of is Uw echtgenoote inNederlandsch-1ndie, Surina me 
of Cnra9ao aan ecme inkomstenbelasting onderwol'pen ? 
Zij t gij of is U1v echtgenoote in het buitenland onderworpen 
a[tn eene bela.sting, die ten behoeve van den Staat naar hct 
inkomen of het vermogen wordt geheven ? 
Zoo ja, waar ? 

.-\ANGIFTE VAN H ET INKOMEN. 
Hoe groot is het 

Ul'.L' JJER0EP , 
LHmRIJF, ENZ. 

bedrag van U w inkomen gcsplitst a.ls volgt: 

1

18. Zuivere opbrengst van onderneming en arbeid : 
a. arbeidsloon (verplichte bijdragen voor pensioenen en fondsen moeten worden a fge-

trokken) .. . .. .... .... . .... . 
II . traktement, salar-is, honorarium (verplichte bijdn,gen voot· pensioeoen en fondsen 

moeten worden afgetrokken) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

f ______ ___! ____ _ 
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c. tantiemes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d. vrij wonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
e. vrije kost en inwoning, kleeding , verwarming en verlichting, vrij gebruik van auto-

mobiel, vr ij belasting en dergelijke voordeelen . . . . . . . . . . . . . . . . . 
/. emolumenten, gratificatien , vacatie- en presentiegelden . . . . . . . . . . . . . . 
g. winst, aandeel in winst of overwinst (uitgezonderd tant iemes) . . . . . . . . . 
h. rente van ka pitaal in eigen ondcrneming belegd, indien of voor zoover de aangever 

gewoon is die rente afzonde~lijk t e berekenen . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 
i . eigen gcbruik van in het bedrijf voor tgebrachte of verkregen v rnchten (bu v. land

bouwproducten) of va n waren rlie in het bedrijf worden vervaardigd, bewcrkt of ten 
verkoop ingeslagen (bijv. kr uidenierswaren) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Opbrengst van op zich zelf stA,ande werkzaamheden in het laatstverloopen kalender
jaar genoten aan te geven bij vraag 24.) 

Zuivere opbrengst van onroerende goederen, voor zoover niet gebezigd voor de uitoefening 
van eigen bedrijf of beroep : 

a. huurwaarde van gebouwen, gedeelten van gebouwen of gronden in eigen 11,e bruik voor 
woning of tot huishoudelijke doeleindeu (hieronder niet te begrijpen d e huurwaarde 
van gebouwen en gronden die de aangever in huur heeft.). . . . . . . . . . . . 

b. huren en pachten of andere ba ten uit onroerende gcederen, en uitkeeringen t er zake 
van rechten op onroerenJe goederen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bij het berekenen van de opbrengst,, te vermelden onder a, en b, in mindering to brengen 
grond - en andere Jg.sten, kosten van onderhoud en verzekering. Rente van hypothecai
r r en andere schu lden niet hier a/ te treklcen doch hij vraag 25, .letter d. 

Zuivere opbrengst van roerenrl kapitaal, niet belegd in eigeo bedrijf of beroep : 
a. ren te van inschrijvingen op do Grootboeken der Nationale Schuld en van Staats,;chuld-

boekj es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - • • • · · · · · 
b. rentn van inschrij vingen op andere grootboeken, en rente en dividend van e,ffecten, 

{ 

l O• die inschrijvingen en effect en , welko genoteerd worclen ter 
afzonclerlijk voor : beurze van Amsterdam . . . . . . . . . . . . . . . 

2°. die inscbrij vingen en effecten, welke niet vallen ondrr l 0 • 

(Bonusaandeelen enz. mocten in den regel ook worrlen aangegeven ; zie ar t . 6 der wet 
op do inkomstenbt lo.sting. ) 

c. rento van hypothPcaire schuldvorderingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d. rente over vorderingen op (salcli tegoed bij ) banken (boerenleenbanken en spaarbanken 

inbegrepen), onverschill ig of de rente is bij1;1eschreven of uitbetaalcl . . 
e. rente van alle andere vorderingen, en altijddurende r ente. (volgens a rt . 1807 

e.v. B . W.) . .... ....... . . . . . ... ... . .... . 
/ . nitkeering op gelclschieting en commandite . . . . . . . . . . . . . . . 
g. opbrengst van tijdelijk niet bele&do gelden, rente begrepen in do a.flossing van 

schuldvordoringen, en andere opbrengst va n roe, end kapitaal . . . . . . 
(Evenredig) aandeel in de zuivere opbrengst van onverdeolde boodels . . . . 

Z uil:ere opbrengst van rech!en op periodielce tiitkeeringen van het lei·en a/hankrlijk : 
(Verplichte bijd,·agen voor pensioenen en fondsen mooten wordcn afgetrokkon.) 
a. verlo.f- of nonactiviteitstractement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b. wachtgeldcn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f _____ _ 
c. pensioenen (w. o. ouderdomsrente en ongovallenren te\ ,, _____ ···--·--
rl. lij fronten (w. o. uitk()eringen ui t studiefond•en) . . . ,, _______ -····--

Totaal . . . 
AI: do hclft van het gozamonlijk bedrag der wachtgeldon, pensioenen en 

lijfrenten, die v66r l Mei 1915 zijn ingegaan, t ot een maximum van f 500 
(Hierbij blijven buiten aanmerking lijfrenten die bij huwelijksche voor
waarden of t er za ke van huwelijk, door bloedverwanten of aangehuw
den in de rechte linie, t en behoeve van kincleren of andere afata mmel in-
,.,..,. ... ... ;~ ... - ; ,... .-:1 

.... 
tO 
t,o 
00 

<:O 



VERRE KENTNO 
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LIEZEN . 

OP ZICH ZELF 
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ZAAMHEDEN . 

AFTREK. 

23. 

24. 

25. 

t' . ct,UU.C;J.O 1/ t;; l ::)l: UUJU.J.OU.~ lU l!fi.t;; LUJC)Oll t;)U . V010lJ. \,7AA.1Ll~O Ut LII. V UUIU \.I V r o :t. 1' ll.:I.J.U E, , uiu VV ~.o. 

a mbt of dienstbetrekking verbonden, die bij over.ijden van de(n) gerecht igde of van 
een derde eindigen (b.v. echtscheidingsuitkeeringen) . . . . . . . . . . . . . 

ToLaal inkomen volgens de artt. 12 tot en met 17, eerste lid, der wet op de inkomsten
bc:>lastinir (hierna 11n11 te duid('n als ,,bedrag A) . . . . . . . . . . . . . . . . 

Alleen in te vulk~ indien 
verliezen , die voor het 
v66rvorig bt lastingjaar 
of VIJO r h.et vorig belasting
jnar waren aan te geven, 
nog niet verrekerul konden 
worden. 

Indien dit ,,bedrag A'' voor bet v66rvorige belastingjaar 
minder becL:oeg .dan nu!, en dus negatief was: 
Hier in t e v ullen d;t negatieve bt>drag f ______ --···-·-
Waarvan reeds verrekPnd het vorige be- . 
lastingjaar . . . . . . . . . . . . (Af :) 
Blijft nog t e verrekenen . . . . . . . . f _____ _ 
Indien het ,,bedrag A" voor het vorige 
belastingjaar minder bedroeg dan nu!, en 
<lus negati_ef was, hier in te vPllen dit ne~a
tief bedrag . . . . . . . . . . (BiJ :) 
Totaal der a.f te trekken oude verliezen 

.. --= -------
,_ --

£ ------- ---·--

" -
Rlijft over . . . f --·-·---·--- =. 

7.uiver~ opbrengst van op zioh zelf staande werkzaamheden, bandelingen en diensten. 
in het laatstverloopen kalenderj aar genoten (zie de noot bij vraag 11, letter h) . . (bij ) --·-·-·-- ---

Totaal van het (onzuiver) inkomen . . . 
Met welk bedrag moet bet hierboven aangegeven inkomen worden verminderd wegcns 
op 1 M ei (of, indien de aangever op l Mei nog niet binnen het Rijk woonde, op het tijd
stip van vestiging) iaarl~iks verscbuldigde en niet met een bron van inkomen in verband 
staande : 
a. premWn voor levensverzekering, lijfrente of pensioen . . . . . . f 
b. oontributie voor een beg;rafenisfonds . . . . . . . . . . . . . ,, 

De aftrek volgens a en b- mag t e zamen niet meer bedragen dan 5 pet. 
van het (onzuiver) inkomen en niet meer dan f 100, en in geen geval 
meer dan het werke~jk verschuldigde jaarlijksch bedrag. 
Aftrek van oontributie voor ziekteverzekering of ziekenfoods is niet 
t oegestaan. 

c. lijfrenten, pensioenen en andere periodieke uitkeeringen en verstrek
kingen, niet aan de vervulling van een ambt of dienstbetrekking 
verbonden, die bij overlijden van den gereohtigde, of van een derde, 
eindig,m ...... .. .. . ............... . 
(Hieronder vallen bijv. ondersteuningen aan behoeftigc ouclers en 
grootouders, en aan behoe{tige kinderen en kleinkinderen. Ter zake 
van onderhoud en opvoeding van minder·iarige kinderen en ter zake 
van lijfrenten of andere perio<lieke uitkeeringen aan minderjarige 
kinderen toegekend, is geen aftrek toegelaten.) 

d. renten van hypotheoaire en andere schulden; altijddurend renten 
(Aflossing van schulden mag niet worden afgetrokken.) 

Totaal van den aftrek . 
Blijft : zuiver inkomen : 

f ·--- f - - --- ---
----1--- f --= 
r- ---

-------'-:--'-:--------------------·----------
TOELIC!ITING VAN 120. 
DEN AANOEVER. 

Aldus zonder voorbehoud naar waarheid door mij beantwoord en onderleekend. 
Te ---·-· -----, den . .. ,-- ···--· ______ 19--.. 

Cl:) 
C)l 

,_. 
<:O 
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Wij WILHELMINA, enz . 
Beschikkende op het beroep ingesteld door 

den Raad der gemeente Teteringen tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van -Noord
Brabant van 10 Augustus 1927, G n°. 42, 
3• Afd. A, wa.arbij goedkeuri.ng is onthouden aan 
de raadsbesluiten dier gemeente van 5 Novem
ber 1926 en :n December 1926 tot ruiling van 
grond, onderscheidenlijk aanneming van afstand 
van grond; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advie van 
14 December 1927, n°. 1066; 

Op de voordracht van Onzen l\[inister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
14 J"anuari 1928, Afd. B.B. n°. 10042/1927; 

0. dat de Raad van Teteringen in zijne ver
gadering van 5 November 1926 heeft be loten 
met Th. G. v. d. Sande, bouwondernemer te 
Teteringen, eene ruiling van grond aan te gaan, 
met dien verstande, dat de voornoemde Th. G. 
v. d. Sande aan de gemeente in vollen en vrijen 
eigendom afstaat den ondergrond van de Burge
meester-Verdaasdonkstraat en de Dahlia
straat, voor zoover deze straten zijn ontstaan 
uit het kadastrale perceel ectie D n°. 4025, en 
voor zoover deze wegen hem in eigendom toe
behooren, waarvoor in roil de gemeentc aan 
hem overdraagt een gedeelte van de gedempte 
schou wsloot, voor zoover die is gelegen onder 
zijne woningen of derzelver aanhoorigheden 
aan de Burgemeester-Verdaasdonkstraat en 
Zonnebloemstraat onder de gemeente Teterin
gen; 

dat voorts de Raad in zijne vergadering van 
31 December 1926 heeft besloten met A. H. M. 
v. d. Sande te Teteringen een ruiling van grond 
aan te gaan, hierin bestaande, dat A. H. M. 
v. d. Sande aan de gemeente in vollen en vrijen 
eigendom afstaat de gedeelten van de perceelen 
Sectie D n°. 4039 en D n°. 4062 onder de ge
meente Teteringen, uitmakende den onder
grond van de Zonnebloemstraat, de Mimosa
straat, de Anjelierstraat en de Tulpcnstraat, 
terw:ijl de gemeente in ruil daarvoor aan hem 
in eigendom afstaat een gedeelte van de ge
dem pte schouwsloot, voor zoover die is gelegen 
onder zijne woningen of derzelver aanhoorig
heden, aan de 7,onnebloemstraat; 

dat de Raad ten slotte in zijne laatstgemelde 
vergadering heeft besloten ten behoeve van zijne 
gemeente aan te nemen 1°. de door J . J. C. M. 
v. Keep te Teteringen aangeboden kostelooze 
overdracht of afstand van bet perceel Sectie D 
n°. 4025 onder gemeente Teteringen, uitmakende 
den ondergrond van de Burgemeester-Verdaas
donkstraat aldaar, en 2°. de door J. A. J. v. d. 
Sande, als directeur van de N. V. Provinciale 
Grondbriefbank te Breda, aangeboden koste
looze overdracht -of afstand va~n het perceel, 
Sectie D n°. 4025, onder de gemeente Teteringen, 
uitmakende den ondergrond van de Burge
meester-Verdaasdonkstraat met zijstraten, voor 
zoover deze in eigendom zijn bij de genoemde 
N. V. Provinciale Grondbriefbank ; 

dat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
bij hun besluit van 10 Augu tus 1927, G n°. 42, 
Ill• Afd. A, aan deze besluiten hunne goed
keuring hebben onthouden, uit overweging, 
dat de bedoelde perceelen grond door de wet 
van den 2lsten April 1927, S. 87, zijn gekomen 
tot het gebied der gemeente Breda ; dat uit het 

door hun college ingesteld onderzoek is geble
ken, dat door goedkeuring van de besluiten 
van den Raad van Teteringen de gemeente 
Breda zou kunnen worden bezwaard of bena
deeld ; dat de Raad der gemeente Teteringen, 
uitgenoodigd deze besluiten in te trekken, 
gemeend heeft hiertoe niet te mogen overgaan; 
o. a. omdat hij zich wilde houden aan een 
vroeger gesloten ovcreenkomst ; dat evenwel 
volgens art. 2, tweede lid, der wet- van den 
2lsten April 1927, S. 87, de uit overeenkomst 
voortspruiteodc lasteo, rechteo en verplich
t,ingen van Teteringens gebied, in dezc besluiten 
bedoeld, op Breda zijn overgegaao ; dat der
halve niet de gcmcente Teteriogen, doch de 
gemeente Breda te beoordeelen zal hebhen, of 
en in hoever de aangegane overeenkomst is 
nageleefd; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
de Raad van Teteringen bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat indertijd door Bur
gemeester en Wethouders zijner ~emeente aan 
de bovengenoemde personen bouwvergunning 
is verleend, ~- m. onder de volgende voor
waarden: 

a. De weg, welke ter uitvoering van bet plan 
wordt aangelegd, zal ten genoege van het 
gemeentebestuur moeten worden verhard met 
eerste soort waalklinkcrs ; de trottoirs met eerste 
soort basaltinetegels ; 

De bestrating moet zoover worden aange
bracht als langs de wegzijde woonhuizen worden 
gebouwd, echter tot op de volle br edte van den 
aan te leggen weg ; 

b. Voor de rioleering moeten gebruikt worden 
eivormige <;ementbetonbuizen, groot binnen
werks minstens 25 x 37½ cM., waarvan de 
wanden eene dikte hebben van minstens 
:; c.M.; 

c. Op de door den gemeente-opzichter aan te 
wijzen plaatsen zullen de noodige rioolkolken 
moeten worden geplaatst ; 

d. Alle materialen moeten aan de goed
keuring van den gemeente-opzichter worden 
onderworpen ; 

e. Terstond nadat de weg overeenkomstig 
de bepalingen sub a,-d is voltooid, moet deze 
kosteloos in eigendom aan de gemeente worden 
overgedragen ; 

/. Door gebruik te maken van deze ver
gunni.ng wordt adressant geacht zich aan boven
staande voorwaarden en bepalingen te onder
werpen; 

dat de genoemde personen, naar het oordeel 
van Burgemeester en Wethouders, aan de hun 
opgelegde · verplichtingen hadden voldaan, 
waarop aan den Raad werd voorgesteld, de 
aangeboden overname van de gronden te aan 
vaarden, op welk voorstel de Raad gunstig 
beschikte ; dat de verdaging van de beslissing 
van Gedeputeerde Staten over een aantal 
maanden (van onderscheidenlijk bijna 6 en 4 
maanden) den Raad niet gerechtvaardigd 
voorkomt, wijl deze verdaging, zooals uit het 
advies van den Hoofdingenieur van den Pro
vincialen Waterstaat blijkt, enkel een wachten 
was op de beslissing der Kamers omtrent het 
toen aanhangige wetsbntwerp tot uitbreiding 
der gemeente Breda ; dat hij bovendien meent, 
zich niet bij de beslissing van Gedeputeerde 
Staten te mogen neerleggen, wijl de daarbij 
betrokken grondeigenaren daardoor ten zeerste 
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benadeeld kunnen worden : dat het immer zeer 
twijfelachtig is, of een gemeentebestuur het 
recht heeft, aan eene bouwvergunning de voor
waarden te verbinden, zooals indertijd door 
Burgemee ter en Wethouders van Teteri.ngen 
is geschied ; dat dus door het aannemen van 
deze voorwaarden alleen mag worden aan
gcriomen, dat een soort burgerrcchtelijke over
eenkom ·t is tot stand gekomen tusschen het 
gemeente bestuur van Teteringen en de bier
boven genoemde grondeigenaren ; dat echter 
door de weigeri.ng van de goedkeuri.ng aan deze 
overeenkomst nieuwe voorwaarden worden 
verllonden, onder welke de genoemde grond
eigenaren (hadden zij zulks k.:rnnen voorzien) 
de bouwvergunning zeer zeker ujmmer zouden 
hebben aanvaard ; dat welfawaar door de wet 
van 21 April 1927 de genieente Breda is getrede.n 
in alle lasten, rechten en verplicbti.ngen van 
bet vroegere Teteringsche gebied, docb dat dit 
naar 's Raads meening nooit mag uitgelegd 
worden in <lien zi n, dat de beslissing over een 
aanhangig raadsbesluit maar steeds maanden en 
maanden wordt verdaagd, om eindelijk aan de 
gemeente Breda daaromtrent nog eenige be
voegdheid te verleenen ; dat de Raad mitsdien 
van oordeel is, dat de weigering van goed
keuring door Gedcputeerde Staten niet op wet
te!ijke gronden berust ; 

0. dat de hierboven vermelde, door Gede
puteerde taten niet goedgekeurde besluiten 
van den Raad van Teteringen zijn genomen 
v66r de wet van 21 April 19i7, S. 87, tot uit
breiding van de gemeente Breda met gedcelten 
van de gemeenten Teteringen, Ginneken, Bavel 
en Princenhage ; 

dat aan bet in werking treden van deze wet, 
waardoor de bovenbedoelde perceelen tot bet 
gebied der gemeente Breda zijn komen te 
behooren, mitsdien geen motief kan worden 
ontleend, aan deze besluiten de daarvoor ver
eiscbte goedkeuring te onthouden ; 

dat ook overigens geen voldoende grond tot 
weigering van de goedkeuring aanwezig is ; te 
minder nu, bhjkens het door den Raad in 
beroep gestelde, de daarbij betrokken personen 
aan de bovengenoemde, hun bij de verleende 
bouwvergunning opgelegde voorwaarden ten 
genoege van bet gemeentebestuur he bben vol
daan; 

Gezien de Gemeentewet : 
H ebben goedgevonden en verstaan : 
met vernietiging van bet bestreden besluit 

van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
van 10 Augustus 1927, G n°. 42, 3• Afd. A, 
alsnog goedkeuring te verleenen aan de beslui
ten van den Raad der gemeente Teteringen van 
5 November 1926 en 31 December 1926 tot 
ruiling en aanvaarding van afstand van de in 
die besluiten nader aangeduide perceelen grond. 

Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken en 
Landbouw is bela.~t, enz. 

(A. B.) 

19 Januari 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet, art. 194c). 

Ged. Staten hebben terecht goedkeuring 
onthouden aan een raadsbesl uit tot ver
koop van een perceel grond, uit overwe
ging dat de bouw van een woon- en win
kelhuis op het onderwerpelij k stuk grond, 

welke bouw als voorwaarde aan den ver
koop is verbonden, in het belang van het 
verkeer ter plaatse niet wenschelijk is, en 
zich derhalve met bet gemeentebelang niet 
verdraagt. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente de Werken en Sleeuwijk, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant van 24 Augustus 1927, G n°. 28, 
III• Afd. A, waarbij goedkeuring is ontbouden 
aan bet Raadsbesluit dier gemeente van 
25 October 1926 tot onderhandschen verkoop 
van een perceeltje grond te Sleeuwijk ; 

Den Raad van tate, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 December 1927, n°. 1067; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bin.nenlandsche Zaken en Landbouw van 
14 J anuari 1928, afd. B. B., n°. 10041 /1927; 

0. dat de Raad dcr gemeente De w'erken en 
Sleeuwijk in zijne vcrgadering van 25 October 
1926, naar aanleiding van een desbetreffend 
verzoek van W. van Vuuren, winkelier te 
Slecuwijk, heeft besloten aan dezen te verkoo
pen een gedeelte van perceel kadastraal bekend 
gemeente de Werken c.a. Sectie C n°. fi08, 
onder voorwaarde dat bet zal worden bestcmd 
voor den bouw van een woon - en winkelbnis; 

dat Gedeputeerde Staten van Joordbrabant 
bij hun besluit van 24 Augustus 1927 G n°. 28, 
Ill" Afd. A, hunne goedkeuring aan voor
noemd raadsbesluit hebben onthouden, uit 
overweging, dat het perceel door plaats en vorm 
ongeschikt moet worden geacht voor " ·oning
bouw ; dat bij vaststelling van de rooilijn, naar 
de eischen van bet algemeen verkeersbelang, te 
weinig breedte voor bebouwi.ng zou overblijven; 
dat een gebomv, opgetrokken op genoemd 
terrein, het vrijc uitzicht op den weg naar 
Woudrichem zou belemmeren, welk bczwaar 
nog zwaarder zal wegen bij verbetering van de 
aansluiting van dezen weg aan den Rijksweg ; 
dat het besluit mitsdien moet word,en geacht te 
zijn in strij d met het algemeen verkeersbelang; 

dat van <lit besluit de gemeenteraad van de 
Werken en Sleeuwijk bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat het bier een zuiver 
bnrgerrechtelijke handeling der gemeente be
t reft, waarbij het ge roeentebelang gebaat zou 
zijn ; dat de aangevoerde motieven van Gede
puteerde Staten we! grond opleveren, bedoel<l 
perceel, indien deze gemeente weigerde, wat z1J 
niet doet, het aan het Rijk tegen denzelfden 
prijs te verkoopen, ten algemeenen nutte te 
onteigenen ten behocve van bet Rijk, maar geen 
grond mogen vormen een voor het R ijk onge
wenschte burgerhjke handeling te voorkomen 
door haar de bij artikel 194 der Gemeentewet 
vereischte goedkeuring te ontbouden; dat deze 
daad van Gedeputeerde Staten z. i. de eigen
dorosrechten der gemeente aantast, welke de 
Grondwet in bescberming neemt, en haar in 
haar vermogen schade berokkent ; 

0 dat Gedeputeerde Staten bij de uitoefening 
van bun goedkeuringsrecht ten deze hebbe11 te 
beoordeelen, of de gevolgen van de vervreem
diag zich verdragen met het gemeentebelang; 

dat op grond van de overgelegde ambts
berichten moet worden aangenomen, dat de 
bouw van een woon- nn winke lbuis op bet 
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onderwerpelijk stukje grond, welke bouw als 
voorwaarde aan den verkoop is verbonden, in 
bet belang van bet verkeer ter plaatse niet 
wenscbelijk is en zich derhalve met het gemeente
belang niet verdraagt ; 

dat mitsdien Gedeputeerde Staten terecht 
aan het raadsbesluit hunne goedkeuring hebben 
ontbouden; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en ,erstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 

Landbouw is belast, enz. 
(A. B.) 

20 .Januari 1928. BESLUIT tot wijziging van 
bet Bezoldigingsbesluit Burgerlijke ~~k~
ambtenaren 1925, zooals dat laatstehJk 1s 
gewijzigd en aangevuld bij Koninklijk 
besluit van 9 December 1927 (Staatsblad 
no. 372). S. 8. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordr3:cbt van Onzen Minister _v~n 

Financien Voorz1tter van den Raad van Mirus
ters van 29 November 1927, n°. 261 Kabinet 
M.R.; 

Gelet op artikel 63 der Grondwet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

3 Januari 1928, n°. 21); 
Gezien bet nader rapport van Onzen l\ilinister 

voornoemd van 16 Januari 1928, n°. 4 Kabinet 
M.R.; • 

Overwegende, dat het wenschelijk \~ gebli:~en 
om bet Bezoldigingsb~sluit Burg~r\1Jke Ruks
ambtenaren 1925 oprueuw te w1Jz1gen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan_: 
De Iaatste alinea van art. 34, l ste hd, lui• 

~n~: . 
artikel 27 tweede lid, ook toepassing vmdt 

in "de gevall~n, waarin de onder~\jz~rs opbou
den te verkeeren in de omstandighe1d, als b~
doeld in punt 15 van artikel III van Ons beslmt 
van 16 December 1920 (Staatsblad n°. 899)" 
te vervangen door : 

,.de persoonlijke toelage op gro_nd van art. 27'. 
eerste lid, toegekend aan hem, die op 1 Jam1;an 
1925 aan eene openbare school eene betrekkmg 
van hoofd of van onderwijzer tijdelijk waar
nam, of aan eene bijzondero school ".?or een 
bepaalden tijd tot hoofd of tot onderw1Jze_r was 
benoemd, wordt met ingang van 1 Januart 1928 
herzien en opnieuw vastgesteld op het bedrag 
betwelk deze toelage op dezen dat_um z~u b~bben 
bedragen, zoo hij op 1 Januan 1920 met m 
genoemde omstandigheid had verkeerd." 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afscbrift zal worden ge• 
zonden aan den Raad van State. 

's -Gravenhage. den 20sten Januari 1928. 
\VILHEUU,~A. 

De Minister van Financien, 
Voorzitler van den Raad van 1l1inieters, 

DE GEER. 
( Uitgey. 6 Febr. 1928.) 

20 Januari 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet, art. 207). 

Ged. Staten hebben terecht goedkeuring 
onthouden aan een gemeentebegrooting op 
grond dat de vermindering der jaarwedde 
van een veldwachter, waartoe de Raad 
besloot, ofschoon de aan die betrekking 
verbonden werkzaamheden geene veran· 
dering hebben ondergaan, schadelijk is te 
achten voor den dienst der politie. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op bet beroep. ingesteld door 

den Raad der gemecnte Halsteren tegen hot 
besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant van 10 Augu tus 1927, n°. 94/109, 262, 
III• Afd. A., waarbij goedkeuring is onthouden 
aan de gemeentebegrooting voor het dienstjaar 
1927; 

Den Raad ,an State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 December 1927, n°. 1064; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
16 Januari 1928, n°. 10045, Afd. B. B.; 

0. dat Gedeputeerde taten bij boveugemeld 
besluit aan de o-emeentebegrooting voor bet 
dienstjaar 1927 de goedkeuring hebben o_nt
bouden uit overweging, dat bhJke~s de rammg 
van den post n°. 48 dier begrootmg de Jaar
wedde van den chefveldwachter Wagenaar met 
ino-ang van l Ja.nuari 1927 is gebracht van 
f 1600.- op f 1400.- en derhalve met f 200.
is verlaagd; dat, aangezien de ge_noemde ambte
naar in bet genot 1s van een kindertoelage ad 
10 %, deze salarisv!lrlaging mede_ tengevolge 
heeft een verminderme; van de kindertoelage 
met f 20.-; dat derhalve zijne wedde in totaal 
met f 220.- is verlaagd, wat, in verband met 
het oorspronkelijk door hem in totaal aan wedde 
en emolumenten genoten bedrag (f 1910.-), 
voorstelt een verminderinf van inkomsten 
met 11 a 12 % ; dat voor cteze verlaging geen 
enkele steekhoudende grond is aangevoerd_; 
dat integendeel de Raad van Halsteren, bliJ• 
ken~ mededeelin'g van den Burgemeester, zicb 
hii zijn besluit in deze uitsluitend hEieft laten 
leiden door overwegingen van persoonl1Jken aard 
betreffende den tegenwoordigen fun ctionaris, 
welke derhalve in geen enkel verband staan tot 
zijne verrichtingen als ambtenaar, noch tot het 
financieele belang der gemeente ; clat de Raad, 
ondanks herhaa!de vertoogen van Gedepu
teerde Staten, weigerachtig is gebleven, t e 
voldoen aan bun verzoek om de verlagmg van 
het salaris van den chefveldwachter ongedaan 
te maken en in verband daarmede den post 
no. 48 der begrooting met een toeceikend 
bedrag te verhoogen ; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvo_ert, dat 
de in post no. 4~ vermelde ~alarisverlagmg_!lene 
vermindering rnn 10 % k:indertoelage, ZIJnde 
f 20.- t engevolge heeft ; dat de Raad eeno 
betere verhouding heeft willen scheppen 
tusschen de salarissen \' an Wagenaa r en van 
Dijk, door oorspronkelijk van Djjk f _ 100.
verhooging te geven, welke ver~o~grng op 
verzoek van Gedeputeerde Staten 1 rngetrok
ken ; dat daarop de Raad het salaris van den 
veldwachtcr Wao-enaar met f 200.- heeft ver
Jaagd, zijnde __ het bedr~g dat hem werd toege
kend voor z1Jne functie als chef-veldwachter; 
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0. dat vermindering der jaarwedde van een 
poli tie-ambtenaar, t erwijl de aan zijne betrek
king verbonden werkzaamheden gee_ne ver 
a ndering hebben ondergaan, schadelijk is te 
achten voor den dienst der politie ; 

dat, aangonomon dat er grond bestaat, eene 
betere verhouding t e scheppen tusschen de 
,i aarwedden der veldwachters Wagenaar en van 
Dijk, dcze betere verhoucling, zonder schade 
voor den dienst, niet door eene eenzijdige 
sala risvermindering kan worden hereikt; 

dat derhalve Gedeputeerde Staten terecht 
hPbben geoordeeld dat voor de vermindering 
van de jaarwedde geen voldoende gronden z\jn 
aangevocrd en op <lien grond terecbt aan de 
begrooting hunne goedkeuring hebben ont
houden; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw is belasf,, enz. 
(A. B.) 

20 Januci?'i 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet, art. 207) . 

Ged. Staten hebben terecht goedkeuring 
onthouden aan een gemeentebegrooting 
op grond dat voor een volledig verhaal 
van pensioensbijdragen op de ambtenaren 
in . de betrokken gemeente geen motief is 
te ontl eenen aan den fina ncieelen toestand 
cler gemeente, terwijl evenmin de jaar
weclden clier ambtenaren van dien aard 
zijn dat een zoodanig verhaal gerechtvaar
digcl is te achten . 

Wij WILHELMI A, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingest e!d door 

den Raad der gemeente Hedel t egen de be
s lu.ite n van Gedeputeerde Staten van Gelder
land van 29 Juni 1927, n°. 146, en 29 Juni 1927, 
n°. 149, tot het onthouden van goedkeuring 
onderscheidenlijk aan de gemeentebegrooting 
voor het clienstjaar 1927 en aan het raads
besluit van 17 Juni 1927, n°. VI /51c, tot w\jzi
g ing van de gemeentebegrooting voor het 
dienstjaar 1926 ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Gcschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 December 1927, n°. 1036; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
16 J anuari 1928, n°. 10044, afd . B.B. ; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Gelderland 
bij voornoemde besluiten hunne ~oedkeuring 
hebben onthouden onderscheidenlijk aan de 
gemeentehegrooting van H edel voor l!l27 
en aan het raadsbesluit van 17 Juni 1927 tot 
wijziging van de gemeentebegrooting van 1926, 
blijkens welke begrootingen volledig pensioens
verhaal op de gemeenteambtenaren zal worden 
toegepast; 

dat de besluiten van Gedeputeerde Stat en 
steunen op de overweging, dat in de gemeente 
Redel gcen motief voor verhaa l van pensioens
bijdragen op de ambtenaren dier gemeente is 
te ontleenen aan den financieelen toestand, 
terwijl evenmin de jaarwedden dier ambtenaren 
van <lien aard zijn dat een zoodanig verhaal 
gcrechtvaardigd is te achten ; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, dat 
de gemeenteraden z. i. vrij zijn, om de pensioen
premie al of niet op de ambtenaren te verhalen; 
dat de gemeente weliswaar geen schulden heeft, 
doch de belastingen reeds sedert jaren voor 
velen ondragelijk 1100g w:i.ren ; 

0. dat de geldelijke belooning der gemeente
ambtenaren t e Redel niet t e hoog is t e achteP , 
zoodat pensioenskorting op de salarissen der 
a mbtenaren slechts op gran d van dringendc 
redenen gerechtvaardigd zou zijn ; 

dat niet is aangetoond, dat de financieele 
toestand der gemeente deze bezuiniging eischt, 
terwijl ook overigens van de noodzakeltjkheid 
daarvan niet is gebleoon ; 

dat mitsclien Gedeputeerde Staten terecbt 
aan de begrooting voor 1927 en de wijziging 
van de begrooting voor 1926 hunne goedkeuring 
hebben onthouden ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond t e verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 

Landbouw is belast; enz. (A. B.) 

21 J anuari 1928. BESLUIT, houdende wijziging 
van het Postbesluit 1925 (Staatsblad n°. 
39fi), het -Pakketpostbesluit (Staatsblad 
1919, n°. 574) en het Internationaal Post
besluit 1925 (Staatsblad n°. 394.) S. 9. 

Wi j WILHELMINA, enz. 
Overwegende, da t het wenschelijk is om 

wijziging te brengen in het Postbesluit 1925 
(Staatsblad n°. 396), gewijzigd b~j de besluiten 
van 16 September 1926 (Staatsblad n°. 333), 
14 J uni 1927 (Staatsblad n°. 179) en 14 October 
1927 (Staatsblad n°. 336), in het Pakketpost
besluit (Staatsblad 1919, n°. 574), gewijzigd bii 
de besluiten van 2 November 1919 (Staa/,,sblad 
n°. 790), 22 Februari 1921 (Staatsblad n°. 88), 
20 December 1921 (Staatsblad n°. 1363), 23 Sep
tember 1924 (Staatsblad n°. 458), 25 September 
1925 (Staatsblad n°. 397), 16 September 1926 
(Staatsblad n°. 333) en 14 Juni 1927 (Staatsblad 
n°. 179) en in het Internationaal Postbesluit 
1925 (Staatsblad n°. 394), gewijzigd bij de be
sluiten van 24 April 1926 (Staatsblad n°. 75), 
16 September 1926 (Sta.atsblad n°. 333), 14 Juni 
1927 (Staa tsblad n°. 179) en 14 October 1927 
(Staatsbla<f, n°. 336); 

Op de voordracht va n Onzen Minister van 
Waterstaat van 13 December 1927, n°. 332, 
Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie, 
Kal;,inet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 J anuari 1928, n°. 26) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noernden Minist er van 16 Januari 1928, n°. 10, 
Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 
Art. I. De paragrafen 1 tot en met 4 van 

artikel 2 van bet Postbesluit 19:25 (Staalsblad 
n°. 396) worden gelezcn : 

,,§ 1. 1. Behoudons het bepaa lde bij het 
volgende lid bedraagt het port der brieven, 
bij vooruitbetaling, 

voor elke briefkaart 5 cent, 
voor elken anderen brief : 
van een gewicht van niet meer clan 20 gram 

7½ cent; 
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boven 20 gram tot en met 250 gram 15 cent ; 
250 500 20 
500 750 25 
750 ., 1000 30 

1000 1500 35 
,, 1500 ,, ,, ,, ,, 2000 ., -!0 
2. Het port van een brief, afkomstig van 

en bestemd voor een door of van wege den 
Directeur -Generaal der Posterijen en Telc
grafie vast te stellen kring, bedraagt bij voorui t
betaling, 

voor elke briefkaart 3 cent, 
voor elken anderen brief van een gewicht 

van niet meer dan 20 gram 5 cent. 
§ 2. l. Het port der gedrukte stukken, 

waarvan spoedbehandeling wordt verzocht door 
een in het oog loopende, boven het adres $.e
stelde, aanwijzing ,,spoed" of een soortgeliJke 
t ezelfder plaatse aangebrachte aanduiding 
bedrn,agt, bij voornitbetaling, 

voor een gewicht tot en met 500 gram 2 cent 
per 50 gram of restend gedeelte van 50 gram, 
boven 500 gram tot en met 750 gram 25 cent; 

,, 750 ,, ,, ,, ,, 1000 ,, 30 ,, 
en voorts voor elk volgend gewicht van 500 

gram of restend gedeelte van 500 gram 5 cent 
daarboven. 

2. Het port der gedrukte stukken, waarvan 
spoedbehandeling niet wordt verzocht, bedraagt, 
bij vooruitbetaling, 

voor een gewicht tot en met 500 gram 1 ½ 
cent per 50 gram of restend gedeelte van 50 
gram, 

boven 500 gram tot en met 750 gram 17 ½ 
cent; 

boven 750 gram tot en met 1000 gram 20 
cent; 

en voorts voor elk volgend gewicht van 500 
gram of restend gedeelte van 500 gram 5 cent 
daarboven. 

3. H et port der Brailledrukwerken bedraagt, 
bij vooruitbetaling, 1 cent per 500 gram of 
restend gedeelte van 500 gram. 

§ 3. Het port der nieuwsbladen en bij
voegsels bedraagt, indien de frankeering bij 
abonnement geschiedt, voor een gewicht van 
niet meer clan 55 gram 3 / , cent ; boven 55 gram 
tot en met 150 gram 1 ½ cent en voorts voor 
elk meerder gewicht van 50 gram of restend 
gedeelte van 50 gram 31. cent daarboven. Bij 
de vaststelling van het verschuldigde bedrag 
wordt een gedeelte van cen halven cent ver
waarloosd en wordt een halve cent of meer naar 
boven afgerond tot een geheelen cent . 

§ 4. Het port der monsters bedraagt, bij 
vooruitbotaling, 2 cent per 50 gram of reste1id 
gedeelte van 50 gram, doch voor elke zending 
onder een afzonderlijk adres niet minder dan 
5 cent." 

Art. II. In artikel , § 2, l e lid, sub a en 
sub b en § 3, l e lid, van het Postbesluit 1925 
wordt telkens in plaats van ,,20 cent" gelezen 
,,10 cent". 

Art. III. In artikel 11, § 2, 3e lid, van het 
Postbesluit 1925 vervalt de zinsnede : ,,De in 
deze paragraaf bedoelde qnitantiiin worden 
niet meer dan eenmaal aan de schuldenaars 
aangeboden." 

Art. IV. In artikel 14, § l, le lid, van het 
Postbesluit 1925 wordt ,,postzegels van l " 
ge,~ijzigd in ,,postzegels van ½, l, 1 ½"; in 
hetzelfde lid wordt in plaats van ,.enkele en 

dubbele briefkaarten, elke kaart voorzien van 
een zegelafdruk van 5 cent, alsmede enkele en 
dubbele briefkaarten, elke kaart voorzien van 
een zegelafdruk van 10 cent" gelezen ,.enkele 
briefkaarten, voorzien van een zegelafdruk van 
3, 5 of 10 cent en dubbele briefkaarten, waarYan 
elk der beide deelen is voorzien van een zegel
afdruk van 3, 5 of 10 cent" ; voorts wordt in 
het onderhavige lid gelezen in plaats van 
,,zegelafdruk van 2 cent", ,,zegelafdruk van 
1 ½ cent" . 

Art. V. In artikel 18, 2e lid, le zin, van het 
Postbesluit 1925 vervalt ,, ½, 1 ½ en". 

Art. VI. In a rtikel 10, § 2, le lid, sub a 
en sub b en § 3, le lid van het Pakketpost
besluit (Staatsblad 1919, n°. 574) wordt t elkens 
in plaats van ,,30 cent" gelezen ,,15 cent". 

Art. VIL In artikel 2, § 1, sub 3° a, van het 
Internationaal Postbesluit 1925 (Staatsblad n°. 
39-!) wordt in plaats van ,,2 cent per 50 gram" 
gelezen ,,1 ½ cent per 50 gram" en wordt in 
plaats van ,,1 cent voor een gewicht van niet 
meer dan 55 gram, boven 55- tot en met 150 
gram 2 cent en voorts voor elk meerder gewicht 
van 50 gram of restend gedeelte van 50 gram 
1 cent daarboven" gelezen ,,3/. cent voor een 
gewicht van niet meer dan 55 gram, boven 
55 tot en met 150 gram 1 ½ cent en voorts voor 
elk meerder gewicht van 50 gram of restend 
gedeelte van 50 gram 31. cent daarboven. Bij 
de vaststelling van het verschuldig<le bedrag 
wordt een gedeelte van een halven cent ver
waarloosd en wordt een halve cent of meer naar 
boven afgerond tot een geheelen cent." 

In het vermelde onder 5° a der onderwerpe
lijke paragraaf wordt ,,10 cent" gewijzigd in 
,,7½ cent" en ,,2 cent" in ,,l½. cent" . 

In het vermelde onder 6° a der ondenrnrpe
lijke paragraaf wordt in plaats van ,,voor een 
gewicht tot en met 100 gram 5 cent en voorts 
voor elk volgend gewicht van 50 gram of res
tend gedeelte van 50 gram 2 ½ cent daarboven" 
gelezen ,,2 cent per 50 gram of re tend gedeelte 
van 50 gram, doch voor elke zending onder 
een afzonderlijk adrcs niet minder rlan 5 cent". 

In artikel 2, § 2, sub a, van het In~;,:nationaal 
Postbesluit 1925 wordt ,,10 cent" gewijzigd in 
,,7 ½ cent". 

Art. VIII. Behoudens het bepaalde bij 
artikel Vil, hetwelk voor zooveel het verkeer 
met Nederlandsch-Indie betreft zal in werking 
treden op een door Onzen Minister van \Vater
staat te bepalen tijdstip, treden de bepalingen 
van dit besluit in werking op 1 Februari 1928. 

Onze ll'linister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad geplaatst en in afschrift aan den Raad van 
, 'tate medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 2 lsten Januari 1928. 
WILHELl\11 A. 

De Jlinister mn Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
(Uitgeg. 23 Jan. 1928.) 

21 Januari 1928. RESLUIT tot aanvull ing Pn 
wijziging van hl't Koninkl \jk besluit van 
14 Nowmri-r l!HS (Staatsblad n°. 589), 
houdende bPpa!ingen tot nitvnering van 
de artikelen 6, 7 en 8 der Landarbeiderswet 
(wet van 20 April 1918 ( 9taatshlad n°. 259), 
zooals ditis gew~jzigd bij Koniuklijk beslui: 
van 13 Juni 192-5 (Staatsblad n°. 232). 
s. 10. 
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Wii WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Ooze Ministers van Bin

uenlandsche Zaken en Landbouw en van Finan
cien van 24 October 1927, Directie van .-Jen 
Landbouw, n°. 1432, 2e Afdeeling en van ?9 
October 1927 n°. 113, Afdeeling Genera.le 
ThesR.urie ; 

Overwegende, dat aanvulling en wij,:iging 
van Ons besluit va.n 14 November 1918 (Staats
hlad n°. 589), hondende bepaEngen tot uit
voering van de artikelen 6, 7 en 8 der Land
arbeiderswet (wet van 20 April 1918, Staatsblad 
n°. 259), gewijzigd bij Ons besluit van 13 Juni 
1925 (Staatsbl/1,(l n°. 232), wenscbelijk is; 

Den Raad va.n Stat<i gehoorcl (advies van 
3 Januari 1928, n°. 19); 

Gezien het nad(lr rapport van Onze Ministers 
van Binnenlanrlsche Zaken en Landbouw en 
van Financien van 12 Jannari Hl28, Directie 
van den Landbouw, n°. 1552, 2e Afdeeling 
en van 19 Januari 1928, Afdeeling Genera.le 
Tbesanrie no. l04; 

Hebben goedgevonden en verst.aan : 
te bepalen: 
In Ons beelnit van 14 November 1918, 

(Staatsblad n°. 589), worden de navolgende 
wijzig:ngen aangebracht: 

Art. 1. In de artikelen 1, 2° lid, 3, 2° lid, 
en 7, 2e lid: 

a. wordt v66,· het woord : ,. Ons" ingevoegd 
het ,voord : Van ; 

b. worden de woorden: ,.wordt met rerlenen 
omkleed" tot en met: ,,b(jvoeging van dit 
arlvies" veranderd in : , hetwelk met redenen 
wordt omkleed, geschiedt mededeeling in de 
N ederlandsche Staatycourant. 

Art. II. In artikel 4, onder c, wordt achter 
het woord : ,,s.tichting" ingevoegd : , alsmede 
aankoop van onroerende goederen door de ver 
eeniging of sticht.ing. 

.Art. III. In artikel 6 wordt het. laatste lid 
vera.nderd in: ,,Van Onze beslniten tot hand
havin? of tot weigering van de handhaving 
der toelating, welke met redenen worden om
ldeed, geschied t mededeeling in de -Y ede.rlnndsche 
Staat.Ycoiirant . " 

Art. IV. Achter artikel 7 wordt ingevoegd 
een nieuw artikel, l:iidenrle : 

Art. 7a,. ,,In het belang van de uitvoering 
der Landarbeiderswet kan door Ons, Gedepu 
t eerde Staten gehoord, de toelat.ing ten aanzien 
van bepaalde gemeenten worden ingetrokken. 

Gedeeltelijke intrekking der toelating kan 
niet geschieden ten aanzien van de gemeente, 
waarin de vereeniging of stichting gevestigd 
is, en de gemeente of gemeei~~n, waarin a.an 
de vereeniging of stichting toebehoorende on
roerende goederen of onroerende goederen, op 
welke de vereeniging of stichting een recht van 
hypotheek heeft, zijn gelegen. 

Het bepaalde in artikel 4, onder d,, is niet 
van toepassing ten aanzien van de gedeeltelijke 
intrekking der tnelatinr . 

Van Ons besluit tn•, gedPPlteli,ike intrekking 
cler toelating, hetwelk met redenen wordt 
omkleecl, geschiedt mecledeeling in de Neder
landsche Staatscourant. 

De vereeniging of stichting breng't zoo spoedig 
nwgelijk de noodige wijzipingen in de stat11ten 
of de acte aan en ha!!de!t overeeukomstig bet 
bepaalde bij artikel 6." 

Art. V. A1·tikel 8 vervalt. 

Art. VI. Achter artikel 9 wordt een nieuw 
lid ingevoegd, luidende : 

,,De steun wordt verleend bij beschikking 
van Onzen Minister van l!'inancien". 

Art,. VIT. In het eerste lid van a rtikel l f\: 
a. Yervallen de woorden: ,, , le Jid, ''; 
b. worden de woor:len : ,,tot uiterlijk het 

vierde kalenderjaar" veranderd in : gednrende 
ten hoogste vier jaren. 

Achter het, twceclc lid van dit artikel wordt 
ingevoegd een nieuw lid, luidende: 

,,De voorschotten worclen vedeend bij b~. 
schikking van Onzen Minister van F inancien". 

In bet derde lid van <lit artikel : 
a. wordt bet woord: ,.vorige" Yeranderd in: 

tweede; 
b. vervallen rfo woorden ,,door Ons." 
.-\chter het clerde lid wordt ingevoegd een 

nieuw licl, luidende: 
,,Onder de voorwaarden kan worden opgeno

men, dat Onze met de zaken van den landbouw 
belaste Minister en Onze Minister van Finan
cien telkenmale "·orclen ingelicht omtrent het
geen met een bepaald voorschot is geschi•3cl 
en een onderzoek kunnen insteJlen naar de 
exploitatie van de door midde! van het voot
sehot verkregen onroerende goederen". 

In het vierde lid van <lit artikel : 
rt. wordt het woord: ,,Ons" achter het 

woord : .,door" veranderd in : Onzen Minister 
van FinanciCn ; 

h. vervalt het woord: ,,Ons" achter het woord: 
,, inctien". 

Het viifdelid van di t artikel wordt veranderd in: 
,,Van "de beschikkingen tot verleening en die 

tot terugvordering, welke met redenen worden 
omkleed, geschie'dt mededeeling in de N eder
landsche. 8tantscourant .. , 

Art. VTII. Achter artikel 11 wo~dt ingev0egd 
een n.ieuw artikel, luidende : 

11 a. _,,Onze Minister van Financien is be
bevoegd, regelen vast te stellen voor het toe
zicbt op het gebruik van de verleende voor
scbotten en op dil exploitatie van door middel 
van die voor~chotten verkregen bezittingen". 

Art. IX. In artikel 13 : 
a. worden onder a. de woorrlen : ,,rente wordt 

beta.aid" tot en met: ,,van het voorschot" · 
veranderd in : beta.ling van rente en annuiteit 
op dezelfde wijze plaats heeft, a.ls ingevolge 
artikel 10, l e en 2e lid, ten aanzien van het 
betreffencle voorschot uit 's Rijks kas is bepaald; 

b. wordt onder c de punt achter het woord : 
,,erken nen" veranderd in een kommapunt e n 
wordt ingevoegd eene nieuwe alinea, luidende: 

.,d. dat, wanneer en vo::ir zoover het voo,·
schot strekt tot aankoop van los land, de ver
eeniging of sticht.ing tot zekerheid van de vol
doening van het verschuldigde bedrag een eerste 
hyp,,.,theek op de aangekochte onrnernnde goe
deren .verleent. In b;jzondere gevallen kan door 
Onzen Minister van Financii'n hiervan vrij
stelling warden verleend" . 

Achter <lit artikel wordt ingPvoegd een nieuw 
lid, luidende : 

,,Het in artikel 10, 5e lid, ten aanzien van 
voorschotten uit 's Rijks kas bc1paalde is van 
overeenkomstige toepassing op voorschotten, 
van gemeentewege verstrekt". 

Art. X . Het Koninklijk besluit van 14 No
vember 1918 (Staatsblad n°. 589), houdende 
hepalingen tot uitvoering van de artikelen 
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6, 7 en 8 der Landarbciderswet (wet van '.!O 
April 1918, (Staatsblad n°. 259), gelijk dit bij 
Ons besluit van 13 Juni 1925 (Staatsblad n°. 
23,2) en bij bovenst,aande bepalingen is aange
v uld en gewijzigd, zal, met vernummering van 
d e a,!•tikelen en met de d,i,aruit voortvloeiende 
wijziq'ingen in de aanhaling van artikelen, 
opnieuw worden afgekondigd. 

A.rt. XL Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien <ler dag
teekening van het Staalsblad, waarin het- is 
geplaatst. 

Onze Ministers van Binnenland~che Zaken 
en Landbouw en van Financi~n ,.ijn belast met 
de uitvoering van dit hesluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal warden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhau:e, den 2lsten ,Januari 1928. 
- WILHELMINA. 

De 111 ini.<ter van Binn~nl. Zaken en Landbouw, 
J . B. KAN. 

De jJfini.•ter van Pinancien, DE GEER .. 
(Uitgeg. 6 Pebr. 1928.) 

23 Ja·nuari 1928. BESLUIT, houdende aan
wijzing van de gemeente Tilburg als los
plaats van per spoor ingevoerde vernissen 
en andere alcoholhoudende vloeistolfen. 
S. ll . 

W(j WILHEL UNA, enz. 
Op de voordracht van Onzen i\finister van 

Financien van 19 Januari 1928, n°. 61, Ac-
cijnzen ; , 

Gezien artikel 2, § 3 der wet van 1 Mei 1863 
(Staatsblad n°. 47), laatstelijk gewijzigd bij 
artikel 36 der wet van 20 December 1924 
(Staatsblad n°. 568) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
De gemeente Ti/burg wordt aangewezen voor 

de lossing van per spoor ingevoerde vernissen 
en andere a lcoholhoudende vloeistoffen, met 
uitzondering van de reukwaters, waarvan de 

.invoerder, krachtens artikel 2, § 3, der aange
haalde wet van l Mei 1863 het opnemen van 
de juiste sterkte vordert. 

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

's-Gravenhage, den 23sten Januari 1928. 
WILHELMINA. 

De Jf inister van Financien, 
DE GE}JR. 

( Uitgeg. 31 Jan. 1928.) 

23 Janua,·i 1928. RONDSCHRIJVEN van 
den Ministe l' van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, aan heeren Burgemeesters, 
betreffende: processen-verbaal van bekeu-
ring in zake Wegenbelastingwet. · 

Ik heb de eer het volgende ondel' Uwe aan
dacht te brengen. 

De processen-verbaal van bekeuring in zake 
de Wegenbelastingwet worden in den regel 
beteekend door de ambtenaren, die de bekeu
ri ng hebben ingesteld. 

De Minister van Justitie nu oordeelt dat 
het geacht moet worden niet te li ggen op den 

weg van de ambtenaren cter Rijks- en ge
meentepolitie orn de beteekening van de doo,· 
hen opgemaakte processenverbaal wegens over
treding eener belastingwet te bezorgen, met 
welke opvatting rnijn arnbtgenoot van Finan
cien zich heeft kunnen vereenigen. 

In verband hiermede heeft de Minister van 
J ustitie aan de onder diens Departement res
sorteerende ambtenaren, belast met het opspo
ren van strafbare feiten, opgedragen, de dool' 
hen op grond van art. 23 der Wegenbelasting
wet opgemaakte processen-verbaal van bekeu
ring, onbeteekend in te zenden aan den Arnb
tenaar van het Openbaar Ministerie. Deze ti 
tularis zal verder de onbeteekende processen
verbaal doen toekomen aan de Inspecteurs der 
d irecte belastingen in wier dienstkring de be
keuringen zijn ingesteld . 

Ten einde den arnbtenaren der belastingen 
onnoodig werk te besparen is daarbij tevens 
voorgeschreven dat, ingeva l het oorspronkelijk 
proces-verbaal in typevorm wordt opgemaakt, 
gelij ktijdig daarvan een doorslag zal zijn te 
vervaardigen, indien zulks geen bezwaar ont
rnoet, terwij l, wanneer het oo l'spronkelijk pro
ces-verbaal wordt geschreven en over carbon
papier kan worden beschikt, daarvan gelijk
tij dig een afd ruksel zal zij n te rnaken. 

Doorslag en afdruksel zullen vervolgens 
door den ambtenaar d ie het proces-verbaal 
heeft opgem,aakt, geteekend worden ., voor 
afschrift", en door hem bij de inzending van 
het proces-verbaal, worden overgelegd. 

Ter bevol'dering van den gewenschten gang 
van zaken moge ik U verzoeken, de ambte
naren der gemeentepol itie in Uwe gemeente, 
in gelijken zin te instrneeren. (B. ) 

24 Januari 1928. BESJ.UIT tot w~z1gmg van 
het Hanrlelsregisterreglement . S. 12. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Justitie en van Arbeid, H andel en r iiverheid 
van 2 November 1927, Eerste Afdeeling C., 
n°. 926 en van 27 October 1927, n°. 11042, 
Afdeelino Handel en N(jverheid; 

Gelet op artikel 23 der H A.n<lelsregisterwet 
1018 .(Staatsblad n°. 493), zooals die is gewijzigd 
bij dewet van 261\faart 1920 (Staatsbla,l n°. 151) 
en van 2R Mei 1 925 ( Staatsblad n°. 204) ; 

Gelet op Ons Besluit van 29 September 1920 
(Staatshlad n°. 763), houdende vaststelling van 
een ,,Handelsregistnreglement" ; 

Den Raad van State· gehoord (advies van 
20 December 1927, n°. 17); 

Gezien het nader rapport van Onze voornoem
de Ministers van 20 Januari 1928, Eerste Afdee
ling C, n°. 938 en van 16 Januari 1928, n°. 78, 
Afdeeling Handel en N(jverheid; 

Hebben goP-dgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. I. In het Handelsregisterreglement 1920 

(Staatsblad 11°. 763) worden de navolgenrle 
w(jzigingen en aanvul!inien aangebracht : 

1 °. Artikel 3, eerste lict, wordt aL~ volgt ge
lezen: 
,,Voor het doen der opgaven, voorgeschreven 
bii de artikelen 5 t /m 15 en 17 t /m 19 der Wet 
worden door de Kamer opgaa l'formulieren 
verkrijgbaar gesteld". 

Artikel 3, tweede lid, vervalt. 
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Artikel ::!, derde lid, wordt tweede lid, met 
dien verstande rlat daarin de woorden ,,onder 
toezending der kosten van verzending" komon 
te vervallen. 

:l0. In artikel 5, tweede lid, wordt in plaat-s 
van ,,eene opgaaf" gelezen: ,,opgaven", ter
wjjl de wool'den ,,en wordt aan het oranjefor
mul ier gehecbt" komen te vervallen. 

In a rt,ikel o, dPrde lid komen de woorden 
,,in enkelvoud" te vervallen, terwijl aan bet 
slot van hetzelfde lid in plaats van ,,artikel 13'" 
gelezen wordt ,,artikel 11". 

3°. Artikel 6, eerste lid, worrlt als volgt ge-
lezen: ,,Onmiddellijk na de inlernring zal de 
ecretari summier hik onderzoeken, of de op

gaaf naar vorm en inhoud voldoet aan de ter 
zake gegeven voorschriften". 

Aan artikel 6 wordt een derde lid toegevoegd, 
lufrlende als volgt : 

.. 3. Aan belangbebbenden wordt op verzoek 
een bewijs van ontvangst van hun opgaaf ver
strekt." 

4°. A,:tikel 7 wordt al• volgt gelezen : 
,,De opgaafformulieren worden na onderzoek 

en in ontvangstneming van bet datumstempel 
voor1ien' '. 

5°. In artikel 9 wordt in plaats van ,,de arti
kelen 10 t /m 19" gelezen: ,,de artikelen 10 
t /m l7". 
· 6°. Aan bet slot van artikel 10, eerste lid, 

komen t-e vervallen de woorden : ,.De 3 for. 
mulieren van -dezelfde opgaaf ontvangen het
zelfde opgaafnummer". 

7°. De n,tikelen ll en 12 komen te vervallen. 
8°. Artikel 13 wordt artikel 11. 
In den aanhef van het eerste lirl van dit 

artikel komt bet woord ,,witte" te vervallen. 
9°. Artikel 14 wordt artikel 12. 
In het tweede lid van dit art,ikel worden na 

het woord ,,vennootscbap" ingelasoht de woor
den: ,,of lid eener cooperatieve vereeniging." 

10°. De iirtikelen 15, 16, 17 en 18 worden 
onderscbeidenlijk artikel 13, 14, 15 en 16. 

ll0. Artikel 19 wordt artikel 17. 
In bet eerste lid van dit artikel wordt in 

p!aats van ,,artikel 17" gelezen : ,,artikel 15". 
In het derde li,:J van clit artikel wordt in plaats 
van ,,volgens artikel 15 suh 3°" gelezen: .,vol
gens artikel 13, derde lid." 

12°. ArtikE>l 20 wordt artikel 18. 
13°. Artike! 21 wordt artikel 19. 
Het eerste lid van dit artikel wordt als volgt 

gelezen: 
,,Aan ieder, die zulks verlamrt,, worden door 

den ecretaris gewaarmerkte 
O 

afschriften r,., 
uittreksels verstrekt en we!, voor zooveel uit
troksels betreft, tegen vddc-ernng van veertig 
cents voor iedE1re t ie'l regels of gedeelte daarva n. 
Voor afschriften worrlt tien cents per besoLer
ven bladzijde voldaan met een minimum van 
veerti" cents. Met goedkeuring van den Minister 
van Arbeirl, Handel en Nijverheid kunnen voor 
zoo,·er de aanvrP,gers hiertegen geen bezwaar 
maken, in plaats van afschriften fotografiscbe 
reproductie worden verstrekt. Het daarvoor 
verscbnldjg<lo bf'dra/! wordt op !!'elijken voet 
herekend al~ dat voor afschriften ·•. 

140. § 5 ,-crval t. 
15°. § 6 wordt § 15. 
16°. Artikel 23 wordt artikel 2(1. 
J7o. § 7 wordt § 6. 
18°. Art-ikel 24 wordt artikel 21. 

Jn be.; eerste lid van dit artikel worrlt in 
plaat~ van ,,den Minister van Landbouw, Nij
verbeid rn Handel" gelezen : ,,de11 Minister 
van Arbeid, Ha.ode! en Nijve=heid": 

Ret tweede lid van dit, artikel wordt als volgt 
gelezen: 

,.Vorm, tekst, en kleur der kaarten. dossier
omslagen, formulieren, afsohriften, uitt-reksels 
en kwitantie.s, bedoeld bi,i de artikelen 3, 6. 11, 
13, 14, Hl en 20 worden door den voornoemden 
MinistPr vastgesteld, voor zoover znlks niet in 
dit Reglement is geschied." 

l 9°. Artikel 25 worcl.t artikel 22. 
Art. II. Dit hesluit treedt in werking met 

in gang van 1 Maart I 928. 
Onze Ministers van ,Justitie en van Arbeid, 

Handel en Nijvi>rheid zijn belast met de uit
voering van dit be luit, hetwelk in het 8taats
blorl zal wordon geplaatst en waarvan afachrift 
zal worden gez, ,ndl.'n aan den Raad van State . 

's-Gravenhage den 24 sten Januari 1928. 
WILHELMINA. 

De. .iJ.fini,tei vo.n Justilie, J. DONNER. 
ne Minister 11an Arbeirl, Handel en Nijverh.eid, 

,J. R. SLCTE111AKER DE 'Bnu,NE. 
(Uitgeg. 2 Fe/Jr. 1928.) 

24 Januari 1928. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Wornngwet, art. 3). 

De omstandigheid alleen dat rooilijnen 
zoo zijn getrnkken dat onbebouwde terrei
nen op dezelfde wijze kunnen worden be
bouwd als de naa taangelegen peroeelen, 
beteekent niet dat iu geen enkel geval 
zoodanige schade wordt geleden, dat scha
deloosstell ing billijk is. 

Ged. Staten moeten bij de goedkeuring 
van een raadsbesl uit tot vaststell ing van 
rooil ijnen kunnen beoordeelen of, indien 
in een gegeven geva l' door de rnoilijn 
schade aan een pel'Ceel wordt toegebrncht, 
aan den eigenaar daarvan een billijke 
schadeloosstelling wordt verleend of het 
perceel tegen een redelijken prijs door de 
ge·meente wordt gekocht. Een verklaring, 
dat de Raad in beginsel bereid is enkele 
perceelen, die nagenoeg geheel binnen de 
rooilijn vallen, aan te koopen, is niet vol

doende. 
u in de bouwverordening een bepaling 

gemist wordt, die waarborgt dat op ver
zoek van belanghebbenden een rooilijn 
wordt vastgesteld, doet het niet-doortrek
ken van een rooilijn langs een weg ten 
aanzien van bepaalde perceelen aan de 
rechtszekerheid van de eigenaren dier per
ceel en te kort. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, inge teld door 

den Raad van Driebergen tegen bet besluit van 
Gedeputeerde Staten van Utrecht van 29 Maart 
1927, waarbij goedkeuring is onthouden aan een 
raadsbesluit tot va tstelling van rooilijnen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
chillen van Bestuur,gehoord, advies van 21 De

cember 1927, n°. 104: ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en ijverheid van 20 Januari 
1928, n°. 249 M/P.B.R., Afd. Volksgezondbeid; 

0 . dat de Raad der gemeente Driebergen bij 
zijn besluit va.n 29 November 1926 voor de 
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bebouwing, te stichten langs 35 met name 
genof\mde wegen in die gemeente, de voorgevel
rooilijnen heeft vastgesteld; 

dat Gedeputeerde taten van utrecht bij 
besluit van 29 Maart 19:27 aan dit be luit de 
goedkeuring hebben onthouden nit overweging, 
dat, blij kens een bij het besluit overgelegden 
staat van eigenaren, in ta] van geva!len aan 
een en denzeffden eigenaar behoorende tukken 
grond voor meer dan een derdc gedeelte door 
de rooilijnen worden getroffen ; dat er volgens 
mededeeling van het gemeentebestuur, behalve 
in enkele gevallen, niet de minste aanleiding 
bestaat om tot aankoop, onteigening of andere 
schadeloosstelling over te gaan, omdat, wat de 
bebou wde perceelen betreft, de vastgestelde 
rooilijnen niets a nders doen dan den bestaanden 
toestand fixecren en deze zoo getrokken zijn, 
dat df\ aanwezige gebouwen, b.v. na brand of 
afbraak om andere redenen, zonder meer in den 
ouden toestand kunnen worden herbouwd, 
terwijl, wat de nog ongebou wde terreinen 
betreft, de rooilijn zoo is getrokken, dat deze 
op dezelfde wijze kunnen worden bebouwd als 
de naast aangelegen perceelen; dat uit boven
vermelde mededeeling geenszins bl(jkt, dat door 
de vastgestelde rooilijnen geen schade zal worden 
geleden, daar het zeer goed denkbaar is, dat 
de eigenaren bij nieuwbouw de gebouwen dichter 
naar den weg wenschen t e doen plaatsen, terwijl 
verklaringen van de betrokken eigenaren, 
inhoudende, dat zij tegen de rooilijnen geen 
bezwaar hebben, niet zij n overgelegd, hoogst
waarscbijnlijk, omdat zij daartoe blijkens mede
deeling van het gemeentebestuur in zijn scbrij
van van 6 October 1926 n°. 51 /1224, niet bereid 
zullen worden gevonden ; dat voorts de mede
deeling, dat het gemeentebestuur t en opzichte 
van enkele perceelen aan de Traay in beginsel 
bereid is aankoop te overwegen, indien zich 
daartoe eene gunstige gelegenheid voordoet, 
geen voldoende motief is, om de daarvoor 
gestelde rooilijnen reeds thans voordat de koop
overeenkomst tot stand is gekomen, goed te 
keuren ; dat de rooilij nen bier en da11,1· niet 
volledig zijn doorgetrokken en dat daardoor 
de rechtszekerheid van de tegenwoordige en 
toekomstige eigenaren, indien zij tot bouwen 
wenschen over te gaan, niet voldoende is ge
waarborgd; dat voor de Noorderstraat de rooi
lijnen niet voldoende duidehjk zijn omschreven, 
daar zij voor de oord-Oostzjjde gedePltelijk 
op 8.75 M. en op 16 M. uit de as van den weg 
zijn bepaald, en voor de Zuidwestzijde gedeel
telijk op 8.50 M. en op 10 M. uit die as; dat de 
bet eekenis van art. 2 der verordening, hetwelk 
in bepaalde gevallen de rooilijnen zooals deze 
op de bijbehoorende kaarten zijn aangegeven, 
doet afw(jken van die, welke samenvallen met de 
voorgevels der bestaande gebouwen, onverstaan
baar is in verband met bet bepaalde in artikel 1, 
hetwelk ook voor best aande gebouwen den 
afstand der rooilijnen uit de as van den weg, 
behalve voor de hiervoren bedoelde Noorder
straat, nauwkeurig aangeeft ; 

dat van dit besluit de R aad der gcmeente 
Driebergen bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat naar zijne meening geen aan
leiding bestaat om tot aankoop, onteigening 
of andere schadeloosstelling over te gaan, 
omdat, wat de bebouwde perceelen betreft, de 
vastgestelde rooilijnen niets a nders doen dan 

den bestaanden toestand fL""<eeren en deze zoo 
getroffen zijn, dat de aanwezige gebouwen, b.v. 

, na brand of afbraak om a ndere redenen, zonder 
meer in den ouden toestand kunnen worclen 
herbouwd; dat verklaringen van de betrokken 
eigenaren, inhoudende, dat zij tegen de rooi
lijnen geen bezwaar hebben, niet zijn overgelegd, 
daar het om verschillende redenen zeer t wijfel
acbtig is, of de eigenarcn tot het afgeven dier 
verklaringen bereid zullen zijn en bij weigcring 
van eenige hunner geen rooilijn zou kunnen 

1 worden vastgesteld ; dat de R aad in beginsel 
bereid is aan te koopen enkele pcrceelen aan de 
T raay, die nagenoeg geheel binnen de _rooilijn 
vallen, hetgeen dus naar 's R aads meenmg vol 
doende motief is, om de rooilijn voor die pcr
ceelen reeds thans vast te stellen ; dat de r ooi
lij nen voor de perceelen, kadastraal bekend 
sectie A no. 504 en 50.'\ aan de Hoofdstraat en 
sectie B n°. 1783, 1784 en 3611 aan den Arn
hemscbenbovenweg, niet zijn opgenomcn in het 
besluit, daar nader onderzocht zal worden, of 
in dit geva l wellicht aanleiding bestaat tot aan
koop of onteigening, docb dat hil'rdcrr naar 
meening van adressa nt niet te kort wordt ge
daa-n aan de rechtszekerheid van den tegen
woordigen of toekomstigen eigenaar, indien deze 
tot bouwen wenscht over te gaan, daar het 
besluit van een later daarvoor te bepalen rooi
li.in toch de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten behoeft; dat de rooilijnen voor de Noor
derstraat zijn vastgesteld in verband met de 
bestaande bebouwing. hetgeen _op de b_1J het 
raads besluit behoorende teekemngen du1debJk 
is te zien ; dat de bedoehng van artikcl 2 der 
verordening i , om voor gedeelten van bebouwde 
wegen, waarvoor geen rooilijn is vastgesteld in 
de verordening, te beletten, dat v66r de gevel
lijn der bestaande bebouwing wordt gebouwd ; 
dat uit het besluit van Gedeputeerde Staten 
duidelijk bhjkt, dat zij toepassing wenschPn van 
artikel 30 der Woningwet, waartoe, indien 
daarmede wordt bedoeld, dat, in elk geval zoude 
moeten worden aangekocht of onteigend, na-ar 
's R a.ads meening geen aanleiding be taat; 
dat im mers bier gaen formee l bouwverbod wordt 
opgelegd en, uitgezonderd in bet geval de Traay, 
de gedeelten der door de rooilijnen getroffen 
perceelen niet hestemd zijn ,.om in de naa te 
toekornst te worden aangelegd a ls een straat, 
een gracht of een plein" ; dat de rooilijnen in 
deze gemeente, uitgezonderd voor een dePI van 
de Traay, uitsluitend worden vastgcsteld ter 
uitvoering van artikel 3 sub a der \Nonmgwet 
en in bet belang van een telselmatige bebou
wing, ten einde het landelijk karakter dcr ge
meente, met zijn open bebouwing en voortumen 
langs den weg, te behonden en te bevorderen, 
dat de uitbreiding zich in denzelfden geest zal 
ontwikkelen ; dat, alboewel het dringend nood
zakelijk is in dezc gemeente rooil(jnen yast tc 
st ellen, <lit onmogelijk wordt gemaakt, indicn 
de getroffl'n perceelen zouden moctpn wor<len 
onteigend of aangekocht of op andere wijze 
schadeloosstelling moet worden gegeven, daar 
dit een uitgaaf zou vorderen, die de financ1eele 
draagkracbt der gemeentc verre te boven zou 
gaan; 

0. dat volgens schrijven vaP het gemeente
bestuur van Driebergen van 6 December 1926 
behalve in enkcle daarin genoemde gevallen, 
geen scbade wordt geleden door het vaststellen 
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d er rooilijn voor de nog onbebouwde t,erreinen, 
omdat de rooilijnen zoo zijn getrokken, dat deze 
terreinen op dezelfde wijze kunnen worden 
bebouwd als de naastaangelegen perceelen ; 

dat echter blijkens de overgelegde kaa:r1<en 
de rooilijnen niet steeds zoo zjjn getrokken, dat 
o nbebouwde terreinen op dezelfde wijze kunnen 
worden bebouwd als de naastaangelegen per
ceelen en, ook al ware dit zoo, op grond van 
deze omstandigheid alleen niet kan worden 
aangenomen, dat, in geen enke! geval zoodanige 
schade wordt geleden, dat scbadeloosstelling 
billijk is ; 

0. voorts, dat Gedeputeerde Staten bij de 
goedkeuring van een raadsbesluit tot goed
keuring van rooilijnen moeten kunnen beoor
deel<'n, of, indien in een gegeven geval door de 
rooi!ijn schade wordt toegebracht aan een 
perceel, aan den eigenaar daarvan eene billijke 
schadeloosstelling wordt verleend of het perceel 
tegen een redelijken prijs door de gemeente 
wordt gekocht ; 

dat cene verklaring, dat de R aad in beginsel 
bereid is enkele perceelen, die nagenoeg geheel 
binnen de rooili!n vallen, aan t e koopen, voor 
Gedeputeerde Staten geen voldoende grond kan 
zijn, om de rooilijn voor deze perccelen, welke 
bljjkbaar ernstige schade voor de eigenaars der 
perceelen medebrengt, goed te keuren, omdat 
Gedeputeerde Staten immers nog niet kunnen 
beoordeelen, of de Raad een ·billijke koopprijs 
zal besteden ; 

0. wijders, dat in een sterk uitbreidende 
genieente als Driebergen, in welker bouwver
ordening eene bepaling gemist wordt, welke 
waarborgt, da.t op verzoek van belanghebhenden 
een rooi!ijn wordt vastgesteld , het niet door
trekken van een rooilijn langs een ~ e~ ten a.an
zien van hepaalde perceelen aan a e rechts-
1,ekerheid der eigenaars dier perceelen te kort 
doet; 

0. dat het raadsbesluit van 29 November 
1926 voor de Noorderstraat de rooilijnen niet 
voldoende duidelijk vaststelt, daar het niet 
bepaalt voor welke gedeelten de afstand uit de 
as van den weg 8.75 M. en 16 M., onderscheiden
lijk 8.50 M. en 10 M. bedraagt; 

0. ten slotte, dat de bepaling van artikel 2 der 
verordening, luidende ,,Voor de reeds bestaande 
bebouwing worden de rooilijnen geacht samen 
t e vallen met den voorgevel van het betrekke
lijke gebouw, voorzoover op de bij dit raads
besluit behoorende kaarten niet anders is aan
gegeven", eene dubbele exceptie inhoudt op de 
bij artikel 1 van het raadsbesluit vastgestelde 
rooiljjnen; 

dat deze bepaling eene beoordeeling der vast
gestelde rooilijnen uitermate bemoeil\jkt en 
mitsdien in dezen vorm ongewenscht is ; . 

dat Gedeputeerde Staten derhalve terecht 
aan het raadsbesluit hunne goedkeuring hebben 
onthouden; 

Gezien de W oningwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 

. Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver-
beid is belast, enz. (A. B .) 

25 Janiiari 1928. BESLUIT, tot nadere wijzi
ging van de bepalingen, betreffende de 
bewaarders van de hypotheken, enz., de 
eedsaflegging door ambtenaren van de 
registratie en vestiging van kantoren van 
de hypotheken, het kadaster en de scheeps
bewijzen. S. l :l. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 22 December 1927, n°. 141, 
afdeeling Personeel ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 10 
J anuari 1928, n°. 16); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minist er van 20 J anuari 1928, n°. 98, 
Afdeeling Personeel ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepal en: 
Art. 1. De artikelen 5 en 7 van het Konink

lijk besluit van 1 Augustus 1828 (Staatsblad 
n°. 52), artikel 2 · van het Koninklijk besluit 
van 8 Augustus 1838 (Staatsblad n°. 27) en de 
Koninklijke besluiten van 6 Juli 1859 (Staats 
blad no. 77), 6 Juli 1859 (Staatsblad n°. 78) en 
2 Mei 1877 '(Staatsblad n°. 96) worden inge
trokken. 

Art. 2. In het K oninklijk besluit van 1 Augus
tus 1828 (Staatsblad n°. 52) wordt een nieuw 
artikel 1 opgenomen, luidende als volgt : 

Onze Minist er van Financien bepaalt in 
welke gemeenten een kantoor van de hypo
theken, het kadaster en de scheepsbewijzen 
is gevestigd en welke gemeenten behooren tot 
den kring van elk kantoor. 

· Art. 3. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 Februari 1928. 

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

's -Gravenhage, den 25sten Januari 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van F inancii!n, 
DE GEER. 

(Uitgeg. 30 Jan . 1928.) 

27 Janua,·i 1928. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Vordering tegen een gerneente tot te,·ugbe
taling van gel eend geld 

R echtbank : .Een nadere aanduiding, in 
de door B. en W. a fgegeven schuldbeken
tenis, van den persoon, in wiens handen 
het geld is gestort, wordt niet vereischt. 
De omstandigheid, dat de op de akte van 
geldleening voorkomende handteekening, 
geplaatst onder de verklaring ,,Bovenge
noemd bedrag door mij ontvangen. De 
ontvanger" is valsch, maakt de schuldbe
kentenis dan ook niet krachteloos. 

H of : De tegenover de geldschietster in 
acht te nemen goede trouw brengt mede, 
dat de gemeente zich niet op haa r eigen 
nalatigheid, gelegen in het niet zorg dra
gen voor een echte handteekening van 
haren ontvanger, mag heroepen. Boven
bedoelde omstandigheid maakt de schuld
bekentenis ten opzichte van de gemeente 
dus niet krachteloos. 

H ooge Raad: De handteekening, van den 
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gemeente-ontvanger moet geacht worden 
niet op de schuldbekentenis voor te komen, 
zoodat, waar krachtens art. 113 gem.wet 
deze ambtenaar uitsluitend bevoegd is om 
voor de gemeente gelden in ontvangst te 
nemen, door die akte ook niet kan worden 
bewezen, dat de geldleening, waarvan 
sprake, is tot stand gekomen, daar dit al
leen kan gesch ieden door de overgifte van 
en de in ontvangstname door de gemeente, 
d. w.z.: door haar ontvanger, van het ge
leende bedrag. 

De burgemeeste r der gemeente Maasdam, 
wonende te Maasdam, .e ischer tot cassatie van 
het a r rest den 21sten J anuari 1927 door het 
Gerechtshof te 's-Gravenhage tusschen partijen 
gewezen, 

tegcn 
de N. V. ·De N ederlandsche Spaarkas" 

gevestigd en k~ntoor houdende te A msterdam'. 
ve nveerster in cassatie . 

De Hooge Raad enz. ; 
Partijen gehoord; 
Gehoord den Advocaat-Generaal Bes ier , 

namens den P rocureur-Generaal in zijn con
e! usie, daartoe strekkende dat het bestreden 
arrest en het daarbij bevestigde vonnis zullen 
worden vernietigd, en dat het geding zal wor
den verwezen naar de Arrondissements-Recht
bank te Dordrecht, ten e inde, met inachtne
ming van het door den Hoogen Raad te wijzen 
arrest, verder te worden behandel d en beslist ; 

Gezien de stukken; 
0 . dat uit het bestreden arrest en het daar

bij bekr'achti gde vonnis der Arrondissements
R echtbank te Dordrech t den 30sten September 
1925 in deze zaak gewezen, waarnaar het be
streden arrest voor wat de feiten betreft ver
wij st, voor zoover thans van belang bi ij kt ; 

da t de R aad der gemeente Maasdam op 20 
J anuari 1923 een raadsbesluit heeft genomen 
om een ge ldl eening van f 2000 aan te gaan, 
en dit raadsbesluit op 20 Februari 1923 door 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is 
goedgekeurd, waarna voornoemde gemeente 
met de verweerster is overeengekomen, dat 
deze haar f 2000 ter leen zou verstrekken ; 
dat vervolgens de verweerster ter voldoening 
aan die overeenkomst f 2000 ten kantore van 
het Agentschap der Nederlandsche H andel
maatschappij te 's-Gravenhage heeft gesto ,·t, 
waartegenover haar een akte . is verstrekt, 
luidende : 

Akte van geldleening. 
H et Gemeentebestuur van Maasdam, ten 

deze vertegenwoordigd door het Coll ege van 
Burgemeester en W ethouders di er gem!)ente, 
gemachtigd bij raadsbeslui t in dato 20 J anuari 
1923, goedgekeurd bij bes! uit van Gedeputeerde 
Staten van de P rovincie Zuid-Holland no. 43, 
dato 20 Februari 1923 tot het aangaan eener 
geldleening groot twee duizend gulden, ver
kl aart ter leen ontvangen te hebben van en 
mitsdien schuldig te zij n aan de te Amsterdam 
gevestigde aamlooze Vennootschap ,,De 
N ederlandsche Spaarkas" een kapitale som 
van tweeduizend gulden (f 2000) en over dat 
bedrag te zull en betalen ten kantore dier 
Vennootschap een rente gerekend tegen zes ten 
honderd per jaar, inclusief de aan die Ven-

nootschap verschuldigde commissie- en admi
nistratiekosten. 

Het verklaa,t bovengenoemde som te zullen 
terugbetalen ten kantore van meergenoemde 
Vennootschap op den dertigsten April Negen
tienhonderd Drie en Twintig (30 Apr il 1923) 
vermeerderd met de op dien datum verschul
digde rente. 

Gedaan en geteekend in duplo te Maasdarn/ 
Amsterdam 15 Maal't 1923. 

Het Col lege van Burgerneester en \Vet
houders, 
De Burgemeester: (w. g . ): L. C. M. Klaa1·. 
De Wethouder: (w.g.): L. Rosendaal. 

De Burgemeeste r 
(w. g . ) : L . C. M . Klaar. 

Stempel Gemeentebestuur . 
De ederlandsche Spaarkas: (w. g . ) : 

J. M . Ch. E. L. Ri.itte. 
Bo,·engenoernd bedrag door mij ontvangen. 

De Ontvanger: (w. g.): D. de Geus. 
Dat de op die akte voo rkomende handteeke

ning van den Ontvanger der gemeente Maas
darn ,,D. de Geus" is valsch, we! ke omstandig
heid bij de ontvangst der akte door de ver
weerster haar onbe kend was, <loch haar eerst 
later bleek; 

dat de verweerster te zijner tijd de voo rbe
doel de f 2000 met nevenvorderingen van de 
gemeente Maasdarn heeft teruggevorderd , 
waarop die gemeente zich heeft verweerd met 
een beroep op het feit, dat de handteeken ing 
van den gemeente-ontvanger D. de Geus op 
het boven weergegeven stuk was valsch, zto
dat krachtens art. 113 der gemeentewet moest 
worden aangenomen, clat zij de f 2000 niet had 
ontvangen en dus tusschen haar en de ver
weerster de beweerde ge ldleening niet was tot 
stand gekornen; 

dat de Rechtbank te Dordrech t bij haar 
vooraangedu id vonn is de vordering der Spaar
kas heeft toegewezen, waarop de gemeente 
Maasdam in hooger beroep is gekomen en als 
grief tegen het vonnis heeft aangevoerd, dat 
zij , niettegenstaande zij tegen de vorder ing 
der Spaarkas (verweerster) had aangevoerd, 
dat zij de van haar te ruggevorderde geldsom 
nimmer ter leen had ontvangen, immers de 
geldleen ing was aangegaan buiten den ge
meente-ontvanger, den eenigen functionar is 
die bevoegd is voor de gemeente gelden te 
ontvangen, en niettegenstaande is kornen vast 
te staan, da t de op de door de Spaarkas ten 
bewijze d ier gel dl eening overgelegde schu ld
bekentenis voorkornende handteekening va11 
den ontvanger valsch was, toch bij het beroepen 
vonnis de geldleening door dat overge legde 
stuk wordt bewezen geach t en de vordering 
toegewezen; 

dat het Hof ten aanzien van deze grief der 
gerneente heeft overwogen, dat deze was on
j uist op grond, dat de geldsch ieter (verwee1-
ster) de valschheid der boven weergegeven 
akte niet mocht en kon veronderste ll en, zu lks 
te meer niet, omdat het schuldbewijs was af
komstig van de gerneente, die eerder dan 
ieder antler in staat en verplicht was voor 
deugdelijke onderteekening door den ontvan
ger, haren ambtenaar en hare ,, financiee le 
hand" zo rg te dragen; 

dat mitscl ien de Spaarkas een a lleszins ge
rech tvaard igd vertrouwen ste lde in de deug-
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delijkheid van het aan haar voor het verstrekt 
geld gegeven schuldbewijs, doch thans de ge
meente zich niet tegenover de Spaarkas ver
mag te beroepen op haar eigen nalatigheid, 
gelegen in het niet zorg dragen voor een echte 
handteekening van haren ontvanger, om aldus 
de in het schuldbewijs opgenomen verpl ichting 
tot terugbetaling illu oir te maken; 

dat verder in hooger beroep door beide 
partijen bewijs door getuigen is aangeboden: 
door de gemeente l\1aasdam, dat de f 2000 
nimmer in de gemeentekas waren gekomen, 
en door de verweerster, dat de gemeente 
M aasdam door de storting van f 2000 bij het 
Weduwen- en Weezenfonds voor Europeesche 
Officieren van het Nederlandsch-Indische le
ger is gebaat, doch bet Hof , met voorbijgang 
van het aangeboden bewijs, op bovenstaande 
gronden het vonnis der Rechtbank heeft be
krachtigd; 

0. dat tegen deze beslissingen als middel 
van cassatie is aangevoerd : 

Schending of verkeerde toeP,assing cler artt. 
48, 199, 353 van bet Wetboek1 van Burgerlijke 
Rechtsvordering. 14 der wet houdende Aige
meene Bepalingen der wetgeving van het 
Koninkrijk, 1349, 1356, 1365, 1366, 1374, 1375, 
1690, 1691, 1692, 1693, 1791, 1902, 1932 van 
het Burgerlijk Wetboek, 113, 114, 115, 116, 
179a der Gemeentewet, door te bevestigen het 
vonnis, waarvan beroep, waarbij werd toege
wezen de door de Spaarkas (verweerster) te
gen de gemeente Maasdam (eischeres in cas
satie) ingestelde vordering tot terugbetal ing 
van de door de Spaarkas aan de gemeente 
Maasdam geleende som van f 2000 met de 
overeengekomen rente, zulks hoewel de ge
meente tegen de vordering had aangevoerd, 
dat zij de van haar teruggevorderde gel dsom 
nimmer te,· leen had ontvangen, immers de 
geldleen ing was aangegaan buiten den ge-' 
meente-ontvanger, den eenigen functionaris 
die bevoegd is voor de gemeente gelden te 
ontvangen, en hoewel bi ij kens het arrest vast
staat, dat de Spaarkas ter voldoening aan een 
overeenkomst tot geldleening ingevolge op
dracht van de gemeente f 2000 ten kantore 
van het agentschap cler ederlandsche Handel
maatschappij te 's-Gravenhage heeft gestort, 
dat daar tegenover door de gemeente is ver
strekt een schuldbewijs voorzien van den naam 
van den ontvanger, ten aanzien waarvan later 
(na verstrekking van het geleende) is gebleken, 
dat de daarop voorkomende handteekening 
van den ontvanger was valsch, en hoewel door 
de gemeente was aangeboden om door getui
gen te bewijzen (welk bewijs ten onrechte als 
niet ter zake dienende is voorbijgegaan) dat 
de f 2000 nooit in de gemeentekas is gekomen 
en geheel buiten de gemeente-administratie 
is gebleven; dat het geld verstrekt is aan den 
heer L . C. M . Klaar, die het gebru ikte voor 
betaling op een door hem valschelijk ten name 
van de gemeente aangegane leening en dat 
de gemeente ook niet door de betaling is ge
baat, - waarbij door het Hof is voorbijge
zien, dat voor een de gemeente bindende geld
leening, welke immers eerst door het over
geven van het ge ld tot stand komt, nooclig is 
de ten deze ontbrekende medewerking van den 
gemeente-ontvanger, waarvoor niet in de 
plaats kunnen treden handelingen of opdrach-

ten van anderen namens de gemeente - en 
waarbij door het Hof ten onrechte op grond 
van de ten deze vaststaande fe iten en van de 
omstandigheid dat de Spaarkas de valschheid 
van de handteekening des ontvangers niet 
mocht en kon veronderstellen en mitsdien, 
toen zij te goeder trouw het geld ver trekte, 
een alleszins gerechtvaardigd vertrouwen stel
de in de deugdelijkheid van het aan haar voor 
het verstrekte geld gegeven schuldbewijs, en 
dat een nalatigheid der gemeente gelegen was 
in het niet zorgdragen voor een echte hand
teekening van haar ontvanger, is aangenomen. 
dat de gemeente zich niet tegenover de Spaar
kas vermag te beroepen op het ontbreken van 
de (echte) handteekening van haren ontvan
ger en op dien grond is toegewezen de vorde
ring tot terugbetal ing van de aan de gemeente 
geleende som, - en terwijl daarbij voorts is 
voorbijgezien dat (behalve in zich hier niet 
voordoende gevallen) handelingen, waartoe de 
voor haar optredende personen onbevoegd zijn, 
niet als e igen handelingen der gemeente kun
nen beschouwd worden; 

Ten aanzien van dit middel: 
0. dat fe itelijk vaststaat, dat de op de bo

ven wee rgegeven akte van geldl eening voor
komende handteeken ing ,,D. de Geus", ge
p laatst onder de verklaring ,.Bovengenoemd 
bedrag door mij ontvangen. De Ontvanger" 
is Yal sch, maar clan ook moet worden aange
nomen, dat de handteekening van gezegden 
gemeente-ontvanger niet op gezegd stuk voor
komt, zoodat, waar krachtens art. 113 'der 
gemeentewet deze ambtenaar uitsluitend be
voegd is om gelden voor de gemeente in ont
vangst te nemen, door die akte ook niet kan 
worden bewezen, dat de beweerde geldl eening 
tusschen de gemeente Maasdam en de ver
weerster is tot stand gekomen, daar dit a lleen 
kan geschieden door de overgifte van en de 
inontvangstname door de gemeente, dat wil 
zeggen: door haren ontvanger, van het geleen
de bedrag; 

0. dat hieruit ook volgt, dat door het: Hof 
ten onrechte gewicht is gehecht aan de om
standigheid, dat, naar 's Hofs meening, aan 
de nalatigheid der gemeente Maasdam is te 
wijten , dat geen echte handteekening van den 
ontvanger voorkomt onder de akte van geld
leening; 

dat toch, water van een en ander moge zijn , 
in ieder geval de vordering van verweerster 
uitsluitend is gebouwd op geld leen ing en dus 
ook deze door de verweerster moest warden 
bewezen, terwijl op bovenstaande g ronden dat 
bewijs tot nu toe noch door de akte van geld
leeni ng noch langs anderen weg is geleverd; 

0. dat mitsdien het middel is gegrond, maar 
de Hooge Raad de zaak niet kan afdoen met 
het oog op het in hooger beroep aangeboden 
bewijs door getu igen; 

Vernietigt het arrest door het Gerechtshof 
te 's-Gravenhage den 21sten J anuari 1927 
·tusschen partijen gewezen; 

Verwijst de zaak naar dat Gerechtshof, ten 
einde, met inachtneming van dit arrest, ver
der te worden berecht en afgedaan. 

(G.) 
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28 Januari 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet, art. 39). 

De gemeente B. , waar de patient steeds 
verblijf had gehouden alvorens hij met 
zijn toestemming voor rekening dier ge
meente elders werd uitbesteed totdat zijn 
opneming in een krankzinnigengesticht 
noodzakelijk werd, is te beschouwen als 
woonplaa ts van den patiet in den zin van 
art. 39. 

Wij WILHELMI A . em. 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van den armlastigen krankzinnige Gerardus 
vV. van den Berg; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
11 J anuari 1928, n°. 1126 van 1927 ; 

Op de voordracht van Onzei1 Miruster van 
Binnenlandsche Zaken en Lanclbouw van 25 Ja
nuari 1928, n°. 165, Afdeeling Armwezen; 

0. dat Gerardus Wilhelmus van den Berg, 
geboren te Bemmel, den 23sten November 

1875, in <lie gemeente tot 11 Februari 1919 ver
toef<le, toen hij voor rekening cler gemeente 
Bemmel als pensiongast werd opgenomen in 
het gesticht voor Oude l\liannen en Yronwen t e 
Diclam; dat hij den 2lsten Februari 1920, 
wederom op kosten van de gemeente Bemmel, 
a ls verpleegde werd opgenomen in het Roomsch
Katholieke Gasthuis te Breda, waar hii tot 
26 l\faart 1927 verbleef, op welken datum hij 
door den Burgemee ter van Breda in het krank
:zinnigengesticht ,,Voorburg" te Vught in be
waring werd gest eld ; 

dat over de betaling van de kostcn zijner 
verpleging aldaar geschil is ontstaan tusschen de 
i:emeent ebesturen van Breda, Didam en 
Bemmel; 

dat Gedeputeerde Sta ten van oord-Brabant 
en van Gelderland er niet in zijn geslaagd het 
geschil in der minne bij te leggen ; 

0. dat op grond van het medegedeelde in de 
openbare vergadering van de Afdeeling van 
<len l;laad van State, voor de Geschillen van 
Bestuur, waarin over deze zaak verslag is uit
gebracht, moet worden aangenomen. dat G. W. 
van den Berg, die tot 11 Februari 1919 steeds t e 
Bemmel verblijf had gehouden, sindsdien door 
.het bestuur van deze gemeente, eerst in bet 
gesticht voor Oude Mannen en Vrouwen te 
Didam en daarna in het. Roomsch-Ka tholieke 
Gasthuis t e Breda i uitbe t eed, aangezien 
h\j door het gemeentebestuur. zij het ook met 
2ijn toestemming, in df'l voormelde inrichtingen 
i s geplaatst, en het gemeentebestuur, dat de 
kosten daarvoor betaalde omdat G. W. van den 
Berg niet in staat was in eigen onderhoud te 
voorzien, ieder oogenblik over zijne onder
brenging anders kon bC'schikken ; 

dat de band, die de gemeente Bemmel met den 
patient verbond, derha!ve niet is verbroken en 
<le woonplaats, die de patient in die gemeente 
.had, mitsdien niet is verloren gegaan ; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebbon gocdgevon<len en vf'rstaan : 
de gemeente Bemmol aan te wijzen als de 

woonp!aats van den armlastigen krankzinnige 
Gcrardus W. van den Berg voor de toepassing 
van artikel 39 der Armenwet. 

Onze Minister van Binncnlandsche Zaken 
e n Landbonw is helast, enz. (A. B.) 

28 Januari 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet, art. 39). 

De enkele grond, dat de te G. wonende 
fami lieleden de verpleegkosten van een 
patient in een gesticht betaalden, voordat 
de .-echterlijke machtiging om hem in een 
krankzinnigengesticht te plaatsen was aan
gevraagd, is niet voldoende om de ge
meente G. a ls woonplaats van den patient 
in den zin van art. 39 aan te merken. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Besli ende het geschil over de woonplaats 

van den armlastigen kra nkzinnige J an W. 
Doornik ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschilleu van Restuur, gehoord, advies van 
11 Januari 1928, n°. 678; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 25 J a 
nuari 192 , n°. 167, Afd. Armwezen; 

0. dat Jan Willem Doornik, geboren te 
Gouda op 23 November 1882, op 29 J uni 1917, 
voor rekening van zijne familie in verband met 
zijn gezondheidstoestand in bet Gesticht .,Meer 
en Bosch", te Heemstede, werd opgenomen, 
totdat het op 9 October 1926 noodig bloek, hem, 
nadat daartoe rechterlijke machtiging was aan
gevraagd, te plaatsen in het Geneeskundig 
Gesticht voor Krankzinnigen t e Utrecht; 

dat omtrent de betaling va n de kosten van 
verpleging van den patient geschil is ontstaan 
t usschen de gemeenten Gouda en Heemstede ; 

dat noch het gemeentebestuur van Gouda , 
noch dat van Heemstede bereid is de kosten 
van verpleging van den patient voor rekening 
van zijne gemeente te nemen; 

0. dat blijkens de verklaring van den Inspec
teur van het Staatstoezicht op krankzinnigen de 
patient, ten tijde, dat hij in het gesticht ,,Meer 
en Bosch" t e H eemstede werd opgenomen, niet 
meer in staat was tot het vestigen van een hoofd
verblijf ; 

dat mitsdien deze gemeente niet in aanmer
king kan komen als zijne woonplaats op het 
tijdstip, waarop de rechterlijke machtiging 
om hem in een krankzinnigengesticht te plaat
sen, ,verd aangevraagd ; 

dat op grond van nadere in lichtingen, inge
wonnen n~-ar aanleiding van een schrijven van 
den Raad van tate, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, de band van den patient 
met de gemeente Gonda moet geacht worden 
door zijn vertrek naar Heemstede te zijn ver
broken, en het tegendeel nict kan worden aan
genomen op den enkelen grond, dat zij ne t e 
Gouda wonende fa milieleden zjjne verpleeg
kosten in bet /!esticht te Heemstede botaalden ; 

dat mitsdien ook de /!emeente Gouda met 
kan worden beschou wd als de woonplaats van 
den patient, bedoeld in artikel 39 der Armen
wet; 

Gezien de Armenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat geene gemeente kan wordcn 

aanaewezen als de woonplaats van den arm
lastigen krankzinnige Jan W. Dciornik, voor de 
toepassing van artikel 39 der Armenwet. 

Onze Minist er van Binnenlandsche Zaken en 
Landbonw is belast, em,. (A. B .) 

-- ------------- - - - - - - - - ----



49 3] JA N UARI. 1928 

31 J anuari 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onclerwij swet 1920, art. 97). 

Voor de berekening der vergoeding 
krachtens <li t a rt. moet de persoonlijke 
toelage, waarop belanghebbende ingevol ge 
art. 27 Bezoldigingsbesluit Burg. · Rijks
ambtenaren 1925 aanspraak kan ma ken, 
verminderd worclen met de verhooging 
zijner wedcle, nu deze verhooging het ge
vo lg is van de plaats ing de ,· gemeente, 
waar hij werkzaam is, in een hoogere 
kl asse. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op bet beroep, ing0s·,eld rloor 

het Bestu ur der Vereeniging tot opricht ing en 
instandhouding van Hervormde Scho!en te 
R enknm. tee;en de beslissing van Onzen Mi
n ister va n OndPrwjjs, Kunsten en ,~retenscha.p
pen van 14 September 1927, n°. 6254 , Afd . 
L. 0 . f. , t ot vastRt.elling van de Rijksvn goe
ding, bedoeld in artikel 97 rler Lager -Onderwijs
WPt 1920, over het jaar 1926 ten behocvp van 
de hij zonclere lagere school aldaar, VtrPchtsche 
straat fi9 ; 

GP,zien het a.dvies v,i,n den OndP,rwiisraad, 
Afdeeling voor het a lgemeen vormPnrl lager 
onderwijs en het bt>waarschoolonderwijs, van 
29 October 1927, n°. 7693 ; 

Den Raa d van <1tate, Afdeeling \7 0or de f1 e
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 11 J a 
nuari 19:!8, n°. 35 ; 

Op do voord.racht va n Onz1,n llfinist.er van 
Onderwijs, Kunsten en ,vet enscha ppen a. i . 
van 27 J anuari 1928, n°. 822, Afd. L. 0 . F. ; 

0. dat Ooze Minister van Onderwijs, Kunsten 
e n Wetenschappen bij zijne evengenoemde 
beschikking het bedrag der Rijksvergoeding 
over 1926 voor deze school heef t bepaald op 
f 11283.98, waarvan f 3691.98 als vergoeding 
voor het salaris van het, hoofd der school 
(f 3483.- salaris + f 208.98 kindertoelage): 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerendc, d at het 
hoofd der school op 1 Januari 1925 in functie 
wa als hoofd in de gemeente Bunnik ; dat hij 
in het bezit was van akte 771:> Wet l 878 en 2 kin 
dere n beneden 18 iaar had ; t erwijl de school 
minder dan 144 leerlingen t elde ; da t zijn salaris 
dus op 1 J anuari 1925 volgens de regeling van 
1925 f 31 28.- bedroeg ; dat hem gegarandeerd 
hleef 90 o/, van f 3870.- = f 3483.-; dat hij 
d11s eene ,,persoonlijke toelage" van f 355.
ont ving; dat hij met 1 Mei 19:!5 hoofd der 
H ervormde s<'hool te R en kum werd : rlat aldaar 
het gemiddeld get a l leerlingen 255 bP,droeg ; 
dat zijne jaarwedde op dien dat um wegens 
verhooging der hoofdmarge tot f 3312.- steeg; 
d at zij ne ,,persoonljjke t oelage" t oen t ot f 171 .
werd t eruggebracht, ; dat ware de regeling van 
1926 reedR in ] 925 toegepast, zijne jaarwedde 
tot f 3456.- zou zi_in gest egen ; dat, aangezien 
bij ,,tewerkstelli.ng" in eene gemeente der 
hoogere k lasse de verhooging va n het sa laris 
deswege (verm inderin o- van den klassificatie
aftrE>k, niet met de ,,persoonlijke toelage" wordt 
verrekend, de persoonlijke toelage van f 1. 71.- , 
behouden blijft; dat zijn sala ri~ dus tot f ::!4/i6.
+ f 171.- = f 3627.-- st ijgt: weshalve het 
schoolbestuur hceft ver zocht, het salaris van 
het, hoofd en de vergoerling daarvoor vast te 
stellen op f 3627.- - ; 
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0 : dat aan de op 1 .Janna ri 19:?6 in d ien st 
zijnde a mbLenaren bti art. 27 van het Bezol
<ligingsbesluit Burgorlijke Rijksambtenar <'n 
1925, een wedde en toeh,gen zijn gegarandeerd, 
als waarop zjj op 31 December 1925 volgens de 
toen geldende regeling aanspraak konden ma
ken ; dat volgens de op 31 December 1925 
geldende regeling het bovenbedoelde hoofd 
der school aanspraak had op eene wedde van 
f ~483. - ; dat dit aan den helanghebbende 
gegarandeerde bedrai niteraard Diet ver andert 
door wijzigingen, wetke na :_n Decem her l 925 
i!l het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
am btena ren 192/i of in deals b.ijlage B aa n dit 
besluit gehechte lijst zijn aangebracht ; da t de 
per oonlij ke toelage, waarop de belanghebhende 
ingevolge artikel 27 van het meergemelde 
bezoldigings bes luit o.er 1926 aanspraak kan 
maken, t erecht overeenkomstig het 2e lid onder 
a van dit artikel, zooa ls dit toen luidde, met de 
verhooging zijner wedde is verminderd. nu deze 
verhooging Diet het gevoig was van zijne 
t ewerkstelling in eene gemeente, in rle als bijlage 
B aan bet beslnit gehecbte lijst gera ngschik t 
in ecne hoogere klasse, <loch van d e plaatsing 
van rle gemeente, waar hij werkzaam was, in 
eene hoogere klas,e. en in verbo.nd rlaarmede 
op f 27.- is gesteld :' dat het bedrag cler Rijks
vergoeding alzoo door Onzen Minister met 
juistheicl is berekend ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ha ndhaving va n de bestreden be~lissing 

van Onzen :Minister van Onderw(js, Knnsten en 
Wetenschappen van 14 Reptein ber 1927, 
n°. 6254, Afd. L. o·. F., het bedrag der Rjjks 
vergoedin~ voor deze sehool over 1926 vast 
t e stell en op f l l,283.98. 

Onze Minister van Onderwij s, K:imten en 
Wet ensr·happen is be!ast, enz. (A. B.) 

31 Janua,·i 1928 . CENTR. RAAD VAN 
BEROEP. P ensioenwet 1922, art. 173 IIIb . 

Aa ngezien kl ager - die tot 13 Mei 1923 
de betrekking van arbeider bij de gemeen
telijke electri citeitswerken en arbeider bij 
de gemeentelijke arbeidersreserve ge lijk
tijdig bekleedde - met ingang van 2 Ja
nuari 1927 uit laatstgenoemcle betrekki ng, 
die hij bij zij n ontslag uit eerstgenoemde 
betrekking met ingang van 13 Mei 1923 
aanhield, met recht op pensioen werd ont
slagen, moet voor de berekening va n de 
middelsom zijner pensioensgrondslagen ge
durende het t ijdvak van 2 J anuari 1922 tot 
2 Januari 1927 a ll een de pensioensgrond
slag in de laatste betrekking en niet, zoo
a ls kl ager meent, tevens die in de ee rste 
betrekking medete l !en. 

In deze is art. 173 III b P . W. 1922 toe
passel ij k. De P. W. voor de gemeente
ambtenaren 1913 bevatte niet een bepaling 
a ls die in art. 54, derde lid P . W. 1922, 
volgens welke gelijktijdi g genot.en grond
slagen te zamcn a ls een grondslag gelden. 

Wij WILHELMINA, enz. 
De Centrale R aad van Beroep hecft de vol

gende uitspraak gegeven in zake : 
X ., wonende te Y., !<lager, niet verschenen, 

teir.en : 
den P ensioenraad, ver weer d<;r, voor welken 
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ter openbare terecbtzitting als gemacbtigde is 
opgetreden : M. J . Jansen, boofdcommies bij 
dien Raad, wonende te 's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep ; 

Gezien de stuk.ken en geboord den boven
genoemden gemacbtigde; 

W at aangnat de .feiten van li et twistgeding : 
0. dat kl11ger gelijktijdig bekleed heeft in 

dienst van de Gemeente .Amsterdam de betrek
kingen van: 

a. werkman bij de Electriciteitswerken, 
b. werkman bji de Arbeidersreserve; 
0 . dat klager 's pensioensgrondslag, met 

ingang van 4 Juli 1920, voor eerstgemelde 
betrekking is vastgesteld op f 1232.40, voor 
laatstgemelde betrekking op f 390.- ; 

0 . dat Burgemeester en Wetbouders van 
Amsterdam bij besluit van 4 Mei 1923 klager 
met ingang van 13 Mei 1923 uit eerstgemelde 
betrekking eervol ontslag hcbben ver!eePd, en 
hem met ingang van laatstgemelden datum 
nader hebben aangesteld om den vollen weke
l(jkschen arbeidstijd werkzaam te zijn bij de 
gemeentelijke Arbeidersreserve, op een week
loon van f 22.50, onder vaststelling - met 
inachtneming van de art-t . 150, 1 en 33 der 
P ensioenwet 1922 - van zijn pensioens
grondslag op f 1623.-; 

0. dat Burgemeester en Wethouders van 
Amsterdam bij besluit van 17 December 1926 
klager met ingang van 2 Januari 1927 wegens 
ongeschiktheid eervol uit den dienst der Ge
meente hebben ontslagen ; 

0 . dat verweerder bij beslissing. van 1 Fc
bruari 1927, verzonden op 22 Febrnari 1927, 
aan klager, laatstelijk werkman bii de gemeen
telijke Arbeidersreserve van Amsterdam, krach
tens de artt. 48, 1 • lid c, 56, 1 • lid A en Cb, 108 
en 173 III der Pensioenwet 1922, S. 240, en 
art. 8 der Pensioenwet voor de Gemeente
Am btenaren 1913, over een diensttijd van 19 ja
ren, 4 maanden en 7 dagen naar de middelsom 
der pensioensgroncislagen over de laatste vijf 
jaren van den' voor pensioen geldigen diensttijd 
ten bedrage van f 1516.45, met ingang van 2 Ja
nuari 1927 een jaarlijkscb pensioen van f 490.
h eeft verleend ; 

0. dat klager tegen deze beslissing een be
zwaarschrift beeft ingectiend, aan voerende dat 
hij reeds sedert 4 Juli 1920 een pensioensgrond
slag van f 1623.- heeft ; 

0. dat verweerder bij beslissing van 20 Sep
tember 1927 de bezwaren ongegrond beeft 
verklaard en het in de beslissing van 1 F ebruari 
1927 genoemd pensioensbedrag va,, f 490.
heeft gewjjzigd in f 416. --, da_arbij overwegende : 

dat reclamant's bezwaar IS gericht tegen de 
berekening van de middelsom der pensioens
grondslagen, waarnaar zijn pensioen is berekend; 

dat bet pensioen volgens artikel 173 IIJb der 
Pensioenwet 1922 berekend is op den voet van 
het eerste lid van artikcl 8 der vroegere Pen
sioenwet voor de Gemeente-Ambtenaren 1913; 

dat volgens laatstgenoemde wetsbepalingen 
het pensioen bedraagt voor elk jaar van den 
diersttijd een zestigste dee! van het· bedrag dat 
den gemeente-ambtenaar over zijn laats~e vijf 
dienstjaren als 11emeente-arnbtenaar gPm1ddeld 
per jaar tot pensioensgrondslag heeft gestrekt ; 

dat de P ensioenwet voor de gemeente-ambte
naren 1913 niet bevatte eene bepaling als die 

van bet derde lid van artikel 54 der Pensioenwet 
1922, volgens welke i~lijktijdig genoten grond
slagen t e zamen als een grondslag gelden ; 

dat volgens die wet in gevallen, waarin twee 
gemeentelijke betrekkingen gelijktijdig werden 
bekleed voor de berekening van het pensioen 
nit een dier betrekkingen alleen de pensioens
grondslag uit die betrekking in aanmc-rking 
kwam; 

dat aangezicn reclamant, die tot 13 Mei 1923 
de betrekking van arbeider bij de gemeentelijke 
electriciteitswerken en arbeider bij de gemeen
telijke arbeidersreserve gelijktijdig bekleedde, 
met ingang van 2 Januari 1927 uit laatst
genoemde betrekking, die hij bij zijn ontslag 
uit eerstgenoemdc betrekking met ingang van 
13 Mei 1923 aanhield, met recbt op pensioen 
werd ontslagen, . voor de berekcning van de 
middelsom zijner pensioensgrondqJagen ge
durende het tiidvak van 2 Januari 1922 tot 
2 Januari 1927 a!leen de pensioensgrondslag 
in de laatste betrekking en niet, zooals recla
mant meent, tevens die in de eerste betrekking 
moet medetellen ; 

dat hij als arbeider bjj de arbeidersreserve 
van 2 Janual"i 1922 tot 13 Mei 1923 een pen
sioensgrondslag van f 390.- had ; 

dat zijn pensioen dus moet worden berekend 
naar een pensioensgrondslag van f 390.- gedu
rende laatstgenoemd tijdvak en naar een pen
sioensgrondslag van f 1623.-, welke bij bij zijn 
ontslag uit eerstgemelde betrekking met ingang 
van 13 Mei 1923 verkreeg en daarna behield, 
gedurende het tijdvak van 13 Mei 1923 tot 
2 Januari 1927 ; 

dat voorts bij de pensioenberekening de 
pensioensgrondslagen in de beide betrekkingen 
zijn verwisseld; .. 

dat die berekening voor zoovee] het tudvak 
van 2 Januari 1922 tot 13 Mei 1923 betreft heeft 
plaats gehad naar een grondslag van f 1232.40 
in plaats van naar een van f 390.- ; 

dat berekend naar laatstgenoemd bedrag bet 
pensioen is te tellen op f 416. - ; 

0. dat klager tegen de beslissing va,n 20 Sep
t ember 1927 tijdig heeft ingediend een klaag
schrift, in boofdzaak luidende : 

dat naar zijn meening hem een pensioen had 
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moe}en worden toegekend van (19 + t 2 + 360) 

X 60 van f I 622.837 of rond f 524.- per jaar, 

immers overeenkomstig art. 1 • van de Pen
sioenwet voor de gemeente-ambtenaren 1913 
was het bedrag, dat bij als gemeente-ambtenaar 
over zijn laatste vijf dienstjaren als gemeente
ambtenaar gemiddeld per jaar tot pensioens
grondslag had, f 1622.837. (Het totaal-bedrag 
zijner pensioensgrondslagen als .. gemeente
ambtenaar gedurende de laatste VJJf Jaar aan 
zijn ontslag voorafgaande, bedroeg f 8114.185; 
bet gemiddelde hierYan per jaar is f 1622.837.) 
De juistbeid van deze opvattlllg over den ge
middelden pensioensgrondslag wordt versterkt 
door de redactie-wijziging, welke het bewuste 
artikel na invoering van de Pensioenwet 1922 
heeft ondergaan en ingevolge art. 173 III dezcr 
wet luidt: 

Art. 8, eerste lid. 
I . Het pensioen bedraagt voor elk jaar van 

den diensttijd een zestigste dee! van bet be<lrag, 
dat den gemeente-ambtenaar over zijne laatste 
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vijf dienstjaren als ambreuaar in den Zill der 
P ensioenwet 1922 gemiddeld per jaar tot pen-
ioensgrondslag heeft gestrekt. Door deze 

redactiewijziging wordt voorzien in bet door 
den P ensioenraad aangevoerde argument, tegen 
de opvatt ing van klager over de berekening van 
bet 5-jarig gemiddeldc, dat in de P ensioenwet 
voor de gemeente-ambtenaren 1913 geen be
paling voorkomt a ls die van het derde lid van 
artike l 54 der Pensioenwet 1922, volgcns welke 
gelijktijdig genoten grondslagen te zamen als 
Mn grondslag golden. Uit bet ont breken va n 
een dergelij ke bepaling in de Pensioenwet 
voor de gemeente-ambtenaren 1913 trekt de 
P ensioenraad een omgekeerde conclusie, een 
opvat t ing, welke volgens klager niet de juist,e is; 

dat mocht de Centrale Raad de opvatting 
van den Pensioenraad over het beginsel van 
berekening deelen , clan verzoekt hij in geen 
geval good te keuren bet feit, dat bet pen ioen, 
zooals bet oorspron kelijk door den P ensioenraad 
was vastgesteld, blijft gewijzigd ill voor hem 
nadeeligen zin. 

Wjjziging in nadeeligen zin is door hem niet 
verzocht. · 

Indien het oorspronkelij k vastgestel<le pen-
ioen overeenkomstig de opvattingcn van den 

Pensioenraad te boog was, werd dat niet ver
oorzaak t door het verstrek.ken zijnerzijds van 
onjuiste gegevens. De door hem verstrekte 
gegevens waren juist; 

weshalve hij verzoekt of het oorspronkelijk 
vastge teld pen ioeu te willen verhoogen op 
grouden door hem aangevoerd, of het te willen 
bevestigen op bet oorspronkelijk va tgesteld 
bedrag en in geen geval goedkeuring te willen 
hecbten aan verlaging ; 

0. dat verweerder een contra -memorie heeft 
ingediend luidende : 

Voor de juistheid van zijne meening doet 
appellant een beroep op bet eerste lid van 
artikel 8 der vrocgere Pensioenwet voor de 
Gemeente-Ambtenaren 1913, zooals bet is 
gewijzigd bij artikel 174 der Pensioenwet 1922. 
Dit beroep gaat ecbtcr niet op. Appellant ver
lic t uit bet oog dat deze wijzigiug is tot stand 
gekomen voor de gemeente-ambtenaren, bedoeld 
in artikel 173 onder Illa van laa tstgenoemde 
wet - betgeen in den bij die wet beboorenden 
staat duidelijk is vermeld - , dat zijn de ge
meente-ambtenaren die, geen recbt op pensioen 
aan artikel 48 der Pen ioenwet 1922 ontleenen
dc, dat recht wel zouden hebben gehad op grond 
van genoemde wet van 1913. Tot deze gemeente
a mbtenaren beboorde appellant niet. l:Jjj ont
Jeent , naar ui t onze beslissing van 22 Fe bruari 
10:l7 blijkt, we! recht op pensioen aan genoemd 
artikel 48, en wel aan bet eerst e lid onder c 
van dat artikel, omdat echter voor hem bet 
pensioen, berekend volgens de in artikel 173 Ilib 
gcnoemde artikelen der Pensioenwet voor de 
Gemeente-Ambtenaren 1913' hooirer is dan <lat 
verkregen door de berekening volgens de op de 
pensioenberekening betrekking hebbende bepa
lingen der tegenwoordige wet is hem bet op 
eerstbedoelden voet berekend pensioen toe
gekend. En voor deze berekening zijn de in 
arti kel 173 III b genoemde artikelen van ge
melde vroegere wet ongewijzigd van kracht 
gebleven, 

Wat bet bezwaar tegen de vermindering van 
bet pensioen betreft, merken wij bet volgende 

O.J?- Is t egen eene door ons genomen beslissing 
tijdig een bezwaarschrift ingediend, dan beeft 
die beslissing eerst kracht van gewijsde wanneer 
wij op dat bezwaarschrift bebben beslist en 
belanghebbende niet bij Uwen R aad in beroep 
is gegaan, of, ging hij we! in beroep, wanneer Uw 
R aad heeft besli t . Onze besehikking van 22 Fe
bruari 1927, waartegen appellant een bezwaar
schrift inzond, was clus nog niet in kraeht van 
gewijsde en zoola ng cene beschlkking zoodanige 
kracbt niet beeft en z\j dus niet vaststaat, 
kunnen wij haar llaar onze mcening naar aan
leiding van bet bezwaarscbrift 66k in het nadeel 
van den betrokkene herzien. Voor deze meening 
vinden wij steun in h t derde lid van artikel 128 
der P ensioenwet dat, waar bet spreekt van 
toekenning in beroep van een lager pensioen 
analoge toepas ing kan vinden op artikel 125 
dier wet . • 

Aangezien bij de hehandeling van appellant's 
bezwaren bleek dat wij hem een te hoog bedrag 
aan pensioen hadden t oegekend, hebben wij op 
grond van deze overwcgingen bij de bestreden 
beslissing bet pensioensbedrag herzien. 

Waar appellant er zich op beroept, dat onze 
oorspronkelijke bcslissing tot een hooger bedrag 
niet was gegrond op door hem verstrekte o□j uiste 
gegeven , doelt hij blijkbaar op de bewoordingen 
van artikel 130, 1 • lid. Dit artikel, betwelk een 
gebeel andere materie regelt, n.l. berzie:l;1llg v3:n 
beslissingen, welke in kracbt van gew1Jsde zun 
gegaan, i echter bier niet van t oepassing, zoodat 
appellant's bewering als niet ter zake dienende, 
kan worden gepasseerd. 

IV at aangaat het recht : 
0. wat bet bedrag betreft waarop klager's 

pensioen als werkman bij de gemeentelijke 
arbeidersreserve - berekend volgens art. 
173 III b der Pensioenwet 1922 - zou zij n te 
stellen: · 

dat verweerder in de contra -memorie op 
goeden grond - welken deze Raad overneemt -
betoogt , dat de in art. 173 III b genoemde 
artikelen der Pensioenwet voor de Gemeente
Ambtenaren 1913 ten deze zijn toe t e passen, 
zooals zij v66r 1 Juli 1922 hebben geluid ; 

dat dus is na te gaan welk bedrag aan klager 
over de laat ste 5 aan 2 J·a nuari 1927 vooraf
gegane jaren, al gemeente-ambtenaar gemid
deld per jaar tot pensioensgrondslag heeft 
gestrekt; 

0. dat partijen bet er over eens zijn - en 
tereeht - dat die grondslag over bet tijdvak 
13 Mei 1923 tot aan 2 J anuari 1927 te st ellen is 
op f 1623.- , terwijl zij verschillen over de vraag 
welke klager 's grondslag is over bet tijdvak 
2 J1muari 1922 tot aan 13 Mei 1923, toen klager, 
behalve laatstgemelde betrekkino, tevens die 
van arbeider bij de gemeen telijke E leetrieiteits
werken bekleedde; 

0. da t deze Raad zich eveneens vereenigt met 
den grond, welke ver weerder deed aannemen, 
dat over dit t ijdvak enkel rekening is te houden 
met den grondslag vastgesteld voor de betrek
king, waaruit aan klager met ingang van 
2 J anuari 1927 eervol ontslag is verleend , te 
weten met een grond lag van f 390.- ; 

0. dat dus klager 's bezwaar ingediend t egen 
de beslissing van 1 Februari 1927 ongegrond is ; 

0. dat thans de vraag is te beantwoorden of 
verweerder, die in deze beslissing ten onrechte 
over laat stgemeld tijdvak is uitgegaan van 

3• 
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klager 's grondslag als arbeider bij de gem&ente
lijke Electriciteitswerken, en daardoor tot een 
pensioensbedrag van f 490.- is gekomen, 
bevoegd is bij de bestreden beslissing deze 
vergissing te herstellen, en over dat tijdvak 
a1snog zijn berekening te gronden op klager's 
pensioensgrondslag als werkman bij de gemeen
telijke arbeidersreserve, hetgeen tot een pensioen 
van f 416.- zou leiden; 

0. dat bet hier een abusieve verwisseling van 
de grondslagen in elk van beide betrekkingen 
betreft, en deze Raad - tiu een wettelij ke 
bepaling dienaangaande ontbreekt - verweer
der de bevoegdheid niet kan ontzeggen binnen 
een na het nemen der foutie ve beslissing ver. 
loopen redelijken tiid over te gaan tot herstel 
van een apcrte vergissing als de hier bedoelde of 
ook van een bl~jkbare £out in een berekening 
geslopen, dit onafhankelijk van de omstandig
heid of al dan niet een·bezwaarschrift ingediend 
is; 

0. dat bet klager met ingang van 2 Jannari 
1927 toekomende pensioen terecht in de be 
streden beslissing op f 416.- is gesteld; 

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

31 Januari 1928. CENTR. RAAD VAN BE
ROEP. (Pensioenwet 1922, art. 31 jO. 
art. LXXXIV, wet 28 Mei 1925, S. 216). 

De vraag of het door klager genoten 
loon a uit aangenomen werk, b uit arbeid 
in hooger bezoldigde functie, welke beide 
soorten van inkomsten door klager tijdens 
zijn functie van tijdelijk terreinwerker bij 
de gemeente-gasfabriek te Utrecht zijn 
genoten, is te beschouwen a ls vast aan die 
betrekking verbonden inkomst en derhalve 
moet worden geacht te vallen onder het 
begrip laatstelijk genoten ,,wedde", wordt 
in casu ontkennend beantwoord. 

W1J WILHELMINA, enz. 
De Centrale Raad van Beroep heeft de vol

gende uitspraak gegeven in zake : 
X., wonende te Y.,klager,in persoon ter open

bare terechtzitting verschenen, bijgestaan door 
zijn raadsman _J .. J. Staal, wonende te Amster
dam, 

tegen: 
den Pensioenraad, verweerder, voor welken 
ter openbare terechtzitting als gemachtigde is 
opgetreden: M. J. Jansen, hoofdcommies bij 
dien Raad, wonende te 's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Reroep. 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde personen ; 
TV at aangaat de jeiten van het twistgeding : 
0 . dat aan klager - laatstelijk tijdelijk 

t erreinwerker bij de gemeente-gasfabriek t e 
Utrecht - in verband met een nieuwe orga
nisatie van zijn dienstvak met ingang van 
10 November .l924 eervol ontslag is verleend 
en herri bij beslissing van vf'rweerder van 
12 Maart 192.5 onder meer krachtens art. 48, 
2de lid, der Pensioenwct, 1922, met ingang van 
10 November 1924 een pensioen is toegekend ten 
bedrage van f 449.- per jaar; 

0. dat klager daarop met ingang van 1 De
cember 1924 als werkman in lossen dienst bij 
voormelde gasfabriek is herplaatst en als zoo-

danig over 1925 ann inkomsten heeft genoten 
een bedrag van f 1482.93: 

0. dat verweerder vervolgens bij beslissing 
van 2~ Mei 1926 aan klager bet volgende heeft 
bericht: 

l~hjkens ons door Burgemeester en Wet
houders van Utrecht verstrekte inlichtingen 
genoot Gij aan inkomsten, bedoeld in artikel 67 
tweede lid der Pensioenwet 1922, zooals dat 
v66r de wijziging bij de wet van 28 Mei 1925, 
S. 216, luidde en in artikel LXXXIV van laatst
genoemde wet over het jaar 1925 f 1482.93. 

Aangezien over het jaar omgeslagen, Uw 
pensioen vermeerderd met Uwe nieuwe inkom
sten, Uw laatstelijk genoten wedde niet mag 
overschrijden, is U over 1925 f 101.16 te veel 
aan pensioen uitgekeerd. 

Wij verzoeken U Jaatstgemeld bedrag op 
postrekening 74500 ten name van het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds te doen bijschrijven. 
Op de kennisgeving van bijschrijving gelieve U 
te doen vermelden, dat de terugstorting betreft 
te veel genoten pensioen dienst 1925. 

Ook voor de reeds eerder grvraag<le terug
storting van het ovn 192.J. te T,<.'cl genotene 
gelieve U alsnog zorg tn dragen. 

0. dat klager bij zijn t egen voormelde be
slissing van 22 Mei 1926 gerich t bez waarschrift 
in hoofdzaak heeft betoogd : 

dat hij in het laatste jaar, dat hij in dienst der 
gemeente Utrecht werkzaam wits, een loon 
heeft verdiend van f 2018.22 en dat hij clan ook 
van meening is, dat hii niet moet terugbetalen, 
maar dat hij op het voile bedrag van zijn pen
sioen aanspraak kan maken ; 

0. dat verweerder, naar aanleiding van bet 
door klager gemaakt bezwaar, bij nadere 
beslissing van 16 Augustus 1927 heeft bepaald, 
met wjjziging van de beslissing dd. 22 Mei 1926, 
dat klager een bedrag van f_ 30.90 aan te veel 
genoten pensioen over het Jaar 1925 aan het 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds moet terug 
betalen, daarbij overwegende: 

dat blijkens nadere inlichtingen van Burge
meester en Wethouders van Utrecht reclamant 
in bet genot is geweest van loon nit, aangenomen 
werk, loc,n voor arbeid in eenc hooger bezoldigde 
functie en loon nit overwerk; 

dat het genot van eerstbedoeld loon steunde 
op artikel 30 (later 33) van bet ,,Reglement voor 
de werklieden in dienst der gemeente'' (Utrecht), 
volgens hetwelk bet hoofd van een tak van 
clienst in. bijzondere gevallen de berekening van 
het loon op eene andere dan de gewone wijze 
kan regelen ; 

dat- echter, waar het volgens laatstgenoemde 
twee artikelen dat hoofd vrij stond al dan niet 
van de hem o-egeven bevoegdbeid gebruik te 
maken en volgens l>ovenbedoelde inlichtingen 
de van de gewone n•geling afwijkende wijze van 
salaril'eren alleen llJ bijzondere gevallen voor 
op zichzelf staande werkzaamheden van tijde
lijken aard werd toegepast, het hooger (stuk) 
loon eene aan reclamant's t~jdeljjke betrekking 
tijdeliik verbonden inkomst en dus niet ,,wedde" 
in den zin van de Pensioenwet was ; 

dat dus voor de toepassing van het tweede lid 
van artikel 67 der Pensioenwet, zooals deze 
v66r 1 Juli 1925 luidde en van artikel LXXXIV 
der wet van 28 Mei 1925, S. 216, dat loon niet 
valt onder de laatstelijk genoten wedde; 

dat hieronder ook niet valt het loon voor 
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arbeid in eene hooger bezoldigde functie ; 
dat het genot van dit loon steunde op artikel 

16 (later 18) van genoe md Reglement en op 
a rtikel 26 van de ,, bij1.ondere voorschriften voor 
den dienst der Gemeentegasfabriek van 
Utrecht" · 

dat uit eerstgenoemde twee art ikelen in 
Ycrband met laatstgenoemd artikel, dat spreekt 
van ,,Loonbetaling b\j t(jdelijke werkzaam
heden in eene andere cat egorie van werklieclen, 
duidelijk blijkt dat laatst bedoeld loon eene aan 
reclamant's tijdelijke betrekking tijd lijk ver
bonden inkomst wa , die als zoodanig niet vie! 
onder ,,wedde" in bovenbedoelden zin; 

dat bet genot van bet loon uit overwerk 
steunde op a rtikel 19 (late1· 32) van meer
genoemd reglement, welke artikelen reclamant 
voor arbeid buiten den gewonen roostertijd 
recht geven op bet aling van dat loon, zoodat 
bet een aan zijne tij delijke betrekking vast 
verbonden iukomst, derhalve ,,wedde" in den 
zin van de P ensioenwet was ; 

dat de over verdiensten dus we! vallen onder 
laatstelijk genoten wedde bovenbedoeld ; 

dat reclamant die verdienstcn niet tot ecn 
Yast bedrag heeft gencten ; 

dat de herleiding van deze inkomsten van 
wisselend bedrag t ot een vast bedrag behoort 
te geschieden per iinalogie van de ter uitvoering 
van artikel 32 der P ensioenwet bij Koninklijk 
Besluit dd. 11 Juli 1922, S. 444, gewijzigd bij 
l oninklijk Besluit dd. 7 October 1926, S. 351, 
gegeven regelen ; 

dat volgeos Burgcmeester en Wethouders van 
Utrecht reclamant's oververdiensten in bet 
tijdvak van 16 Juli 1919 (datum van ingang 
zijner laatste benoeming v66r 1 Juli 1922) 
tot 1 Juli 1922 hebben bedragen f 2.08.9:l en dat 
dus volgens artikel 31 van eerstgenoemd 
Koninklijk Besluit en met analogische toepas
~ing van het eerste lid van artikel 8 van dat 
Koninklijk Besluit het op die verdiensten 
betrekking hebbend dee! van zijne wedde met 
ingang van l Juli 1922 moet worden gesteld op 

1 

2~!~ X f 208.93 = f 70.62; 
dat volgens artikel 9 van laatstbedoeld besluit 

het bedmg van f 70.62 ook na l .Juli 1922 dee! 
van de wedde van reclamant, die met ingang 
van 10 November 1924 is ontslagen, moet blijven 
uitmaken; ' 

dat derhalve voor de toepassing van art ikel 67, 
tweede lid (oud) de1· P ensioenwet en artikel 
LXXXIV der wet van 28 Mei 1925, S. 216, 
reclamant's laatstelijk genoten wedde bedroeg 
f 1472.64 (het tot jaarloon herleid ]aatstelijk 
genoten weekloon van f 28.32) + f 21.- (ge
schatte waarde in geld van het emolument 
,, vrije geneeskundige hulp en verpleging") 
+ f 70.62 (oververdiensten) = f 1564.26; 

dat aangezien reclamant 's inkomsten in het 
jaar 1925 f 1482.93 hebben bedragen en zijn 
pensioen (f 449.- ) vermeerderd met die in
komsten het bedrag der laatstelijk v66r zijn 
ontslag genotcn wedde met f 367.67 heeft over
schreden [)f 1482.93 + f 449.- ) - f 11>64.26), 
hij op grond van laatstgenoemde twee wets
bepalingen over dat jaar aan pensioen had 
mogen ontvangen f 449.- - f 367.67 = 
f 81.33 ; 

dat hem over 1925 aan pensioen is uitgekeerd 

f 112.23, zoodat hij een bedrag van f 30.90 
te veel heeft ontvangen; 

0. dat klager t egen voormelde beslissing van 
16 Augustus 1927 tijdig in beroep is gekomen 
en bij klaagschrift heeft bet oogd : 

De Pensioenraad beweert op grond van 
artikel 33 van het Reglement voor de werk
lieden in dienst der gemeente Utrecht 19i4, 
Gemeenteblad N°. 39, dat het loon, verkregen 
uit aangenomen wcrk, een aan zijn tijdelij ke 
betrekking t ij delijk verbonden inkomst, is, 
omdat het bet hoofd van een tak van dienst in 
bijzondere gevallen vrij staat het loon der 
werklieden t ijdelijk op andere wijze te. regelen 
dan volgens de loonregeling is bepaald. 

Artikel 33 van genoemd R eglement luidt 
aldus : 

,,Het hoofd van den tak van dienst kan, 
indien de aard van bet werk dit vordert, na 
overleg met de dienstcommissie en onder goed
keuring van Burgemeester en Wethouders, 
berekening van bet loon op een an,dere wij ze 
re~elen dan als week-, dag- of uurloon. Deze 
wiJze van loonregeling zal echter niet tot gevolg 
mogen .hebben, dat het loon van den werkman, 
in dusdanige gevallen verdiend, daalt beneden 
bet bedrag, dat hij bij de gewone berekening 
zou ontvangen' ' . 

De vrijheid, welke den bedriifshoofden is 
gelaten al of niet in aangenomen werk te laten 
arbeiden, geldt niet voor de werklieden. Wanneer 
het bedrijfshoofd dnartoe besluit en er is voldaan 
aan de in artikel 33 gestelde voorwaarden, dan 
zijn de werklieden verplicht in aangenomen 
werk te arbeiden. 

In tegenstelling met bet bepaalde t en aanzien 
van overwerk, dat aan i<'der werkman, ongeacht 
functie, aard en duur der werkzaamLeden, 
steeds een vastgesteld geldelijk percentage 
waarborgt, kan geen soortgelijke regeling ten 
aanzien van aangenomen werk worden getroffen. 
Aard en duur dier werkzaamheden zijn in ieder 
geval verscbillend en vaak zelfs zeer uit,een
loopend, waardoor, al naar aard en duur 
dier werkzaamheden, voor ieder geval afzonder
lijk het betlrag der geldelijke vergoeding wordt 
vastgesteld. 

Uit deze regeling leidt de Pensioenraad af, 
dat, in tegenstelling met overwerk, aangenomen 
werk slechts ,,in bjjzondere gevallen voor op 
zichzelf staande werkzaamheden van t ijdelijken 
aard ' ' voorkomt. 

Deze opva tting acht hij onjuist. Overwerk, 
zoowel aangenomen werk, stukwerk of tarief
werk, zijn inhaerent aan de functionneering 
van ieder groot bedrijf. Overwerk komt even 
weinig of evenveel voor als aangenomen werk, 
enz. 

Teder bedrijfsleider van een groot bedrjj f weet, 
dat overwork onvermijdelijk is. Toch kan hij 
nimmer cen maand vooruit zeggen, of er al 
dan niet overwerk verricht moet worden. De 
bewering van den P ensioenraad - als althans 
alleen de regelmat.igheid van verricht overwerk 
doorslaggevend is - is ten aanzien van over
werk moeilijk vol t e houden. 

Die regelmatigheid geldt we! t en aanzien van 
aangenomen werk, t ariefwerk enz. Straat
makers bijvoorbeeld werken nagenoeg steeds in 
tariefwerk, hoewel zjj in verreweg de meeste 
gemeenten in een bepaalde loonklasse zijn 
ingedeeld, docb ook te hunnen opzichte is een 
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andere wijze van bezoldi~ing mogelijk op den 
voet van gelijkluidende oepalingen, zooals in 
artikel 33 van bet R eglement voor de werk
lieden in dienst der gemeen te Utrecht zijn 
opgenomen. 

Een bedrijfsleider aan een gasfabriek weet, 
in tegenstelling met overwerk, we! steeds 
wanneer een oven ge- of verbouwd, kolen
schepen gelost, vnren schoongemaakt enz. 
moeten worden. 

Al deze werkzaamheden keeren regelmatig 
terug. mee tentijds zelfs na kor te perioden en 
maken dee! uit va n de aau de betrekking 
vast verbonden werkzaamheden. 

Blijkens zijn P ensioenbewijs N°. 14609 
dd. 12 Maart 1925 is de middelsom der pen
sioensgrondslagen over de laatste drie jaren 
vastgesteld op een bedrag van f 1494.79, t erwijl 
zijn werkelijke inkomst en van 10 November 
1921 t /m 9 November 1924 zijn geweest totaal 
f 6217.53, of een middelsom van f 2072.52. 

Naar zijn meeuing blijkt uit het groote ver
schil tusschen den door den P ensioenraad va t 
gestelden grondslag en het werkelijk door 
hem verdiende loon over een t ijdvak van drie 
jaren duidelijk, dat zijn verdiensten, verk:regen 
nit aangenomen werk, geen toevallige inkom
sten zijn voor werkzaamheden van tijdelijken 
aard, <loch we! voor regelmatig weerkeerende 
werkzaamheden, welke hij verplicht is op grond 
van . vastgestelde bepalingen t,e verrichten . 

Hii moge er de aandacht op vestigen, dat in 
overleg met en met medewerkino- van den 
Pensioenraad goedgevonden is, dat het door de 
werklieden in dienst der gemeente Amsterdam 
verdiende loon uit aangenomen- en tariefwerk, 
indien dit regelmatig wordt verricht, valt onder 
bet begrip ,, wedde"endernalve in den pensioens
grondslag wordt opgenomen. 

De bepaling, voorkomende in de ,,BUzondere 
Voorschriften voor de werklieden, werkzaam 
bij den dienst der Publieke Werken, Gemeente 
Amsterdam' ' en waarin een en antler wordt 
geregeld, luidt a ldus : 

( Artikel 9 ). ,,( 1) In geval ar beidsverrich tin gen 
zich veelvuldig herhalen onder dezelfde om
standigheden, kunnen door den Directeur, na 
gepleegd overleg met de Dienstcommissie. 
voor die werkzaamheden eenheidsprijzen worden 
vastgesteld (tariefwerk). Op dezelfde wijze 
kunnen eenmaal vastgestelde eenheidsprij zen 
worden gewijzigd. 

(2) Het tariefwerk wordt ondcrscheiden in : 
enkelvoudig tariefwerk, waarbij de verdienste 
van den werkman wordt berekend naar de 
hoeveelheid arbeidsverricbtingen van een soort, 
tegen een tariefprjjs, en sa mengesteld tarief
werk, waarbij de verdienste van den werkman 
wordt berekend naar de boeveelheid arbeids
verrichtingen van meerdere soorten, tegen ver : 
scbillende tariefprijzen . 

(3) In geval van eenig werk, dat zicb uiet leent 
voor betaling naar t arief, omvang en duur 
vooraf met eenige zekerbeid knnnen worden 
vastgesteld, kan door bet hoofd der afdee!ing 
of een door dozen aangewezen hoofdopzichter, 
namens den Directeur. voor de•uitvoering van 
dat werk een bepaalde som mC' t den werkman 
worden overeengekomen (aa ngenomen werk)". 

Ook volgens deze bcpalin~ st aat bet het hoofd 
van den tak van dienst vriJ de salarieering van 
de werklieden anders te regelen. Ook hier wordt 
van de normale loonregeling afgeweken voor 

bjjzondere gevallen voor op zicbzelf staande 
werkzaa mheden va n tijdeljjkenaard. Deze bijzon
dere werkzaambeden echter herhalen zich veel
vulclig en regelmatig zoowel in Amsterdam als 
U trecht of in andere gemeenten met groot e 
bedrij ven, omdat zjj voor normale function
neering dezer bedrijven noodzakelijk verricbt 
m0eten worden. 

Voor sommige andere bedrijven der gemeente 
Amsterda m is een aiiemeene regeling getroffen, 
waarb~j is bepaald, oat de Dienstcommissie zal 
oordee!en over de vraag, of een bepaald werk 
in aangenomen- of tarief-werk zal plaats vinden 
en zoo ja, volgens welke geldel ijke vergoeding. 

R oewe! deze bepaling nog iet s minder positief 
is dan het bepaalde in artikel 33 van het R egle
m ent va n de werklieden in dienst der Gemeente 
U trecht en in artikel 9, lid l, 2 en 3 van de zoo
even geciteerde B jjzondere Voorschriften der 
Gemeente Amsterda m, wordt het door de werk
lieden op deze wijze verdiende loon in den 
pensioensgrondslag opgenomen. 

Daar de bepalingen daaromtrent voor de 
gemeenten Utrecht en Amsterdam gelijk
Iuidend zijn, aar<l. omvang, duur, veelvuldigbeid 
en regelmatigheid met elkaar overeenstemmen, 
het verschil tusscben bet verdiende loon en bet 
loon volgens de loonregeling zeer groot is, 
meent hij , dat de P ensioenraad ten onrecbte 
zijn verzoek heeft afgewezen. om bet door hem 
verdiende loon . nit regelmatig voorkomend 
aa.ngenomen werk te beschonwen als dee! van 
zijn laatstgenoten wedde. 

Voorts kan bij zich niet vereenigen met de 
beslissing van den Pensioenraad, dat loon, 
verdiend door arbeid in een hooger bezoldigde 
functie, niet in de wedde kan worden opgeno
men. 

Artikel I van het R eglement voor de werk
lieden in dienst der Gemeente Utrecht luidt 
aldns: 

·,,1. De werkman is verplicht bij denzelfden 
tak van dienst a ndere dan zijn gewone werk
zaambeden te verrichten, wanneer hem dit 
door bet hoofd van dien diensttak en bij een 
anderen t a k van clienst, wanneer hem dit door 
Burgemeester en Wethonders wordt opgedragen. 

2. Wanneer deze tewerkstelling !anger dan 
oen unr duurt geniet de werkman bet loon, 
vastgesteld voor die andere werkzaambeden, 
indien dit hooger is dan zijn gewone loon en 
anders zijn gewone loon. 

3. E en werkman, die in een hooger bezoldigde 
categoric is te werk gesteld en geen tijdelijk 
afwezigen werkman vervangt. wordt, wanneer 
de tewerkstelling 6 maanden heeft geduurd, 
tenzij Burgemeester en Wetbouders het noodig 
a chten de tijdelijke tewerkstelling met nog t en 
hoogste 6 maa nden te verlengen, in die ca tegoric 
aangesteld. '' 

Hij acbt deze bepaling en die rnn ar t ikel 32 
van eenzelfde strekking. 

Artikel 32 luidt a ldns : 
,,1. Wa nneer wordt gewerkt buiten den op 

den werkrooster aangegeven werktijd - inge
volge opdracht daartoe - be bben de werk
lieden recbt op bet aling van ,,overnren" . 

2. Deze overuren worden betap,ld naar vn
houding va n het gewone loon, verhoogd met : 

a. 25 %, wanneer zij vallen tusschen 6 unr 
voormiddags en 10 uur namiddags voor de 
ecrste 2 uren ; 

b. 50 %, wanneer zij vallen na de onder a 
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bedoelde eerste 2 uren tusschen 6 uur voor
middags en 10 uur namiddags en wanneer zij 
vallen in den nacht; 

c. 100 %, wanneer zij vallen op Zondag. 
3. V oor feestdagen, die niet tevens Zondagen 

z(jn, wordt aan de werklieden, voor zoover de 
dienst zulks toelaat, verlof gegeven met behoud 
van loon. Zij, die op die feestdagen, ingevolge 
opdracht daartoe, wcrk verrichten, ontvangen 
daarentegen onver chillig of zulks binnen of 
buiten den op den wcrkrooster aangegeven werk
tijd geschiedt, voor elk uur een extra -vergoeding 
gelijk aan 150 % van het gewone loon". 

In beide gevallen zijn de werklieden verplicht 
overwerk of werkzaamheden in andere functie 
te verrichten. Op de vergoeding voor werk
zaamheden in een andere functie hebben de 
wcrklieden recht evengoed als op vergoeding 
van overwerk. Het is een aan hun betrekking 
vast verbonden inkomst. 

Is ook hier alleen de regelmatige terugkeer 
dezer werkzaamheden doorslaggevend. dan kan 
geen verschil gemaakt worden tusschen de 
inkomsten uit overwerk en het waarnemen eener 
a ndere functie, daar beide soort werkzaa mheden 
even vaa.k of even weinig voorkomen. 

Hij is derhalve van oordeel, dat het door hem 
verdiende loon uit aangenomen werk en uit 
werk, verricht in andere functie, gelijk de ver
goeding voor overwerk valt onder het begrip 
,,wedde" en dus dee! beboort uit te ma.ken 
van zijn laatstelijk genoten wedde. 

0. dat verweerder bij contra- memorie in 
h oofdzaak heeft betoogd : 

De artikelen 67, tweede lid, der P ensioenwet, 
zooals dit luidde v66r de wijziging bij de wet 
van 28 Mei 1925, S. 216 en LXXXIV van laatst
genoemde wet stellen uitdrukkelijk tegenover 
elkander bet pensioen vermeerderd met de 
laatstelijk genoten wedde en de na de pension
neering verworven inkomsten (bedoeld zal zijn 
,,de artikelen 67, tweede lid, der P ensioenwet, 
zooals dit luidde v66r de wijziging bi.i de wet 
van 28 Mei 1925, S. 216 en art. LXXXIV van 
laa tstgenoemde wet stellen uitdrukkelijk t.egen
ovcr elkander het pensioen vermeerderd met de 
na de pensionneering verworven inkomsten en 
de laatstelijk genoten ,,edde"). 

Aangezien het eerste lid van artikel 31 der 
Pensioenwet eene voor de toepassing van die 
wet geldende omscbrijving van bet begrip 
.,wedde" geeft, kan, waar in eenig a rtikel dier 
wet van wedde wordt gesproken, dit niet anders 
z ijn dan ,,wedde" in den door de wet bedoelden 
zin. Waar het tweede lid van artikel 67 (oud) 
sprak van laatstelijk genoten wedde moet hier
onder dus worden verstaan laatstelijk genoten 
,, wedde" in drn zin van artikel 31 der Pensioen
wet. Artikel LXXXIV, eerste, tweede en derde 
lid der wet van 28 Mei 1925, 8. 216, zij n het 
twee<le, derde en vierde lid van genoemd 
a rtikel 67 ( oud), die als overgangsbepalingen in 
die wet zijn overgenornen. Ook onder laatstelijk 
genoten wedde in artikel LXXXIV moet dus 
worden verstaan laatstelijk genoten ,,wedde'' 
in den zin van art-ikel 31 voornoemd. 

Laatstgenoemd artikel verstaat onder 
.,wedde" de onder welke benaming ook aan eene 
betrekking vast verbonden inkomsten. Voor de 
vraag wat wedde in den zin der Pensioenwet is, 
moet dus worden beoordeeld het karakter van 
het verband tusschen de betrekking en de in
komsten. die genoten worden. Alleen wanneer 

dit verband een vast karakter draagt, is er 
sprake van wedde in bovenbedoelden zin. 
Van een zoodanig karakter zal uiteraard als 
regel slechts kunnen worden gesproken in die 
gevallen waarin wet, vnordening, regeling, 
besluit c. d. bepaalde inkomsten uitdrukkeljjk 
aan de betrekking verbinden, zoodat ieder die 
deze betrekking vervult op die inkomsten als 
zijnde inhaerent aan die betrekking, recht heeft. 
Het antwoord op de vraag of eene inkomst aan 
de betrckking vast verbonden is, moeL dus in de 
eerste plaats worden gezocht in " et, verorde
ning, regeling, besluit enz. 

Er zijn echter gevallen waarin eene belooning, 
hoewel niet op dPn bierbedoelden voet fo rmeel 
geregeld niet alleen op grond van bet gemis van 
eene formeele regeling, die haar uitdrukkelijk 
aan de betrekk.ing verbindt, niet ,ils wedde kan 
worden aangemerkt. R et vaste verband tusschen 
de betrekking en de inkomsten wordt dan be
wczen door de praktijk; d.w.z. her, feit da t de 
betrokkene regelrnatig en voortdurend het genot 
van eene bepaalde inkornst heeft gehnd, stern
pelt haar tot eene inkomst, die met eene krach
tens eene forrneele regeling genoten wot <lend 
loon, dus met een aan de betrnkking vast ver
bonden loon, en mitsctien met ,.wedde" moet 
worden gelijkgesteld. De praktijk kan echter 
alleen uitspraak doen, waar wet, verordening 
enz. zwijgen ; waar zij spreken is de zaak 
geregeld en kan niet buiten de regeling orn op 
grond van regelmatig genot aan inkomsten. 
waarvan uitdrukkelijk is bepaald dat zij niet 
aan de betrekking vast verbonden z~jn, het 
karakter van wedde in den z1t der P eu&ioenwet 
worden toegekend. 

Deze maatstaf heeft onder de werking van de 
Pensioenwet 1922 steeds gegolden. H ij g~eft, 
waar de betrokken vraag er eene is, welker 
beantwoording nanw samenhangt met plaatse
lijke en individueele omstandigheden, den 
rneesten waartor--: voor eene over de gehee!e lijn 
meest zuivere en oillijke. regeli.ng. 

H et bezwaarschrift en het klaagschrift 
r ichten zich ui tsluitend tegen het bedrag dat 
voor de toepassing van genoernd artikel 67 
(oud) en arti.kel LXXXIV op appellant' s 
pensioen als diens laatstelijk genoten wedde als 
tijdelijk terreinwerker bij de gemeentegasfabriek 
te Utrecht is aangemerkt. In die betrekking 
genoot hij laatstel_iik v66r zijn pensionneering 
een weekloon van f 28.32 (jaarwedde f 1472.64), 
het emolument vrije geneeskundige hulp en vcr
pleging, van welk emolument de waarde in geld 
door Burgemeester en Wethouders van Utrecht 
is geschat op f 21. - per jaar, verdiensten uit 
overwerk, loon uit aangenomen werk, loon voor 
arbeid in een hool!'er bezoldigde funct ie en 
prernien. Laatstbedoelde drie soorten van loon 
hebben wij voor de bere,kening van appellant's 
laatstelijk genoten wedde niet medegeteld , 
zij n bezwaren gelden enkel de omstandigheid 
dat voor bedoelde berekening het loon uit aan
genomen werk en dat voor arbei.d in een hooger 
bezoldigde functie niet zijn mcdegeteld. 

Loon uit aangenomcn werk. 
Op de in de bestreden beslissing aangevoerde 

gronden was dit loon niet een aan de betrekking 
van tijdelijk terreinwerker bij de gerneente
ga fabri.ek te Utrecht vast verbonden inkomst en 
als zoodanig ,,wedde" in den zin van artikel 31 
der Pensioenwet. De verbinding van dat loon 
aan die betrekki.ng was facultatief. Het hoofd 
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van den betrokken diensttak kon, zij het dan na 
overleg met de dienstcommissie en onder goed
keuring van Burgemeester en Wcthouders, 
voor arbeid in aangenomen werk - de arbeid, 
waar op artikel 33 van het in het klaagschrift 
genoemd reglement ziet - een hooger loon 
toekennen ; de vraag of er aanleiding was om de 
wenscbelijkheid van een hooger loon te over
wegen was geheel aan zijn oordcel ovcrgelaten. 
Bestond naar zijne meening die wenschelijk
heid dan werd overleg met de dienstcommi sie 
gepleegd en werd ten slotte de toekenning van 
het booger loon aan de goedJrnuring viin Burge
meester en Wethouders onderworpen. Eene 
quaestie dus van uitvoering van eene faculta
tieve regeling, waarvan het initiatief moest 
uitgaan van bet hoofd van den tak van dienst. 
Deze regeling kon dus niet geacbt worden een 
vast vcrband te hebben gelegd tusschen appel
lant's betrekking en het door hem genoten 
hooger loon. 

Uit de hierboven gegeven omschrijving van 
bet begrip ,,aan de betrekking vast verbonden 
inkomsten" volgt, dat de vergelijking in het 
klaagschrift van de continulteit van bet aan
genomen werk met die van bet overwerk niet 
opgaat. ZooaL~ gezegd be:eaalt niet die continui
teit in de eerste plaats bet karakter van het 
verband tusschen betrekking en inkomsten; 
dat karakter wordt in casu bepaald door de 
betrokken verordening ; en deze legt tusscben 
de betrekking en het loon uit aangenomen werk 
een antler verband dan tusscben de betrekking 
en het loon uit overwerk. Voorzooveel laatst
bedoeld loon betreft, is dat verband, zooals uit 
bet vervolg dezer memorie blijkt, vast, betgeen 
ten opzicbte van het loon uit aangenomen werk 
niet bet geval is. 

Hetgeen appellant in het k laagschrift omtrent 
het constateeren van de periodiciteit van het 
overwerk aanvoert en betgeen hij daarin ten 
aanzien van de periodiciteit van bet aangenomen 
werk opmerkt doet in dit verband dan ook niet 
ter zake. Deze opmerkingen zouden beteekenis 
bebben indien bet hier ging om de vraag of het 
ioon uit aangenomen werk ,,wedde" was in den 
zin van artikel 2 u der vroegere Pensioenwet 
voor de Gemeenteambtc-naren 1913. Volgens 
deze wet toch vielen onder wedde ,,de onder 
welke henaming ook aan eene gemeentelijke 
betrekking verbonden vaste inkomsten". Naar 
deze omschrijving zijn wedde alle inkomsten die 
als regel in de betrekking warden genoten. 
Hier speelt het regelmatig genot der inkomsten 
een, en we! de eenige, rol. AJ regel zjjn we! a.lie 
aan de betrekking verbonden vaste il}komsten 
ook aan de betrekking vast verbonden, <loch 
omgekeerd kan niet warden gezegd ·dat alle 
inkomsten, die aan de betrekking vast verbon
den zijn aan de betrekking verbonden vaste 
inkomsten zijn. Uit het klaagschrift bl.ijkt, dat 
appellant bij hot toetsen van de door hem 
genoten extra-inkomsten de omschrijving van 
het begrip ,, wedde' ' door genoemde wet van 
1913 als uitgangspunt heeft genomen. Vandaar 
dat hij tot cene van de onze af,vijkende con-
clusie komt. -

De omstandigheid dat de middelsom der door 
appellant in het aan den <lag van ingang van 
zijn ontslag voorafgaand driejarig tijdvak 
werkelijk genoten inkomste n f 2072.52 bedraagt, 
terwijl de middelsom der pensioensgrondslagen, 

waarnaar het pensioen is berekend, op f 149J.79 
is gesteld, bewiist niets ten opzicbte Yan bet 
karakter van de inkomsten uit aangenomen 
werk. Het verschil tusscben beide gemiddelden 
wordt niet alleen veroorzaakt door die inkom
. ten, docb tevens door de uit anderen hoof de 

' genoten extra belooningen, als oververdiensten, 
loon voor arbeid in eene hooµ-er bezoldigde 
fun ctie en premil'n, welke belooningen niet in 
den pensiocnsgrondslag van appellant zijn 
opgenomen. Voor de berekening van den pen-
ioen~grondslag, dje is geregeld bij be luiten 

van Burgemeester en Wetbouders van Utrecht 
van 23 Augustus 1922 en 18 September 1923, 
P. B. nos. 2476/5152 en 2252/5152 zijn a lleen 
medegcteld bet weekloon en de gel<lswaarde 
van bet emolument ,,vrije geneeskundige hulp 
en verpleging". Met deze besluiten beeft appel
lant, onda.nks het feit dat hij nog andere inkom
sten had, zich indcrtijd vereenigd, althans 
diende hij daartegen niet een bezwaarscbrift 
bij ons in. Vandaar dat wij, er niet kennis van 
dragende, dat hij in het genot van die andere 
inkomsten was geweest, waarvan een dee!. die 
uit overwerk, ,,wedde" in den zin der Pensioen
wet was en dus in den pensioensgrondslag had 
moeten warden opgenomen, zijn pensiocn naar 
de bij genoemde besluiten, vastgestelde pensi
oensgrondslagen hebben geregeld. Oak tegen 
onze beschikking op de pensioensaanvrage. 
heeft appellant zich niet verzet. Z~jn bezwaren 
brengt hjj eer t thans, naar a.anleiding van onze 
beslissing omtrent de wegens na bet ontslag 
ter hand genomen arbeid genoten inkomsten, 
naar voren. 

Inderdaad is, zooa.ls appellant in het klaag
schrift mededeelt, door ons met de gemeente 
Amsterdam eene regeling getroffen omtrent het 
in den pensioensgrondslag opnemen van over
en andere extra-verdiensten van personeel in 
dienst van die gemeente. Grondslag voor deze 
regeling waren, en konden ook niet anders zijn, 
de betrokken verordeningcn, reglementen en 
besluiten. De continuiteit dier inkomsten speelde 
ook hier slechts in de tweede plaats, namelijk, 
zooals boven is gezegd, wanneer de verorde
ningen enz. op dit punt zwijgen, een rol. Ook 
waar de Amsterdamsche verordeningen het 
genot van bepaalde inlrnmsten facultatief 
stellen, bebooJ'en, naar den boven aangegeven 
regel, die inkomsten niet als wedde in den zin der 
P ensioenwet t e warden aangemerkt. Van een 
verrnhil in rechtsbedeeling tusschen de ambte
naren in dienst van de gemeente Amsterdam 
en die in dienst van de gemeente Utrecht is dus 
geen sprake, al is bet natuurlijk nict uitgesloten, 
dat als gevolg van de verschillende omstandig
heden, waaronder de inkomsten warden ge
noten, voor den een als wedde zal moeten 
warden aangemerkt, wat voor den antler niet 
weddc is. Doch dit zou ook de con equentie zijn 
van eenc wetstoepassing, welke uitsluit,end de 
periodiciteit van de extra-verdiensten maatstaf 
van beoordeeling zou doen zijn. 

Loon uit arbeid in een hooger bezolcligde 
f•rncti e. 

Ook dit, door appellant genoten loon i~ naar 
den bovenomschreven ma.atstaf, niet wedde in 
den zin van de Pensioenwet. Niet in bet in het 
klaagschrift aangehaald artikel 18 van bet 
Reglement voor de werklieden in dienst der 
gemeente Utrecht alleen moet warden gezocht 
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het antwoord op de vraag of die inkomsten 
wedde zijn. Dit artikel moet worden gelezen 
in verband met de ter uitvoering daarva n 
gegeven voorschriften, n.J. de ,,Bijzonderc 
voorschriften voor den dienst der gemeente
gasfabriek van Utrecht". Waar artikel 26 van 
deze bijzonderc voorschriften handelt over 
,, loonbetaling bij tijdelijke werkzaamheden in 
eene andere categorie van werklieden'' springt 
hier de tijdelijkbeid van het genot van de 
inkomsten we! zeer duidelijk in net oog. Eeno 
vergelijking met de voor de bezoldiging voor 
overwerk iP de gemeente Utrecht gegeven voor
schriften gaat ook hier weder niet op. Artikel 32 
van het genoemd reglement bevat op dit punt 
een imperatief voorschrift ; het chept voor de 
betrokkenen en schlep dus ook voor appellant 
een recht op beta.ling, en we! op extra-betaling, 
voor arbeid buiten den gewonen roostertijd, 
welk recht tusschen het waarnemen van de 
betrekking en de bezoldiging voor dien arbeid 
een met dan door eene verordening te ver
breken verband legt. Waar appellant het 
karakter der beide soorten van inkomsten 
weder toetst atm do continniteit van het genot 
daarvan en voorts op grond van deze conti
nuiteit, aangenomen dat deze inderdaad be
stond, komt tot een zelfde verband tusschen 
elk dier inkomsten en de door hem ver!aten 
betrekking, blijkt hieruit, in verband met het 
bovenstaande, dat zijne conclusie : beide soorten 
van inkomsten vallen onder het begrip ,, wedde' ', 
zooals de Pensioenwet dit kent, met juist is. 

In rechte: 
0 . dat partijen uitsluitend verdeeld houdt 

de vraag of het door klager genoten loon : 
a. uit aangenomen werk en 
b. uit arbeid in een hooger bezoldigde functie, 

welke beide soorten van inkomsten door klager 
tijdens zijn functie van tijdel~jk terreinwerker 
bij de gemeente-gasfabriek te Utrecht zijn 
genoten, is te beschouwen a ls vast aan die 
bctrekking verbonden inkomst en derhalve 
moet worden geacht te vallen onder het begrip 
laatstclijk genoten ,,wedde"; 

0. te dien aanzien, dat deze Raad zich geheel 
vereenigt met de be~chouwing dienaangaande 
in de contra-memorie vervat, zoodat de be
streden beslissing, welke deze Raad ook overi
gens juist acht, behoort te worden bevestigd; 

Recht doende in naam der Koningin ! 
Bevestigt de bestreden beslissing. 

31 Januari 1928. CENTR. RAAD VAN BE
ROEP. {Pensioenwet 1922, art. 48, l e 
lid sub d). 

it de omstandigheid, dat wegens de 
geringe bergruimte bij de politiepost, 
waaraan klager verbonden was , door een 
vroegeren chef dier post de order was ge
geven - sedert stipt gehandhaafd - dat 
de r ijwielagenten {waartoe ook kl ager be
hoorde) gehouden waren bij het uit dienst 
gaan hun dienstrijwiel naar hun woning 
mee te nemen, volgt dat het voor klager 
noodzakelijk geworden gebruik van het 
dienstrijwiel op weg van en naar zijn post 
met het daaruit voortspruitend gevaar 
voor een ongeval, als hem is overkomen, 
een rechtstreeksch verband schept tusschen 
een uit een dergelijk ongeval overgehou
den gebrek en de dienstuitoefening. 

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

X ., wonende te Y., klager, voor wien ter 
openbare terechtzitting a ls gemaohtigde is 
opgetreden: W. de J'ong, wonende te Amster
dam, 

tegen: 
den Pensioenraad, verweerder, voor welken ter 
openbare terechtzitting als gemachtigde is 
opgetreden: M. J'. J'ansen, hoofdcommies bij 
dien Ro.ad, wonende tc 's-Gravenhage. 

De Ceutrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde gemachtigden ; 
W at aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. <lat verweerder bij beslissing van 2 J' uni 

1927 aan klager - agent van politie l • k]asse 
te Rotterdam - heeft medegedeeld, dat hij 
hem wegens invaliditeit ongeschikt aoht voor de 
verdere waarneming van zijn functie, en bij 
beslissing van denzelfden datum aan klager 
heeft medegedeeld, dat het gebrek, dat bem 
ongeschikt doet zijn voor de verdere waar
neming van zijn functie, niet is bet recht
streeksch gevolg van de uitoefening van den 
dienst; 

0. dat klager bij tegen de laatste beslissing 
ingediend bezwaarsohrift in hoofdzaak been 
aangevoerd : 

dat hij, hoewel dit n.iet uitdrukkelijk w01·dt 
gezegd, meent te kunnen opmaken, dat de 
Pensioenraad het tijdstip, waarop het ongeval 
plaats greep, niet acht te behooren tot den tijd, 
gesteld voor de uitoefening van den hem op
gedragen politiearbeid, als gevolg waarvan deze 
Raad bedoeld ongeval met als rechtstreeksch 
gevolg van den dienst beschouwt ; 

dat deze zienswijze door hem en naar zijn 
vaste overtuiging evenmin door de politie
autoriteiten kan worden gedeeld; 

dat verondersteld moet worden, dat de 
politieman steeds in dienst is en zoodra hij zich 
in het openbaar vertoont en met name in uni
form gekleed verschijnt, 't zjj al dan niet op een 
rijwiel gezeten, in de volledige uitoefening van 
zijn funotie is ; 

dat ter bevestiging van bovenstaande stelling 
zeer veel argumenten kunnen worden aan
gevoerd, maar dat hij zich voorloopig meent 
te moeten beperken tot het wijzen op de vol
gende feiten : 

a. bij het in en uit dienst gaan in uniform 
op een dienstrijwiel in de afdeeling politie
personeel, waartoe hij behoort, door den Bur
gemeester, op grond der Motor- en Rijwielwet 
vrijgesteld van het voeren van een in die wet 
voorgeschreven licht ; 

b. bij het in en uit dienst gaan gelden ten 
opzichte van de uitoefemng van zijn beroep 
precies dezelfde bepalingen en eischen als ge
durende den tijd, welke in de dienstregeling als 
officieele ,,diensttijd" wordt aangemerkt, waar
om hij zich dan ook aan niets, wat verband 
houdt met de politietaak, mag onttrekken; 

c. ten tijde van het ongeval moest op last 
van den dienstdoenden inspecteur van politic 
het dienstrijwiel {wegens te geringe bergplaats 
aan het bureau Korte Hillestraat) door elken 
rijwielagent mede naar huis worden genomen, 
waarvoor hij dan ook de voile verantwoordelijk
heid droeg; 
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dat bet hem op grond van boven taande 
a rgumenten voorkomt dat bet hem over
komen ongeval zonder meer een recbtstreekscb 
gevolg van de uitoefening van zijn berocp is ; 

op we!ke gronden hij aanspraak maakt op 
verboogd invaliditeitspen ioen : 

0. dat verweerder daarop bij beslissing van 
23 Augustus 1927 bet bezwaar beeft afgewezen, 
daarbij overwegende : 

dat reclamant op 31 Augustus 1923, toen hij 
zicb per rijwiel naar zijn dienst begaf, een onge
val is overkomen, val op zijn recbterhand door 
een sprong van een bond tegen zijn voorwiel ; 

dat de doktoren H. Burgerhout en J. A. 
tcnfcrt Kroese, die reclamant op 10 Maart 1927 

hebben onderzocbt, een met eenige lichte af
wijkingen genezen verbrijzeling van bet onder te 
o-ewrichtseinde van radius en afbreking van 
processus sty!. ulnae constateeren, maar van 
oordeel zijn, dat dit gebrek reclamant niet 
onge chikt maakt voor de verdere waarneming 
van zijne betrekking ; 

dat de Raad ecbter in afwijking van de mee
ning dezer doktoren op grond van nader inge
wonnen inlichtingen reclamant bij beschikking 
van 28 Juni 1927 ongeschikt verklaarde voor 
den politiedienst ; 

dat de vraag of het gebrek voornoemd moet 
wordcn beschouwd als het rechtstreeksch gevolg 
van de uitoefening van den dienst, door den 
Raad in ontkennenden zin wordt beantwoord, 
omdat er van bet ,,uitoefenen" van den dienst 
gcen sprake kan zijn, wanneer een ambtevaar, 
zonder meer en dus zonder dat zich zeer bijzon

. dere, recbt treeks met de uitoefening van den 
dienst verband boudende voorvallen voordoen, 
zicb v66r den aanvang van zijn dien t van zijn 
wooing naar zijn werk begeeft ; 

dat de verhooging van het invaliditeits
pensioen in artikel 63 der Pensioenwet bedoeld 
volgens de daaraan gegeven toelicbting bet 
karakter draagt van eene ,,so bade loo stelling" 
en de Overbeid niet verantwoordelijk is voor 
schade, welke den ambtenaar v66r den aanvang 
van zijn dien t overkomt; 

dat derhalve niet kan worden aangenomen, 
dat reclamant aanspraak heeft op pensioen 
krachtens bet bepaalde in artikel 4 , l • lid 
sub d, der wet; 

0. dat k!ager bij tegen deze laatste beslissing 
tijdig ingediend k!aagscbrift zijn recbt op ver
hoogd invaliditeitspensioen beeft staande ge
houden; 

0. dat verweerder bij contra- memorie heeft 
betoogd: 

Appellant beroept er zich op dat hij als agent 
van politic steeds in dienst was. 

Al zou dit kunnen worden toegegeven, clan 
volgt daaruit niet dat, elke handeling, die buiten 
de normale diensturen werd verricht, als eene 
specifieke dienstbandeling moet worden aan
gemerkt. Eene zoodanige bandeling is in casu er 
alleen eene, waarbij daadwerkelijk het ambt van 
agent van politic wordt uitgeoefend, b. v. bet 
buiten de dien turen verleenen van a sistentie 
bij opstootjes of het huiten die uren q.q. zelf
standig optreden bij ordeverstoringcn enz. 

De Pensioenwet stelt, waar het, gaat om recbt 
op pensioen krachtens bet eerste lid d van art. 48 
zeer cherpe en enge grenzen; zij eiscbt voor dat 
recbt eene invaliditeit, die het rechtstreeksch 
govolg is van de nitoefening van den dienst. 

In bet onderhavige geval zou aan dien eisch 
al!een dan zijn voldaan, indien bet appellant 
overkomen ongeval het gevolg was va n eene 
handeling als bovenbedoeld. Als eene zoodani~e 
handeling kan echter niet worden aangemerkt 
bet zich begeven, zij bet dan ook per dien t
rijwiel en in uniform gekleed, naar bet politie
bureau. 

Naar onze meening kan appellant's invali
diteit dan ook niet worden bescbouwd als het 
rechtstreekscb gevolg van de dienstuitoefeni:ng ; 

In rechte: 
0. dat op grond van den inboud der proces

stukken vaststaat, dat klager op 31 Augustus 
1923, toen hij zicb per rijwiel van zijn woning 
beiaf naar bet politiepostbuis aan de Korte 
Hillestraat te Rotterdam om zijn dienst te 
bervatten, doordat een bond tegen het rijwiel 
opsprong, is gevallen, tengevolge waarvan hij 
,;ijn rechter pols brak, en dat hij ter zake van 
het uit dit ongeval overgehouden gebrek onge
schikt is voor de verdere waarneming van zijn 
betrekking ; 

0. dat de vraag moet worden beantwoord, 
of dit gebrek bet rechtstreeksch gevolg is van 
klager's dienstuitoefening ; .. 

0. dat de Raad zich met bet b1J contra
memorie aangevoerde vereenigt, maar dat 
daarbij noch bij de bestreden be lissing aan
dacbt i geschonken aan betgeen klager onder c. 
van zijn bezwaarschrift heeft aangevot.:rd; 

0 . dienaangaande dat uit nader door den 
Burgemee ter van Rotterdam ver trekte inlich
tingen blijkt, dat wegens de geringe bergruimte 
bij de politiepost waaraan klager verbonden was. 
door een vroegeren ~hef dier post de order wa 
gegeven - sedert stipt gehandhaafd - dat de 
rijwielagenten (waartoe ook klager behoorde) 
gehouden waren bij het uit dienst gaan bun 
dienstrijwiel naar bun woning mee te nemen; 

0. dat deze Raad op grond hiervan van oor
deel is dat het door bedoelde order voor klager 
noodz;kelijk geworden gebrnik van bet dienst
rijwiel op weg van en naar zijn post met bet 
daaruit voortspruitend gevaar voor een ongeval 
als hem is overkomen een rechtstreekscb ver
band schept tusschen een nit een dergelijk onge
val overgebouden gebrek en de dienstuitoefe
ning ; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Vernietigt de be treden beslissing, benevens 

die waartegen bet bezwaar is gericbt ; 
Verstaat dat voormeld gebrek, betwE:fk 

klager voor de verdcre waarneming van ZIJll 

betrekking ongescbikt maakt, bet rec~t
streeksch gevolg is van de uitoefening van z1Jn 
dienst. _ __ (A. B.) 

1 Februari 1928. BESLUIT tot vernietiging 
ni.n het besluit van den Raad der gemeente 
H oensbroek van 24 Juni 1927, waarbij de 
artikelen 60 en 61 van d!> algemeen:e politio
verordening dior gemeente zijn gewijzigd. 
S 14. 

Wij WILHELMINA, m,. 
Op de voordracht van Onzen Minister ·rnn 

Arbeid, Handel en ijverbeid van 5 December 
1927, no. 152 G, Afrleeling Volk~gezondheid, 
en van Onzon Mini t er van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw van 10 December 1927, 
n°. 9517, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
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H oensbToek bij besluit van 24 Juni 1927 een 
wijziging van de Algemeene Politie,erordening 
voor de gemeente Hoensbroek, zooals deze is 
Yastgesteld op 2 Juni 1921 en tot 24 Juni 1927 
nader is gewijzigd, heeft tot stand gebracht, 
voor zoover betreft de artikelen 60 en 61 ; 

dat door deze wijziging het sluitingsuur van 
tapperjjen voor de maanden Mei tot September 
van des avonds 11 uur wordt gewij zigd in des 
nacht.s 12 uur ; 

Overwegende, dat van wijziging in de p!aat
selijke omstandigheden, die een verandering in 
bovengenoomden zin zouden billijken, niet is 
gebleken; 

dat ook overigens niet is gebleken, dat bet 
sluitingsuur in de zomormaanden om 11 uur des 
avonds onvoldoende zou zijn; 

dat te vreezen is, dat velen van de 's avonds 
afgaancle ploeg mijnwerkers een ongewenscht 
gebruik zullen maken van het open zijn dezer 
inricbtingen na 11 uur des avonds; 

dat bet niet wenschelijk is, dat er tusschen 
de gemeenten Heerlen en Hoensbroek, die bij 
de Staatsmijn Emma aan elkander grenzen in 
een dicht aaneengesloten gebouwencnmplex, 
waarin verschillende herbergen gelegen zijn, 
oen verschil in sluitingsuren voor tapperijen 
bestaat, aangezien dit verschil tot moeilijkheden, 
overtredingen en drankmisbruik aanleiding zou 
kunnen geven ; 

dat derhalve voornoemd besluit van den 
Raa.d cler gemeento Hoensbroek is in strijd met 
het algemeen belang ; 

Gelet op de Drankwet en op de artikelen 153 
on 154 der Gemeentewet : 

Den Raad van . State · geboord (advios ,an 
3 ,Tanuari 1928, n°. 32); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minis
ter van Arbeid, H andel en Njjverbeid van 
16 Januari 1928, n°. 22 G, Afdeeling Volks
gezonclheid, en van Onzen Minister van Binnen
lanclscbe Zaken en Landbouw van 28 Januari 
1928, n° . 562, Afcleeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
voornoemd besluit van den Raad der ge

meente Hoensbroek _ te vernietigen wegens strijd 
met het a lgemeen belang. · 

Onze Minister van Arbeid, H andel en Nijver
heid i~ belast. met de uitvoering van dit be luit, 
<lat in het S taa.tsblad zal worclen geplaatst, en 
waarva n afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad ,an State. 

's-G-ra,enhage, den l ston Februari 1928. 
WILHELMINA. 

J)e Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SL01'EMAKER DE BRUiNE. 
De JJ.Iinister van B-innenlandsche Zaken 

en Lcindbouw, J . B. KAN. 
( Uitgeg . 20 Febr. 1928. ) 

1 Februari 1928. BESLUI'.l' tot aanvulling van 
bet K oninklijk Besluit van 21 December 
1923 (Staatsblad n°. 554) - zooals dat 
luidt ingevolge bet Koninklijk besluit van 
5 , eptember 1925 (Staatsblad n°. 375) -
houdende vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 
72 der ::\lilitaire Weduwenwet 1922 en in 
de a1·tikelen 37, vijfde lid, der Pensioen
wettcn voor de landmacht en voor de zee
macbt (Staatsbladen 1922 nos. 66 en 65). 
s. 15. . 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracbt van Onze 1li1,2stors van 

Oorlog, van Marine a. i. , en van Financien van 
10 November 1927, Hide Afd., n°. 64, van 22 
November 1927, Afdeeling B, l e Bureau n°. 62, 
en van 30 November 1927, n°. 63, Afdeeling 
Pensioenen en Eerediensten ; 

Gezien bet Koninklijk J3esluit van 21 De
cember 1923 (Staatsblad n°. 554) - zooals dat 
luidt ingevolge bet Koniaklijk Besluit van 5 
September 1925 (Staatsblad n°. 375) - tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, bedoeld in artikel 72 der Militaire 
Weduwenwet 1922 en in de artikelen 37, vijfde 
lid, der Pensioenwetten voor de landmacht ·en 
voor de zeemacbt (Staatsbladen 1922, nos. 66 
en 65); 

Den Raad van State geboord (advies van 
3 Januari 1928, p 0 • 24 ; i 

Gelet op bet nader rapport van Onze voor
noemde l\linisters van 13 Januari 1928, Ille 
Afd., n°. 9; van 23 J anuari 1927, Afdeeling B 
(l e Bureau) n°. 54 en van 28 ,Januari 1928, 
n°. 84, afdeeling Pensioenen en Eeredienst en; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
in Ons voormeld Besluit van 21 December 

1923 de volgende aanvullingen aan te brengen : 
1°. Aan artikel 5 wordt een nieuw vierde 

lid toegevoegd, luidende : 
,,4. In bijzondere gevallen, waarbij het over

leggen van de vereischte akten met moeilijk
heden of ernstige vertraging zou gepaard gaan, 
kan worden volstaan met overlegging van zoo
danige bewijsstukken, als naar de meening van 
den Militairen Pensioenraad in de plaats van 
die akten kunnen worden gesteld." 

2°. Aan artikel 6 wordt een nieuw vijfde 
lid toegevoegd, luidende : 

,,5. Het bepaalde bij bet vierde lid van 
a rtikel 5 is ten deze van overeenkomstige toe-
passiJ1g." . · 

3°. De ,,punt" aan het slot van artikel 8 
wordt vervangen door een ,,komma", terwijl 
voorts aan dit artikel worden toegevoegd de 
woorden: 

,,met dien verstande, dat de t oezending aan 
den Centralen Raad van Beroep van de in 
eerstgenoemd artikel bedoelde stukken ge
schiedt binnen vier maanden nadat de Mili
taire Pensioenraad het in dat artikel bedoelde 
afschrift heeft ontvangen ." . 

Dit Besluit treedt in werk.ing met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine en 
van Financien zijn, ieder voor zooveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van dit 
Besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afscbrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's -Gravenhage, den l sten Februari 1928. 
WILHELMINA. 

De JJf ·inister van Oorlog, 
LAMBOOY. 

De .Minister van .Marine a . i ., 
LAi\lBOOY. 

De ill inister van Financien, 
DE GEER. 

( Uitgey. JG Ji'ebr. 1928.) 
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1 Februa,·i 1928. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

A,·t. 262 Gcmcentewet. 

Dit artikel behelst niet een verval- doch 
een verjaringstermijn. Immers van een 
vervaltermijn kan alleen worclen gespro
ken, a ls de wetgever een vasten termijn 
stelt, welks duur onafhankelijk is van de 
handelingen van partijen, hetgeen in casu 
niet het geval is, claar de gemeente het 
volgens genoemd artikel in de hand heeft 
door het doen beteekenen van akten van 
vervolging den gestelden termijn, zoolang 
het haar goeddunkt, te verlengen. 

De in dit artikel bedoelde verjaring 
wordt beheerscht door de bepalingen van 
het B. W., voor zoover niet de publiek
r echtel ij ke bepalingen een afwijkende re
geling inhouden. 

Art. 262 gemeentewet doet dit ten aan
zien van art. 2016 B. W., cloch niet ten 
aanz ien van art. 2019 B. W. Het bewijs, 
door eischer aangeboden, van stuiting der 
veriaring door handelingen van verweer
der, waarin erkenning van het bestaan 
der schuld zou zijn gelegen, mag dus niet 
worden gepasseerd. 

H . Th . M. de Groof, ten deze handelende 
in zijne hoedanigheirl van ontvanger der ge
meente Eindhoven, wone,1de a ldaar, e ischer 
tot cassatie van een vonni door de Arr.
Rechtbank te 's-Hertogenbo eh op 13 April 
1927 tusschen partijen gewezen, 

tegen : 
A. J. Vermaessen, electricien, wonende te 

Eindhoven, verweerder. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit de bestreden uitspraak blijkt: 
dat de verweerder in den hoofdelijken om-

slag der gemeente Eindhoven voor het dienst
jaar 1920/21, onder no. 6278 van het kohier 
is aangeslagen voor een bedrag van f 103.20, 
en dit kohier bij besluit van Gedeputeerde Sta
ten van Noord-Brabant van 20 April 1921 is 
goedgekeurd; 

dat bij be luit van den Gemeenteraad van 
Eindhoven van 29 Oct. 1921 deze aanslag, op 
door den verweerder ingediend bezwaarschrift, 
nader is vastgesteld op f 84.40; 

dat op 10 Maart 1925 aan den verweerder 
een dwangbevel is beteekend tot betaling van 
laatstgemeld bedrag, vermeerderd met f 0.40 
voor kosten ; 

dat de verweerder tegen dat dwangbevel in 
verzet is gekomen, daartegen, voor zoover 
thans nog van belang, aanvoerend, dat inge
volge art. 262 der gemeentewet zijn schuld 
door verjaring is tenietgegaan, aangezien er 
tusschen het tijdstip waarop de belasting ver
schuldigd werd en de eerste akte van vervol
ging, zijnde de beteekening van het dwang
bevel op 10 Maart 1925, meer dan drie jaren 
zijn verloopen; 

dat de eischer tot cassatie voor de Recht
bank <lien grond van verzet - onder aanbie
ding van getuigenbewijs van het te di en aan
zien door hem gestelde - heeft bestreden met 
het betoog, dat de verjaring, waarop verweer-

der bel'Oep deed, o,·ereenkomstig de bepal in
gen van het Burgerlijk \Vetboek is gestu it, 
zoo door aanmaniug en waarschuwing tot be
ta l ing, als door lrnndelingen van den verweer
der, waarin erkenning van het bestaan de1· 
schuld zou zijn gelegen ; 

dat de verweerder, de door den eischer tot 
cassatie gestelde feiten ontkenne nde. tegen 
diens betoog nader heeft aangevoerd, dat de 
bepalingen betreffende stuiting van verjaring 
ten deze niet gelden, omclat art. 262 der ge
meentewet, al spreekt het van verjaring, in
derdaad niet een verjarings- maar een ver
valtermijn inhoudt en omdat, a l ware hier 
wel een regeling betreffende verjaring gege
ven, het genoemde wetsvoorschrift zelf als den 
eenigen weg tot stuiting daarvan aanwijst be
teekeni ng eener akte van vervolging; 

0. dat de Rechtbank, na een exceptie van 
onbevoegdheid en eene van niet-ontvankelijk
heid van den opposant in zijn verzet te hebben 
verworpen, het verzet gegrond heeft geoor
deeld en het dwangbevel van onwaarcle heeft 
verklaard, na omtrent den hier behandelden 
gl'Ond van verzet te hebben overwogen : 

,,dat dit voorschrift" - n .l. art. 262 de,· 
gemeentewet - ,,dat de belastingschuld drie 
jaren doet duren - zijne opneming dankt aan 
de overweging, dat vervolging tot betaling 
van plaatselijke belasting eens behoort op te 
houden (vgl. Oppenheim's Gemeenterecht, di. 
1, bi. 687, 3de cir.); 

,,dat tusschen partijen vaststaaat, dat: 
10. voormelde belastingschuld tot heden niet 

is ingevorderd; 
20. het kohier is goedgekeurd door de Ge

deputeerde Staten bij hun bes! uit van 20 
April 1921 ; 

30, clat de een ige aan opposant beteekende 
akte is de beteekening van het dwangbevel 
op 10 Maart 1925; 

,,dat, waar nu de belastingschuld ontstaat 
en eerst verschuldigd is, wanneer de kohieren 
krachtens de bij art. 264 (oud) gemeentewet 
gevorderde goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten uitvoering kunnen erlangen, in casu 
20 April 1921 , de termijn van drie jaren was 
verstreken op 20 April 1924, zoodat het 
dwangbevel ten onrchte werd verleend"; 

0. dat de eischer tegen deze beslissing als 
m iddel van cassatie aanvoert : 

Sschending of verkeerde toepass ing der artt. 
162 der Grondwet, 20 R. 0., 48, 59 en 199 
Rv., 260 en 262 der gemeentewet, 1984, 1985, 
1991, 2016, 2017, 2018, 2019 B . W., 11 , 14, 15-
der wet van 22 Mei 1845, S. 22, zooals di e 
artikelen luidden op 20 April 1921, door ver
weerder goed opposant te verklaren tegen het 
dwangbevel ter invordering van een aanslag 
in den hoofdelijken omslag de r gemeente 
Eindhoven tegen hem verleend, en dit dwang
bevel van onwaarde te verklaren op grond 
van verjaring, zulks wegens deze vaststaande 
feiten dat de belastingschuld nog niet is in
gevorderd, dat het kohier is goedgekeurd 
door de Gedeputeerde Staten bij het besluit 
van 20 April 1921 , en dat de eenige aan ve1·
weerder beteekende akte is de beteekening 
van het dwangbevel op 10 Maart 1925, waar
uit zou volgen dat op 20 April 1924 de ter
mijn van drie jaren (bedoeld in art. 262 der 
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gerneentewet) was verstreken, waarbij door de 
Rechtbank ten onrechte, met schending der 
aangehaalde artikelen en zonder dat in <li t 
a rtikel het vonnis de gronden behelst waarop 
het berust, is voorbijgegaan het door e ischer 
gedaan en uit het vonnis blij kende bewijsaan
bod van feiten die, indien bewezen, stu it ing 
der verjar ing en afwijzing van het daarop 
gebouwde verzet moeten doen aannemen. 

0. dat de in het middel vervatte klacht 
over schending of verkeerde toepassing van 
a r t . 162 der grondwet, art. 20 R. 0. , en art. 
5~ Rv,. steunt op de bewering, dat het bestre
den vonnis niet de gronden behelst waarop 
de beslissing der R echtbank, ten aanzien van 
het thans nog aanhangige gesch il punt, berust; 

dat ech ter, gelijk uit de hierboven weerge
geven overwegingen der R echtbank blij kt, de 
grnnden, die deze tot haar uitspraak hebben 
geleid, wel in haar vonn is zijn vermeld , zoo
dat de te dezen aanz ien aangevoerde grief bij 
gebreke van feitelijken grondslag moet wor
den ter zij de gestel d ; 

0. dat overigens het middel is gegrnnd; 
dat irnrners het voorsch rif t van art. 262 der 

gemeentewet medebrengt, dat de schul d
e ischeres, de gemeente, het in haar h and 
heeft door het doen beteekenen van akten van 
vervolging den termijn, gedurende we! ken de 
belasting invorderbaar blijft, zoolang het haar 
goeddunkt, te verlengen; 

dat, waar nu van een vervaltermij n alleen 
kan worden gesproken, a ls de wetgever be
paal t, dat de vordering a Ileen kan worden 
ingesteld binnen een vasten door de wet ge
stelden termijn, welks duur dus onafhankelijk 
is van de h andelingen van partij en, de rege
ling van art. 262 der gemeentewet ze lve aan
toont, dat die bepaling niet een voorschrift 
orntrent verval, rnaar orntrent verjaring van 
belastingschuld inhoudt; 

dat, gelijk ook in cassatie niet is betwist, 
zoodanige verjaring wordt beheerscht door het 
voorsch ri ft van het gemeene recht, ten deze 
het Burgerlijk Wetboek, voor zoover a lthans 
11 iet de publiekrech te lijke bepalingen een af
wijkende regeling inho uden ; 

dat art. 262 der gemeentewet .dit laatste 
doet ten aanzien van art. 2016 B. W., in zoo
verre als het - in a fwijking van laatstgemeld 
artikel, volgen hetwelk voor stuit ing van 
verjaring enkele aanmaning reeds voldoende 
is - voor stu iting va n de verjaring eener 
schuld ter zake van gemeentebelasting be
paaldelijk beteekening eener akoo van ver
volging vordert; 

dat echter in dit voorschrift der gemeente
wet n iets er op wijst en ook van elders niet 
blijkt, dat de wetgever daardoor ook art. 2019 
B. W . buiten werking heeft will en stellen, en 
clan ook moet worden aangenomen, dat dit 
a rtikel ten deze toepass ing behoort te vinden ; 

dat dus het vonnis der Rechtbank, waarin 
een andere opvatting van art. 262 der ge
meentewet is gehuldigd en waarin, kennelijk 
op d ien grond, op het door den eischer tot 
cassatie aangeboden bewijs niet is i ngegaan, 
niet in stand kan blijven; 

Vernietigt het vonnis der An.-Rechtbank 
te 's-Hertogenbosch, op 13 April 1917 in deze 
zaak gewezen, behalve voor zoover de Recht
bank daarin zich bevoegd heeft verklaard 

van de 011derwerpelijke zaak kennis . te nemen 
en den opposant ontvankel ijk heeft verklaard 
in zij ne vordering; 

Verwijst de zaak naar genoemde Rechtbank, 
ten e inde, met inachtneming van dit arrest, 
verder oo worden behandel d en bes! ist ; 

Veroordeelt den verweerder in de kosten op 
het beroep in cassatie gevall en. (Gem.stem.) 

1 Feb1·ua1·i 1928. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad. 

Fl e/fing van opcenten voor cle ge,neente op 
aanslagen in cle P ersoneele B elasting. 

Art. 247 der Gemeentewet maakt voor 
het heffen van opcen ten op de Person ele 
B elasting geen verschil tusschen de om
standigheid of iemand in eene gemeente 
in een of bij meer aanslagen in de Perso
neele Belasting is aanges lagen. Het bedrag 
de r opcenten is afhankel ij k van het totaal 
bedrag der belastbare huurwaarde in de 
gemeente. 

De H ooge R aad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

M inister van Financien tegen de uitspraak 
van den Raad van Beroep voor de Di recte 
Belastingen I , te Rotterdam, van 21 Sept. 
1927, betreffende den aanslag van X. aldaa,·, 
in de Personeele Belasting; 

Gez ien de stukken ; 
Gel et op de schrifte l ij ke concl usie van den 

Advocaat-Generaal van Lier, namens den Pro
cureur-Generaal , strekkende tot vernietiging 
van de uitspraak en tot h andhaving van de 
besch ikking van den I nspecteur; 

0. dat de be langhebbende te R otterdam in 
gebruik heeft twee perceelen en wel het per-
ceel .. .. ... .. weg no . .. . , a ls woning, en het per-
ceel ......... sloot no . ... , voor zijn bedrijf , dat hij 
voor e lk perceel afzonderlijk in de Personeele 
belasting is aangeslagen, voor het eerste naar 
eene huurwaarde van f 478, en voor het tweede 
naar eene huurwaarde van f 950 ; 

dat het eenig punt van gesch il tusschen be
langhebbende en den Inspecteur hierin bestaat, 
dat belanghebbende ten aanzien van het eerste 
perceel het getal opcenten voor het Leenings
fonds 1914. wenscht te zien bepaald op 10, en 
voor de gemeente op 55, terwijl de I nspecteur 
meent, dat die opcenten moeten worden ge
ste l d o p 20 en op 96 ; 

dat belanghebbende namelijk a ll een re ke
ning wenscht te houden met de belastbare 
huurwaarde van dat perceel en de Inspecteur 
met de gezamenlijke huurwaarde van dat per
ceel en van het perceel ...... sloot no .... ; 

dat de Raad van Beroep den belanghebbende 
in het gelijk gesteld heeft en de beschikking 
van den Inspecteur heeft vern ietigd, voor
namelijk op grond dat de opcenten, d ie op de 
Personeele belasting worden geheven, in ver
band staan met den aanslag van den be las
tingplichtige en niet met diens persoonlijke 
omstandigheden, hetgeen onmiddellijk ver
band houdt met het begrip opcenten en met 
het systeem der wet op de Personeele belas
ting; dat in de bewoordingen en in de ge
sch iedenis van de bepalingen der Leeningwet 
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en der Gementewet niets is te vinden waaruit 
blijkt, dat de wetgever heeft willen afwijken 
van het systeem der wet op de Personeele 
Belasting, zoodat moet worden aangenomen, 
dat de wetgever geen bijeenvoeging van huur
waarde en van aanslagen heeft gewild, terwijl 
ook samenstelling van huurwaarden de kleine 
bezitters door toepassing als progressie zwaar
der zou treffen; 

0. dat de Minister in cassatie heeft gesteld: 
Schending, althans verkeerde toepassing van 

a rt. 34ter der Leeningwet 1914, en art. 247 
der Gemeentewet, doorclien de R aad van Be
roep ter bepaling van het aantal Rijks- en 
Gemeente-opcenten, dat op een aanslag in de 
Personele belasting wordt geheven, uitsluitend 
let op de huurwaarde van el k perceel op zich 
zelf, terwijl de Raad 1·ekening had te houden 
met het totaal der belastbare huurwaarde van 
de bij be lastingplichtige in de gemeente Rot
terdam i"n gebruik zijnde perceelen; 

0. hieromtrent: 
dat art. 34ter der Leeningwet 1914 (Stbl. 

no. 612), zooals dit luidt; sinds de wet van 
22 Dec. 1919 (Stbl. no. 850), zoomede art. 
247 der Gemeentewet, in verband met de ver
ordening der gemeente Rotterdam, tot heffing 
van opcenten op de hoofdsom der Rijks-Per
soneele belasting, de heffing van opcenten op 
deze belasting regelen naarmate van ,,de be
lastbare huurwaarde" waarvoor de belasting
pl ichtige wordt aangeslagen en niet naarmate 
de huurwaarde van eenig bij hem in gebruik 
zijnd perceel hooger of lager is; 

dat in de wetsbepalingen niet wordt onder
scheiden of van den belastingplichtige belas
ting wordt gehE,iven ter zake van een of van 
twee perceelen, noch ook of, in het laatste 
geval, die perceelen in een aanslag zijn be
grepen, of dat ter zake van elk perceel afzon
derl ijk een aanslag is opgelegd; 

dat de Raad een beroep heeft gedaan op 
het begrip opcenten, op het systeem der wet 
betreffende de Personeele belasting, op de 
geschiedenis van voornoemde bepal ingen der 
Leening- en Gemeentewet en ook op het ge
volg hetwelk het samenstellen der huurwaar
den heeft ten opzichte van kleine bezitters, 
<loch, daargelaten of en in hoeverre dit be
roep juist is te achten, de aangehaalde wets
bepal in gen geenerlei onderscheiding ma ken 
en het heffen van opcenten toelaten naar ge
lang van de belastbare huurwaarde, waarnaa r 
de belastingplichtigen in de gemeente warden 
aangeslagen, onverschillig of deze huurwaarde 
tot uiting komt in een aanslag of in meer 
aans lagen; 

dat dus het middel gegrond is, en de uit
spraak ni et in stand ka n blij ven; 

Vernietigt ·de voormelde ui tspraak van den 
Raad van Beroep voor de Directe Belasting I , 
te Rotterdam; 

Handhaaft de beschikking van den Inspec
teur van 24 Sept. 1926. 

(W.) 

2 Februari 1928. BESLUIT, houdende beslis
sing op de beroepen, ingevolge artikel 3 
der Wet Openbare Vervoermiddelen inge
steld tegen de beschikking van Gedepn
teerde Staten van Zeeland van 25 F ebruari 
1927, n°. 4b, 2° Afdeeling. S. 16. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op de beroepen onderschei

clenlijk ingesteld door de Directie der Neder
landsche Spoorwegen; P. C. van der Slikke 
te Goes; de aamlooze Vennootschap Goesche 
Rijtuig- en Automobiel-Maatschappij (G.R.A. 
M.), voorheen Weduwe .1. Rijk te Goes, tegen 

· de beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Zeeland van 25 Februari 1927, n°. 4b, 2° Afdee
ling, waarbij aan J. C. Krijger te Goes en Joh_ 
Eggebeen te Wolphaartsgijk vergunning is ver
leencl onderscheidenlijk tot het in werking 
houclen van een dagelijkschen autobusdienst 
tusschen Goes en Wolphaartsdijksche Veer en 
van een autobusdienst op Dinsdagen tusschen 
Oud-Sabbinge (~emeente Wolphaartsdijk) en 
Goes, en waarbiJ aan P. C. van der Slikke en 
de Naamlooze Vennootschap Goesche Rijtuig
en Automobiel-Maatschappij vergunning is ge
weigerd tot het in werking houden van een 
autobusclienst tusschen Goes en Wolphaarts
dij ksche Veer ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 October 1927, n°. 781; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 27 Januari 1928, 11°. 431, 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegencle : dat Gedeputeerde Staten bij 
bovengemeld besluit 1°. aan J. C. Krijger te 
Goes onder een 11-tal voorwaarden vergunning 
hebben verleend tot het in werking houden van 
een da~elijkschen autobusdienst van Goes naar 
het W olphaartsdij ksche Veer en omgekeercl ; 
2°. aan J. Eggebeen te Wolphaartsdijk onder 
een 11-tal voorwaarden vergunning hebben 
verleend tot het in werking houden van een 
autobnsdienst op Dinsdagen van Oii.d-Sahhinge . 
(gemeente Wolphaartsdijk) naar Goes en omge
keerd; 3°. he_bben afgewezen het verzoek van 
P. C. van der Slikke te Goes en dat van de 
Naamlooze Vennootschap Goesche Rijtuig- en 
Automobiel- faatschappij te Goes, om vcrgun
ning tot bet in werking houden van een dage
lijkschen autobusdienst - met uitzondr ring 
van den Zondag - van Goes naar het Wol phaart
dijksche Veer en omgekeerd; 

dat Gedepnteerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat het personenvervoer tusschen 
Goes en bet W olphaartsdij ksche Veer en omge
keerd niet van zooclanigen om vang is, clat er 
termen zoud£n zijn, cm 0011 m€er dan eene 
onderneming eene vergunning voor eene vol
ledigen, dagelijkschen dienst - al of niet met 
inbegrip van een dienst op Zondagen - op 
de genoemde lijn te verleenen, doch dat er 
aanleiding bestaat, om met het oog op het 
marktbezoek te Goes, naast den clage]jjkschen 
dienst, 0a11 eene onclerneming voor de Dins
dagen eene vcrgunning te verleenen ; dat aan 
den dienst Goes-Wolphaartsdijlcsche Ven, en 
omgekeerd, van den ondernemer Kr~jger de 
voorkeur moet warden gegeven boven de dien
sten van de aanvragers P. C. van der likke 
en de ~aamlooze Vennootscbap Goesche Rii
tuig- en Aut,omobiel-Maatschappij ; dat blij. 
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kens de ingewonnen berichten de aanvmger 
Krijger en de aanvrager Eggebeen hunne auto
busdiensten naar behooren uitoefenen, en dat 
oqk anderszins bij Gedeputeerde Staten geene 
bezwaren tegen de verzoeken van deze aA.n 
vragers bestaan, wesbalve zij aan Gedeput<c>erde 
Staten voorkomen, voor inwilliging vatbaar t P. 
z(jn; dat aan het verzoek van P. C. van der 
Slikke te Goes voornoemd en aan dat van do 
Naamlooze Vennootschap Goesche Rijtuig- en 
Automobiel-Maatschappij te Go,,s voornoemd 
niet kan worden voldaan ; 

dat van het beslu it van Gedeputeerde Staten 
1°. de Direct ie der Nederlandsche Spoorwegen : 
2°. P. C. van der Slikke en 3°. de Naamlooze 
Venootschap Goesche Rijtuig- en Automobiel
l\faatschappij (G.R.A.~I.) bij Ons in beroep 
zijn gekomen ; 

dat door de appellante onder 1°. wordt aau
gevoerd, dat Gedeputeerde Staten aan de b(j 
dit college door de thans appellante ingebrachte 
bezwaren geen enkel woord wijden ; cl.at na de 
openin!( van de tramwegen op Zuid-B ,vel,md 
in Mei 1027 de autobusdicnsten, waa,_rvoor ver
gunning is verleend, volmaakt ornrbodig en 
voor den tramdienst zeer ~chadelijk zullen 
zijn ; 

dat door den appellant onder 2°. wordt aan 
gevoerd, dat Gedeputeerde Staten bij hun be
schikking niot conseq uent ziin geweest, daar 
ditzelfde college voor de lijn Goes-Katsche 
Veer en omgekeerd aan twee autobusd iensten 
vergunning heeft verleend, terwij l op deze lijn 
eeh veel minder druk personenvervoer is clan 
op de lijn Goes-Wolphaartsdijksche Veer ; dat 
Goes de plaats is, waarheen zich de Noord
Bevelandsche bevolking over het W olphaarts
dijksche Veer begeeft om per trein verder te 
reizen; dat dus de lijn Goes- Wolphaartsdijk 
sche Veer niet alleen het dorp W olphaartsdij k 
met eene bevolking van ruim 2500 zielen be
dient, <loch evenzeer de Noord-Bevelandsche 
bevolking van ruim 7000 ziclen ; dat het her
haaldelijk voorkomt, dat reeds aan het Wolph
aartsdijksche Veer een der dienstdoende auto
bussen geheel met reizigers nit Noord-B eveland 
gevuld is, zoodat de bevol.king van het dorp 
Wolphaartsdijk, welk dorp de bussen vervol
gens passeeren, in het geval slechts Mn onder
nemer vergunning zou bekomen, van verbin
d in!( met Goes verstoken zou zjjn ; dat het 
pubhek zoowel van Noorcl -Beveland als van 
Wol phaartsdijk en van Goes en van andere 
plaatsen in hem het rheest vertrouwen stelt 
en daarom steeds met algeheele gerustheid in 
ziin uitstekend ingerichten wagen plaats neemt, 
die aan alle bi llijke eischen voldoet ; dat h.ij 
het ten hoogste onbillijk acht, dat Gedepu
teerde Staten door het weigeren dcr vecgunning 
hem zijne broodwinning doen verliezen; 

dat door de appellante onder 3°. in beroep 
wordt aangevoerd, dat gcdurencle de ruim 
4 jaren, dat zij haar dienst uitoefent, zij steeds 
voldoende passagiers heeft gehad en zij steeds 
in eene behoefte heeft voorzien ; dat door den 
deskundige bezwaren werden gemaakt tegen 
den onderhoudstoestand van de autobussen 
van den onrlcrnemer Krijger, welke bezwaren 
niet tegen hare autobussen hebben ge"olden ; 
dat ook van de zijde van het publiek d ikwijls 
klachten zijn geuit over de wijze, waarop de 
ondernemer Krijger zijn dienst heeft,uitgeoefend; 

clat zij de belangen der reizigers steed heef t 
gediencl door stipte naleving van hare dienst
regeling en door het afsluiten van· eene ver
zekering van de reizigers tegen de gevolgen 
van mogelijke ongevallen ; dat echter gedurende 
de ruim 4 jaren, waarin z~j haar dienst uitoefent, 
geen enke1 ongeval met haar autobussen heeft 
pla.ats gehad ; dat door de inspectie der pos
terijen aan haar dienst de voorkeur ge~even 
w ordt boven dien van d e n o nde rne m er Knjger ; 

0. dat op den in Mei 1927 geopenden tram
weir tusschen Goes en Wolphaartsdijksche Veer 
de dienst in beide richtingen wordt onderhou
den met acht treinen op werkdagen en met 
vier treinen op Zon- en feestdagen ; 

dat de autobusdienst van J . C. Krijger, waar
voor Gedeputeerde Staten van Z eeland ver
gunning hebben verleend, in hoofdzaak even
wijdig aan en op korten afstand van genoemden 
tramweg rijdt, waardoor den tramweg onnoodigi, 
en in het openbaar verkeersbelang niet wen
schehjke concurrentie wordt aangedaan, wijl 
deze geheel in de verkeersbehoeften op ge
noemd baanvak kan voorzien, zoodat bij hanci
having van die vergnnning aan eene goede en 
duurzame verkeersregeling afbrenk zou worden 
gedaan ; 

dat hetzelfde eveneens, behalve voor het 
verkeer van en naar Oud-Sabbinge, geldt voor 
den autobusdienst op Dinsdagen van Oud
Sabbinge over Wolphaartsdijk naar Goes en om
gekeerd, waarvoor Gedeputeerde Staten ver
gunning hebben verleend aan Joh. Eggebeen ; 

dat onder deze omst.andigheden geene be
hoefte bestaat aan instandhouding van eerst
genoemden autohusdienst, noch van den in de 
tweede plaats genoemden Dinsdagschen auto
busdienst, voor zoover daarmede antler verkeer 
clan van en naar Oud-Sabbinge wordt bediend, 
en evenmin aanleidin~ gevonden kan worden 
om bovendien aan P . u . van der Slikke te Goes 
en aan de Goesche Rijtuig- en Automobiel
Maatschappij aldaar de gevraagde vergunning 
te verleenen; 

Gelet op de Wet Openbare Vervoerrnicldelen; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

I. Met vernietiging van het bestreden be
sluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland 
van 25 Februari 1927, n° . 4b, 2° afdeeling, voor 
zoover daarb\j aan J. C. Krijger vergunning 
is verleend tot het in werking houden van een 
dagel(j kschen autobusiienst van Goes naar het 
Wolphaartsdijksche Veer en omgekeerd, aan 
dezen de hierbedoelde vergunning te weigeren; • 

II. Voor het overige het bestreden beslui t 
van Gedeputeerde Staten te handhaven, even
wel, voor zoover daarbij aan Joh. Eggebeen 
vergunning is verleend voor een autobusdienst 
op Dinsdagen tusschen Oud-Sabbinge (gemeente 
Wvlphaartsdijk) en Goes, onder toevoeging van 
de volgende voorwaarde : 

l Obis. Het is verboden : 
a. in de richting na-ar Goes in het dorp 

Wolphaartsdijk (Oostkerke ) en verder reizigers 
in de autobussc,n op te nemen ; 

b. in de richting naar Oud-Sabbinge te Goes 
en verder reizigers voor verkeer niet verder 
clan het dorp Wolphaartsdijk (Oostkerke) in de 
autobussen op te nemen ; 

III. De beroepen van P. C. van der Slikke 
te Goes en van de Naamlooze Vennootschap 
Goesche Rijtuig- en Automobiel-Maatschappij 
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(G .R .A.M.), voorheen Weduwe M. Rijk te Goes, 
ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van <lit besluit, dat met het rap
port van Onzen Minister in het Staatsb/,ad zal 
worden geplaatst, en wM rvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling vocir de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 2den Februari 1928. 
WILHELMINA. 

D, Minister van Waterstaat, H . v. D. VEGTE. 
(Uitgeg. 23 Febr. 1928. ) 

MINISTERIE VAN 
W ATERSTAAT. 

0 • 431. 

AFDEELING: 
V EBVOER- EN MIJJ\'WEZEN. 

's-Gravenhage, 27 J anuari 1928. 
Aan de K oningin. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schi!len van Bestuur, heeft, mij totigezondcn 
het door de Afdeeling aan Uwe Majesteit ge
richtc advies van 19 October 1927, n°. 781, 
met ontwerpbesluit en bijlage, aangaandc de 
beroepen, ingesteld door 

de Directie der Nederlandsche Spoorwegen; 
P. C. van der Slikke te Goes ; 
de Naamlooze Vennootschap Goesche Rij

t uig- en Automobiel-Ma-atschappij (G.R.A.M.), 
voorheen Wed . 11'.L Rijk te Goes, 

tegen de beschikking van Gedeputeerde Sta
ten van Z eeland van 25 Februari 1927, n°. 4b, 
2• Afdeeling waarbij aan J. C. Krijger te Goes 
en ,Toh. E&gebeen te Wolphaartsdijk vergunning 
is verleenct tot het in werking houden van een 
dagel\jkschen autobusdienst tusschen Goes en 
Wolphaartsdijksche Veer en van een autobus
dienst op Dinsdagen tusschen Oud-Sab/,inge 
(gemeente Wolphaartsdijk) en Goes en waarbij 
aan P . C. van der Slikke en de Naamlooze Ven
nootschap Goesche Rijtuig- en Automobiel
Maatschappij vergunning is geweigerd tot het 
i1J werking houden van een autobusdienst tus
schen Goe.~ en W olphaartsdij ksch~ Veer. 

Bl(ikens dat ontwerp-besluit is de Afdeeling 
van oordeel, dat met ongegrondverklaring van 
het beroep, ingesteld door de Directie der 

cderlandsche Spoorwegen, aan P. C. van der 
Slikke t e Goes en aan de Naamlooze Vennoot
schap Goesche R ijtuig- en Automobiel-Maat
schappij (G.R.A.M.}, voorheen weduwe M. Rijk, 
t e Goes, alsnog vergunning dient te warden 
verleend tot het in werking houden van een 
dagelijkschen autobusdienst tusschen Goes en 
Wolphaartsdijksche Veer op dezelfde voorwaar
den, als waarop door Gedeputeerde Staten bij 
hunne bovengenoemde beschikking aan anderen 
vergunning is verleend. 

Het door de Afdeeling· voorgedragen ont
werp-besluit luidt als volgt: 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op de beroepen onderschei

denlijk ingesteld door de Directie der Jeder
landsche Spoorwegen ; P. C. van der Slikke te 
Goes; de Naamlooze Vennootschap Goesche 
Rjjtuig- en Automobiel-Maatschappij (G.R. 
A.M.), voorheen Weduwe M. Rijk te Goes, tegen 

de beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Zeeland van 25 Febru11,ri 1927, n°. 4b, 2• afd ., 
waarbij aan J .C. Krjjger t e Goes en Joh. Egge
been te Wolphaartsdijk ver~unnin~ is verleend 
onderscheidenljj k tot het rn wer1dng houden 
van een dagelijkschen autobusdienst tusschen 
Goes en Wolphaartsdijksche Veer en va n een 
autobusdienst op Dinsdagen tusschen Oud
Sabbinge (gemeente Wolphaartsdijk) en Goes, 
en waarbij aan P . C. van der Slikke en de 
Naamlooze Vennootschap Goesche Rijtuig- en 
Automobiel-Maatschappij vergunning is gewe1-
gerd tot het in werking houden van een auto
busdienst tusschen Goes en Wolphaar1sdijksche 
Veer; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 October 1927, n°. 781; 

Op de voordracht van Onzen · Minister van 
\Vaterstaat van 

Overwegende : dat Gedeputeerde Staten bij 
bovengemeld besluit 1°. aan J. C. Krijger te 
Goes onder een 11 -tal voorwaarden vergunning 
hebben ver!eend tot het in werking houden 
van een dagel\jk chen autobusdienst van Goes 
naar het Wolphaartsdijksche Veer en omge
keerd ; 2°. aan J. Eggebeen te Wolphaartsdijk 
onder een 11-tal voorwaarden vergunning heb
ben vcr!eend tot het in werking houden van een 
autobusdienst op Dinsdagen van Oud-Sabbinge 
(gemeente W olphaartsdijk) naar Goes en om
gekeerd ; 3°. hebben afgewezen het verzoek 
van P. C. van der Slikke te Goes en dat van 
de Naamlooze Vennootschap Goesche Rijtuig
en Automobiel-MaatschappiJ te Goes, om ver
gunning tot het in werking houden van een 
dagelijkschen autobusdienst - met uitzonde
ring van den Zondag - van Goes naar het 
W olphaartsdij ksche Veer en omgekeerd ; 

dat Gedeputeerde taten daarbij hebben 
overwogen, dat het personenvervoer tusschen 
Goes en het Wolphaartsdijksche Veer en om
gekeerd niet van zoodanigen omvang is, dat 
er termen zouden zijn, om aan meer dan eene 
onderneming eene vergunning voor een vol
ledigen, dagelijkschen dienst - al of niet met 
inbegrip van een dienst op Zondagen - op 
de genoemde lijn te verleenen, doch dat er 
aanleiding bestaat, om met het oog op het 
marktbezoek te Goes, naast den dagelijkschen 
dienst, aan eene onderneming voor de Dins
dagen eene vergunning te verleenen ; dat aan 
den dienst Goes-Wolphaartsdijksche Tfeer, en 
omgekeerd, van den ondernemer Krjjger de 
voorkeur moet warden gegeven boven de dien
sten van de aanvragers P. C. van der Slikke 
en de Naamlooze Vennootschap Goesche Rij
tuig- en Automobiel-Maatschappij ; dat blijkens 
de ingewonnen berichten de aanvrager Krijger 
en de aanvrager Eggebeen hunne autobus
diensten naar behooren uitoefenen, en dat ook 
anderszins bij Gedeputeerde Staten geene be
zwaren tegen de verzoeken van deze aanvragers 
bestaan, weshalve zij aan Gedeputeerde Staten 
voorkomen, voor inwilliging vatbaar te zijn ; 
dat aan het verzoek van P . C. van der Slikke 
te Goes voornoemd en aan dat van de Naam
looze Vennootschap Goesche Rijtuig- en Auto
mobiel-Ma.atschappij te Goe,s voornoemd niet 
kan worden voldaan ; 

d11,t van bet besluit van Gedeputeerde Staten 
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1°. de Directie der Nederlandsche Spoorwegen; 
2°. P. C. van der Slikke en 3°. de Naamlooze 
Vennootschap Goesche Rijtuig- en Automo
biel-1\faatschappij (G.R.A.M.) bij Ons in beroep 
zijn gekomen ; 

dat door de appellante onder 1°. wordt aan
gevoerd, dat Gedeputeerde Staten aan de bij 
<lit college door de thans appel!ante ingebrachte 
bezwaren geen enkel woord wijdt ; dat na de 
o pening van de tramwegen op Z,1,id-Beveland, 
welke in de maand Mei 1927 zal plaats vinden, 
de autobusdiensten, waarvoor vergunning is 
verleend, volmaakt overbodig en voor den 
tramdienst zeer schadelijk zullen zijn ; 

dat door den appellant onder 2°. wordt aan
gevoerd, dat Gedeputeerde Staten bij hun be
schikking niet consequent zjjn geweest, daar 
ditzelfde college voor de lijn Goes-Katsche 
Veer en omgekeerd aan twee autobusdiensten 
vergunning heeft verleend, terwijl op deze lijn 
een veel minder druk personenvervoer is dan 
op de lijn Goes-Wolphaartsdijlcsche Veer; dat 
Goes de plaats is, waarheen zich de Noord
Bevelandsche bevolking over het Wolphaarts
dij lcsche Veer begeeft om per trein verder te 
reizen; dat dus de lijn Goes- Wolphaartsdijk
sche Veer niet alleen het dorp Wolphaartsdijk 
met eene bevolking van ruim 2500 zie!en be
dient, <loch evenzeer de Noord-Bevelandsche 
bevolking van ruim 7000 zielen ; dat het her
haaldeljjk voorkomt, dat reeds aan het W ol
phaartsdijlcsche Veer een der dienstdoende auto
bussen geheel met reizigers uit Noord-Beveland 
gevuld is, zoodat de bevolking van het dorp 
W olphaartsdij k, welk dorp de bussen vervol
gens passeeren, in het geval slechts een onder
nemer vergunning zou bekomen, van verbin
ding met Goes verstoken zou zijn ; dat het 
publiek zoowel van Noord-Beveland als van 
Wolphaartsdijk en van Goes en van andere 
plaatsen in hem het meest vertrouwen stelt 
en daarom steeds met algeheele gerustheid in 
zijn uitstekend ingerichten wagen plaats neemt, 
die aa.n alle billijke eischen voldoet ; da.t hij 
het ten hoogste onbillijk acht, dat Gedepu
teerde Staten door het weigeren der vergunning 
hem zijne broodwinning doen ver!iezen ; 

dat door de a.ppellante onder 3°. in beroep 
wordt a.angevoerd, dat gedurende de ruim 
4 jaren, dat zij haar dienst uitoefent, zij steeds 
voldoende passagiers heeft gehad en zij steeds 
in eene behoefte heeft voorzien ; dat door 'den 
deskundige bezwaren werden gemaa.kt tegen 
den onderhoudstoesta.nd van de autobussen 
van den ondernemer Krijger, welke bezwaren 
niet tegen hare autobussen hebben gegolden; 
dat ook van de zijde van het publiek dikwijls 
klachten zijn geuit over de wijze, waarop de 
ondernemer Krijger zijn dienst heeft uitge
oefend ; dat zij de belangen der reizigers steeds 
heeft gedieli.d door stipte naleving van hare 
dienstregeling en door het afsluiten van eene 
verzekering van de reizigers tegen de gevolgen 
van mogelijke ongevallen ; dat echter gedurende 
de ruim 4 jaren, waarin zij haar dienst uitoefent, 
geen enkel ongeval met haar autobussen heeft 
plaats gehad ; dat door de inspectie der poste
rjjen aan haar dienst de voorkeur ge$even 
wordt boven <lien van den ondernemer Kr1jger ; 

Overwegende : wat betreft het beroep, inge
steld door de Directie der Nederlandsche 
gpoorwegen, dat Gedeputeerde Staten terecht 
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hebben geoordee!d, dat het algemeen verkeers
belang met het in werking houden van de 
bestaande autobusdiensten van J. C. Krijger 
te Goes en Joh. Eggebeen te Wolphaartsdijk 
zal worden gediend en daartegenover geen 
beroep kan worden gedaan op de toekomstige 
uitoefening van een dienst door eene andere 
onderneming ; 

Overwegende : wat betreft de beroepen, in
gesteld door de beide andere appellanten, dat 
op grond van de overgelegde stukken moet 
worden aangenomen, dat het verkeer behoefte 
heeft aan eene autobusverbinding tusschen 
Goes en Wolphaartsdijksche Veer; 

dat in zoodanig geval, de bestaande dien
sten voor {lene vergunning in aanmerking 
komen; 

dat daarom Gedeputeerde Staten van Z fe 
land ten onrechte aan de appellanten vergun
ning voor hunne reeds sedert eenige jaren 
bestaande autobusdiensten hebben geweigerd; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met ongegrondverklaring van het beroep, 
ingesteld door de Directie der Nederlandsche 
Spoorwegen, aan P. C. van der Slikke te Goes 
en aan de Naamlooze Venootschap Goesche 
Rijtuig- en Aut,omobiel-Ma11,tschappij (G.R. 
A.M.), voorheen Weduwe l\L Rijk te Goes, ver
gunning te verleenen tot het in werking houden 
van een dagelijkschen autobusdienst tusschen 
Goes en Wo/.phaarlsdijksche Veer, onder de 
volgende voorwaarden : 

1°. de vergunning wordt, behoudens intrek
king op vroeger tijdstip ingevolge het bepaalde 
sub ll0 • verleend voor een termijn van vtif 
jaren, gerekend van de dagteekening van dit 
besluit af; 

2°. de dienst wordt naar behooren en, behou
dens overmacht, ononderbroken, overeenkom

. stig de voorschriften van Gedeputeerde Staten, 
uitgeoefend ; 

3°. het aantal autobussen, merk, motor, 
chassis, model der carrosserie, het aantal plaat
sen voor reizigers in elk dier bussen en de 
grootste afmetingen in lengte en breedte zijn 
aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
onderworpen ; met de thans in de aanvraag 
vermelde bussen kan, zoolang deze aan de 
thans daarvoor geldende voorschriften voldoen, 
zonder de bedoe!de goedkeuring nog gedurende 
drie maariden na de dagteekening van <lit be
sluit, gereden worden; 

4°. de ondernemer moet tegen brand- en 
vervoerschade, tot genoegen van Gedeputeerde 
Staten, verzekerd z.ijn; het bewijs dier verze
kering moet onmiddellijk na het sluiten daar
van en voorts zoo dikwijls dat verlangd wordt 
aan Gedeputeerde Staten worden vertoond ; 

5°. de dienstregeling en de tarieven zijn aan 
de goedkeuring van Gedeputeerde Staten on
derworpen ; de thans van kracht zijnde en aan 
Gedeputeerde Staten bij de aanvraag medege
deelde dienstregeling en tarieven blijven gelden 
gedurende drie maanden na de dagteekening 
van <lit besluit; 

6°. de ondernemer moet, t er beoordeeling 
van Gedepnteerde Staten, een voldoende hoe
veelheid reservemateriaal, hetwelk moet vol
doen aan de Yoorwaarden dezer concessie, in 
voorraad hebben, ten einde een gel'f•geld ver
voer te verzekeren ; 
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7°. de ondernemer moet, naar de voorscbrif
ten van Gedeputeerde Staten, een reserve-
foods vormen ; · 

8°. de dienst- en werktijden van het personeel 
zijn aan de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten onderworpen ; 

9°. in de autobussen mag niet gerookt 
worden; · 

10°. bet gebruiken of bjj zich hebben van 
sterken drank of andere alcobolhoudende 
dranken, benevens het rooken. is gedurende 
den diensttijd aan bet personeel verboden; 

U 0 • bij niet-naleving der geste!de voor
waarden kan intrekking van de concessie bin
non den vermelden termijn van vijf jaren op 
de wijze als bepaald bij de artikelen 2-4 der 
Wet Openbare Vervoermiddelen plaats ':lebben. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van Rtate, 
Af<leeling voor de Gescbillen van Bestuur. 

De Minister van Waterstaat, 

Met dat ontwerp-besluit kan ik mij niet 
verecnigen. 

Omdat het verkeer naar hare meening be
hoefte beeft aan een autobusverbinding op bet 
meergenoemde traject, blijkt de Afdeeling van 
oordeel, dat alle op dat traject bestaande 
diensten voor eene vergunning in aanmerking 
komen en deze door Gedeputeerde Staten ten 
onrecbte is geweigerd voor reeds eenige jaren 
bestaande autobusdiensten. Op dergeljjke gron
den, als vermeld in mijn aan Uwe Majesteit 
uitgebracht en in Staatsblad n°. 339 van bet 
vorige jaar opgenomen rapport ben ik van 
oordeel, dat deze niet tot een rationeele ver
keersvoorziening leidende opvatting geen steun 
vindt in de wet en dat daarentegen Gedepu
teerde Staten, die in hunne bestreden beschik
king hebben overwogen, dat bet personenver- . 
voer op genoemd traject niet van zoodanigen 
omvang is, dat termen zouden bestaan om aan 
meer dan eene onderneming eene vergunning 
te verleenen voor een volledigen, dageljjkschen 
dienst, zich in zooverre op den grondslag van 
de wet hebben gesteld. 

Met de beslissing van Gedeputeerde Staten 
zou ik mij dan ook hebben kunnen vereenigen 
ware bet niet, dat na bun besluit van 25 Fe
bruari 1927 in Mei 1927 de tramweg Goes
Wolphaartsdijksche Veer voor bet verkeer is 
opengesteld. 

Daarin vond de Directie der Nederlandscbe 
Spoorwegen aanleiding om tegen de beschik
king beroep in te stellen, aanvoerende, dat 
volgens haar oordeel na de opening van ge
genoemden tramweg de autobusdiensten vol
maakt overbodig ziin, in verband waarmede 
zij alsnog vernietiging van de beschikking en 
weigering van vergunning heeft gevraagd. 

Gedeputeerde Staten van Zee.land, hierom
. rent gehoord zijn van meening, dat op de door 
de Directie aangevoerde bezwaren thans nog 
niet behoeft te worden gelet, doch dat zij bij 
het afloopen van den termijn van de vergunning 
opnieuw kunnen worden overwogen. Deze 
meening wordt blijkbaar gedeeld door de Af
deeling voor de Geschillen van Bestuur, die 
echter in het door haar ontworpen besluit ten 
onrechte van ,,toekomstige" uitoefening van 
den t.ramwegdienst spreekt. 

In afwijking van die zienswijze komt bet 
mij voor, dat de tramweg Goes-Wolphaarts
dijlcsche Veer geheel in de verkeersbehoeften 
tusschen deze plaatsen kan voorzien, en dat 
deze sedert jaren voorbereide en met aanzien
lijken steun nit de openbare kassen tot stand 
gekomen tramweg in aausluiting aan het door 
de Nederlandsche Spoorwegen geexploiteerde 
spoorwegnet geacbt moet worden de aange
wezen verzorger van het verkeer ter plaatse 
te zijn, zoodat geen termen aanwezig zijn om 
daarnaast bovendien een of meer uitsluitend 

1 
evenwijdig aan en steeds op geringen afstand 
van den t-ramweg loopende autobusdiensten 
toe te Jaten. 

Daarentegen heeft mijns inziens de gevraagde 
autobusdienst van Oud-Sabbinge over Wol
phaartsdijk naar Goes in zooverre reden van 
bestaan, dat eerstgenoemde plaats op een vrij 
grooten afstand westelijk van de tramlijn is 
gelegen, en dus op bet gedeelte van Oud
Sabbinge naar Wolphaartsdijk oneconomische 
versnippering van vervoer zich niet zal voor
doen. Echter zal clan voor bet met den tram
weg parallel loopende gedeelte een vervoer
verbod moeten worden opgelegd. 

Op de gronden, vermeld in het bierbij aan
geboden ontwerp-besluit, zoude mitsdien, met 
vernietiging van de bestreden beschikking van 
Gedeputeerde Staten van Zeeland, behalve 
voor zooveel betreft den dienst van Oud
Sabbinge naar Goes, aan de drie overige aan
vragers vergunning dienen te worden geweigerd 
tot bet in werking houden van autobusdien
sten tusscben Goes en W olphaartsdij ksche Veer• 
terwijl dan aan de vergunning voor den dienst 
van Oud-Sabbinge naar Goes een vervoerverbod 
voor bet gedeelte Wolphaartsdijk (Oostkerke) 
- Goes zal moeten worden verbonden . 

lk moge Uwer l\fajesteit zeer eerbiedig in 
overweging geven om tot bekracbtiging van 
dat besluit over te gaan. 

Het zou Uwer l\Jajesteit voorts kunnen be
hagen bet mede hiernevens gaande, aan den 
Raad van State ingezonden scbrijven aan den 
Vice-President van dien Raad te doen terug
zenden. 
De Jfinister van Waterstaat, H. v. D . VEOTE. 

6 Februari 19.::1!. KONI KLIJK BESLUIT 
(Lager Onderwijswet 1920, art.38.) 

Nu de onderwijzeres door B. en W. voor 
het feit, dat zij een 7-jarigen leerling 
heeft geschopt en geknepen, is gestraft 
met schorsing, kan zij door den Raad voor 
ditzelfde feit niet nogmaals worden ge
straft met ontslag. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door

den Raad der gemeente Bloemendaal tegen bet 
besluit van GPdeputeerde Staten van :'Joord
Holl:111cl van 25 Mei 1927, n°. 1, waarbij zijn 
besluit van 18 N ovem her J !126 tot het verleent>n 
van ontslag aan Mevromv <1. M. Klinkenberg
Meeter met ingang van 18 November 1926, 
1Jit hare betrekkin!l ,an onderwijzeres aan de 
open bare lagere school E te VogPienzang in die 
gemeente, is vernietigd ; 
' Den Raad van 8tatP, Afdeeling voor de fse
schillen ,an Bestnur, gehoord, advies ,an. 
11 ,Tanuari 1928, n°. 2:l; 
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Op de voordr:i.cht van Onzen Minister van 
Onderw[js, Kunsten en Wetenschappen van 
1 Febrnari 1928, n°. 907, Afd. L. 0. A.; 

0. da,t de Raad der gemeente Bloemendaal 
bjj besluit van 18 Novembt>r H)2fi aan G. M. 
Klinkenberg-Meeter ontslag heeft ·verleend als 
onderwijzeres aan de openbare lagere school E 
te Vogelenzang, in die gemeente; dat de Raad 
daarbij heeft overwogen, dat Mevrouw G. M. 
K linkenherg-Meeter, onderwijzere,s aan de 
openhare lagere school R te Vogelenzang, in 
die hoedanigheid een a.an hare zorg toevertro ,1 w
den 7- jarigen leerling zoodanig lieeft geknepen, 
dat nog 4 weken daarna de daardoor ontstane 
verwori,lingen niet volkomen genezen waren, 
en dien leerling bovendien en tegelijkertjjd 
heeft geschopt; dat bij het hoofrl der school 
7.ich reeds hnhaaldelijk ouderR met kla~hten 
over het hardhandig optred~n van die onder
wijzeres aan de school hadden vervoegd, die 
door hem steeds waren gesust ; dat het -plegen 
van zoo ernstige feitelijkheden, als waaraan zij 
zich heeft schnldig gemaakt, b~i eene onder
wijzeres niet kan worden geduld en dat zij, 
ook wanneer lenlingen niet gehoorzaam zijn, 
genoeg zelfbebeersching beho0rt te bezitten 
om zich niet tot dergelijke afkewfogswaardige 
handelin.gen te laten verleiden ; dat nadat 
G. M. Klinkenberg-Meeter h\j Gedeputeerde 
Staten van Noordholland in beroep was ge
komen, <lit college bij heHluit van 25 Mei 1927 
bet Raadsbesluit heeft vernietigd; dat Gede
puteerde Sta.ten daarbij hebben overwogen , 
dat Burgemees ter en Wet houders van Bloemen
da,i,l - in overeenstemming met het advies 
van den Inspccteur van het lager onderwjjs in 
de inspectie Haarlem - de onderwijzeres 
wegens het in de eerste overweging van het 
Raadsbesluit, genoemde feit aanvankelijk hebben 
i;estraft met schorsing voor den tijd van 14 da
gen met behoud van wedde, welke schorsing 
later nog met 5 dagen is verlengrl ; dat Burge
meester en Wethou<lers bliikens hun desbetref
fend voorstel aan den Raad, nadien tot het 
inzicht zijn gekomen, d,it de appellante, ondanks 
herhaa lde terechtwijzingen ,.,.an het hoofd der 
8chool, reeds dikwjjls hardhandig was opge
treden en da.t zij daarin mede aanleicling hebben 
gevonden den Raad voor te stellen haar onmid
dellijk ingaand ontslag te verleenen, met welk 
voorstel de Raad blijkens de tweede overweging 
Vll,n zijn besluit, zich heeft vereenigd; dat het 
ontslag derhalve niet slecht,s is gebaseerd op 
het feit, wa11,rvoor de appellante door Burge
meester en Wethouders was geschorst, doch 
mede op andere foiten van beweerd hardhandig 
optredeu; dat noch uit de gewisselde stukken, 
noch bij de mondelinge behandeling ter open 
hare vergadering van Gedeputeerde Staten 
hetzij het bestaan van zoodanig andere feiten, 
hetzjj het meermalen deswege door bet hoofd 
der school aan de appellante geven van terecht
wijzingen is komen vast te staan ; rlat daitr
entegen uit de verklaringen van het hoofd der 
school t er openbare vergadering is gebleken, 
dat hem uit eigen waarneming omtrent zoo
danige feiten niets bekend is geworden, en dat, 
hetgeen hij deswege aan Rurgemeester en 
Wethouders heeft gerapporteerd nagenoeg 
uitslniten<l steunde op mededeelingen, hem 
geworden, nadat het feit, in de eerste overweging 
van het Raac!sbesluit vermeld, ruchtbaar was 

geworden, mededeelingen, waarvan de juistheid, 
ook blijkens het dicnaangaande door de politic 
ingestelde onderzoek, niet kon worden gecon
t roleerd; dat ook uit het ambtsbericht van den 
J ns2ectem van het lager onderwijs in de inspec
tie Haarlem blijkt, dat hem, noch door het 
hoofd der school, noch door een der ouders van 
schoolgaande kinderen, noch door iemand 
anders, v6"'r October l'.l2fi iet s is medegedeeld 
omtrent hardhandig optreden van de appellante, 
zoodat het feit, waarvoor de appellante door 
Burgemeester en ,¥ethouders is geschorst -
in welke straf zii heeft berust - derhalve naar 
het oordeel van Gedeonteerde Staten als een 
op zich zelf st.aand • incident moet worden 
beschouwd, doch niet, als een symptoom van 
doorloopend gebrek aan zelfbeheersching tegen
over hare leerlingen: dat, waar niet is gebleken, 
dat het op zich zelf afkeuringswaardige feit, 
waarvoor de appellante door Burgemeester en 
W'ethouders was gestraft met schorsing -
nog daargelaten of het in het ontslagbesluit 
juist is omschreven - een schakel vormt in 
eene reeks andere feiten van soortgelijken aard, 
de overwegingen, waarop de Raad het ontslag 
heeft doen steunen, in haar onderling verband 
en samenhang onjuist moeten worden geacht ; 
dat het Raadsbesluit mitsdien niet kan worden 
gehandhaafd ; dat van dit besluit de Raad deJ 
gemeente Bloemendaal bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende dat, daar vaststaat, 
dat Mevronw Klinkenberg-Meeter den jongen 
Krijn van Veen heeft geschopt en geknepen, 
dit, gevoe.gd bij de omstandigheid, dat zij den 
jongen reeds eerder met een boek een slag op 
het hoofd heeft gegeven en hem bovendien eens 
in een kolenhok heeft geworpen - afgezien 
van de vraag, of de nadien ontstane breuk al of 
niet een gevo!g is van Mevrouw Klinkenberg's 
optreden - reeds voldoende reden is, om aan te 
nemen, dat zij niet over voldoende zelfbeheer 
sching beschikt, om met gerustheid school
kinderen aan haar zorg toe te vertrouwen, en 
dat zij mitsdien voor haar werk niet geschikt is ; 

0. dat de onderwijzeres G. M. Klinkenberg
Meeter door Burgemeester en W ethouders van 
Bloemendaal voor het feit, dat zij eenen 
7-jarigen leerling heeft geschopt en geknepen, 
is gestraft met schorsing, dat zij daarom voor 
dit feit niet nogmaals mag worden gestraft 
door het geven van ontslag; dat voorts tegen
over de ontkenning van de onderwij zeres niet 
is komen vast te staan, dat zij voornoemden 
leerling reeds eerder met een boek een slag op 
het hoofd heeft gegeven, dat we! vaststaat, 
dat zij hem eens in een niet donker en niet 
gesloten kolenhok heeft geplaatst, docb niet, 
dat zjj hem daarin heeft geworpen ; dat zij 
voorts blijkens het rapport van den Hoofd 
inspecteur van het lager onderwijs in de 4• 
Hoofdinspectie nog al eens te laat op school 
kwam en eigenmachtig van den lesrooster 
afweek ; dat al deze voornoemde feiten, voor 
zoover zij zijn komen vast te staan, echter, mede 
gelet op haar toestand van zwangerschap, 
niet voldoenden grond opleveren om aan deze 
onderwijzeres we~ens gemiB aan ze!fbeheersching 
of verantwoorde1ijkheidsgevoel ontslag te ver
leenen; dat dan ook bet hoofd der school doze 
feiten, die hem bekend waren, niet zoo ernBtig 
heeft geacbt, dat hij daarvan v66r de uit
gesproken schorsing heeft melding gemaakt, 

5* 
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terwijl ook de groote meerderheid der ouders 
zich t en voordeele der onderwijzeres heeft uit
gesproken ; 

Gezien de Lager -Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) 

6 Februa1"i 1928. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Drankwet artt. 34, 50.) 

Art. 34 der Drankwet verb iedt den ver
koop van anderen dan sterken drank voor 
gebruik ter plaatse van verkoop niet alge
meen zonder verlof aan een ieder, maar 
enkel in een localiteit. 

Nu de dagvaarding n iet inhoudt, dat de 
daarbij bedoelde verkoop in een localiteit 
heeft plaats gevonden en mitsdien niet 
insluit, dat voor dien verkoop verlof was 
vereischt, is op hetgeen ten deze is telast
gelegd en bewezen verklaard ten onrechte 
de strafbepaling van art. 50, eerste lid, 
onder 2°. der Drankwet toegepast. 

Op het beroep van J. V., huisvrouw W. v. d. 
H., requirante van cassatie tegen een vonnis, 
te haren laste gewezen, van de Arr. -Rechtbank 
te 's-Hertogenbosch van 20 October 1927, 
waarbij zij in hooger beroep, met vernietiging 
van een vonnis van het Kantongerecht te Oss 
van 7 Juli 1927, wegens het: ,,zonder de ver
eischte vergunning en zonder het vereischte 
verlof alcoholhoudenden drank, anderen dan 
sterken drank, voor gebruik ter plaatse van 
verkoop, verkoopen", met toepassing van de 
artt. 1, 34, 50 der Drankwet, 23, 91 Sr., is ver
oordeeld tot een geldboete van honderd gulden 
en drie maanden vervangende hechtenis. 

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

Dijck; 
Q_ dat bij de inleidende dagvaarding a.an de 

req uirante is telastegelegd : 
• dat zij den' 18den April 1927, des namiddags 

circa 2.50 uur te Heesch, terwijl haar toch 
geenerlei vergunning was verleend tot den 
verkoop van sterken drank in het klein, noch 
eenig verlof tot den verkoop van alcoholhou
denden drank anderen dan sterken drank voor 
gebruik ter plaatse van verkoop,' in cen flesch 
bier heeft verkocht aan een persoon, opgevende 
genaamd te zijn Johannes Theodorus Lammers, 
voor gebruik ter plaatse van verkoop ; 

0. dat dit telastegelegde - met qualificatie 
en strafoplegging als voormeld - bij hct be
streden vonnis is bewezen verklaard, met uit
zondering van de omstandigheid, dat het bier 
werd verkocht ,,a.an een persoon opgevende 
genaamd te zijn Johannes Theodorus Lam
mers''; 

0 . dat, noch bij de aanteekening van het 
beroep, noch naderhand, door of vanwege de 
r-equirante eenige gronden voor dat beroep zijn 
aangevoerd ; 

0. echter ambtshalve : 
dat art. 34 der Drankwet den verkoop van 

anderen dan sterken drank voor gebruik ter 
plaatse van verkoop niet algemeen zonder ver-

lof a.an een ieder verbiedt , <loch enkel in een 
localiteit ; 

dat echter de dagvaarding niet inhoudt, dat 
de daarbij bedoelde verkoop in een localiteit 
heeft plaats gevonden, zoodat zij niet insluit, 
dat voor dien verkoop verlof was vereischt, 
hetgeen voor de toepasselijkheid van art. 50, . 
eerste lid, onder 2° der Drankwet is gevorderd; 
. dat mitsdien op hetgeen ten deze is telast

gelegd en bewezen verklaard ten onrechte die 
strafbepaling is toegepast, zoodat het bestre
den vonnis niet in stand kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis, behalve 
voor zoover daarbij met vernietiging van het 
vonnis des Kantonrechters te Oss van 7 Juli 
1927, in deze zaak gewezen, het aan requirante 
te!astgelegde is bewezen verklaard ; 

R echtdoende krachtens art. 105 R. 0 . : 
0. dat het bewezen verklaarde ook niet bij 

eenige andere wettelijke bepaling strafbaar is 
gesteld ; 

Verklaart het bewezen verklaarde niet straf
baar; 

Ontslaat de requirante van alle rechtsver
volging deswege ; 

Verwerpt overigens het beroep. 

(Gewezen overeenkomstig de Conclu8ie van den 
Advocaat-Generaal B erger .) (N .. J. ) 

7 Februari 1928. BESLUIT tot vervroeging in 
1928 van den wettelijken tijd bedoeld in 
art. 1 der wet van 23 Juli 1908 (Staatsblad 
n°. 236). S. 17. 

Wij WILHELMINA, en , .. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
3 Februa ri 1928, n°. 690, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur ; 

Gezien de Wet van 23 Ma.art 1918 (Staatsblad 
n°. 165), gewijzigd bij de wet van 22 Ma.art 1922 
(Staatsblad n°. 130) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepa.len dat in 1928 de vervroeging met 

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

Onze Minister van Binnenlandsche Za.ken 
en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, da.t in het Staatsblad en in de Ne,der
landsche Staatscourant zal worden geplaatst . 

's-Gra.venhage, den 7den Februari 1928. 
WILHELMINA. . 

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

( Uitgeg. 15 Febr. 1928.) 

7 Februari 1928. BESLUIT tot vaststelling van 
de eischen voor toelating tot de openbare 
en de krachtens artikel 45bis der Middel
ba.ar-Onderwijswet gesubsidieerde bijzon
dere hoogere burgerscholen met vijfjarigen 
cursus. S. 18. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen a. i. 
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van 19 November 1927 n°. 105173, afdeeling 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar Onder
wijs; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 Januari 1928, n°. 15) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 2 Februari 1928, n°. 609, afdeelingVoor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, de 
krachtens artikcl 2lbis der middelbaar-onder
wj_jswet voorgeschreven eischen van toelating 
tot de openbare hoogere burgerscholen met 
vijfjarigen cursus, welke krachtens artikel 45ter, 
derde lid, der wet, voor wat betreft de ver
plichte vakken, ook gelden voor de gesubsi
dieerde bijzondere hoogere burgerscholen met 
vijfjarigen cursus, opnieuw vast te stellen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I. in te trekken Ons besluit van 25 Juni 

1920 (Staatsblad n°. 316); 
II. vast te stellen de navolgende bepalingen 

tot regeling van de eischen van toelating tot 
-de openbare en de ingevolge art. 45bis gesub
sidieerde bijzondere hoogere burgerscholen met 
vijfj arigen curs us. • 

Art. 1. Om als leerling tot de eerste klasse 
eener hoogere burgerschool, als in dit Besluit 
bedoeld, te warden toegelaten, moetde candidaat 
zich onderwerpen aan een onderzoek naar zijn 
(haar) kennis in de vakken: Nederlandsche 
ta.al, Rekenen, Aardr\jkskunde en Geschiedenis 
en naar zijn (haar) vaardigheid in het schrijven. 

2. Dit onderzoek wordt ingesteld door de 
Jeeraren der hoogere burgerschool. 

De directeur wijst de leeraren aan, die de 
commissie van onderzoek vormen, en is voor
zitter der commissie. Over den uitslag van het 
onderzoek wordt door de commissie bij meer
derheid van stemmen beslist ; bij staking van 
stemmen beslist de voorzitter der commissie. 

3. Het onderzoek voor de eerste klasse om
vat v0or, 

1. Rekenen: 
a. de vier hoofdbewerkingen met geheele 

getallen, tiendeelige (geen repeteerende) en ge
wone breuken en het uitwerken van niet te 
jngewikkelde vormen ; 

b. bekendheid met de eenvoudigste ken
merken van deelbaarheid en het zoeken van het 
kleinste gemeene veelvoud en den grootsten 
gemeenen deeler door ontbinding in factoren ; 

c. kennis van het metrieke stelsel ; 
. d. het oplossen va.n eenvoudige vraagstuk

ken; 
e. geoefendheid in het rekenen nit het hoofd 

met niet te groote getallen ; 
2. N ederlandsche taal : 

a. nauwkeurig en natuurlijk lezen en goed 
verstaan van eenvoudig proza en zeer eenvoudige 
poezie; 

b. eenige bedrevenheid in het schriftelijk 
weergeven van een eerst verteld en daarna 
voorgelezen opstelverhaaltj e; 

c. het zonder grove fouten ma.ken van een 
dictee of invuloefening, in hoofdzaak loopende 
over de werkwoordsvormen ; 

d. eenige bekendheid met, de deelen van den 
zin (gezegde, onderwerp, belanghebbend (mee
werkend) en lijdend voorwerp, bijvoeglijke en 
bijwoordelijke bepaling) en met de woord
soorten. 

3. Aardrijlcslcunde : 
Kennis der hoofclzaken van de aardrijkskunde 

van Nederland, Nederlandsch-Indie, Suriname 
en Cura,;:ao. Eenige kennis van de aardrijks
kunde van Europa : onderlinge ligging der 
staten, de namen en Jigging van enkele der 
belangrijkste gebergten, wateren en steden. 
De namen en Jigging der voornaamste staten 
in de overige werelddeelen en de namen en 
ligging van de voor Nederland het meest van 
belang zijnde steden in die staten. De namen 
en Jigging der wereldzeecn. 

4. Geschiedenis : 
Bekendheid met de voornaamste personen 

en gebeurtenissen en kennis der voornaamste 
jaartallen nit de Vaderlandsche Geschiedenis 
na 1500. 

Het onderzoek, bedoelcl onder l e en 2a van 
dit artikel wordt alleen ingesteld voor de can
didaten, die deelnemen a.an het moncleling ge
deelte daarvan, bedoeld in art. 8. 

4. Het oordeel omtrent de bij het onderzoek 
gebleken kennis cler candidaten wordt voor elk 
der vakken nitgedrukt door een rler cijfers 

1

1 tot 10, aan we!ke de volgende beteekenis is 
· te hechten : 

10 uitmuntend 5 bijna voldoende 
9 zeer goed 4 onvoldoende 
8 goed 3 gering 
7 ruim voldoende 2 slecht 
6 voldoende l zeer slecht 

5. V66rdat het onderzoek plaats vindt, vraagt 
de directeur der hoogere burgerschool omtrent 
den aanleg en de bekwaamheid en omtrent de 
geschiktheid voor middelbaar onderwijs van 
elk der candidaten, het schriftelijk oordeel vart 
het hoofd der lagere school, die de candidaat 
in. het voorafgaande jaar heeft bezocht. 

6. Het onderzoek, in art. l bedoeld, wordt 
in elk geval schriftelij k ingesteld voor elk der 
vakken: Nederlandsche taal, Rekenen, Aard
rijkskunde en Geschiedenis. 

De vaardigheid in het schrijven wordt be
oordeeld naar het schriftelijk werk, in het voor
gaancle lid bedoeld. 

De opgaven voor dit schriftelijk onderzoek 
warden vastgesteld door de commissie, in art. 2 
van dit Besluit genoemd, die zich vooraf kan 
doen voorlichten door hoofden van · lagere 
scholen, van welke leerlingen aan het onderzoek 

· deelnemen. 
Ongeacht het bepaalde in het derde lid van 

dit artikel · . 
kan de inspecteur van het middelbaar onder

wijs, onder ,viens toezicht een Rijks hoogere 
burgerschool is geplaatst, aan de commissie 
van onderzoek dier school opdragen : zich in 
verbinding te stellen met de commissie van 
onderzoek van eenige andere hoogere burger
school in dezelfde gemeente om zoo mogelijk 
te komen tot dezelfde opgaven voor het schrif
t elijk werk; 

kunnen Burgemeester en Wethouders aan de 
commissie van onderzoek van een gemeentelijke 
hoogere burgerschool in hun gemeente op
dragen: te komen tot dezelfde opgaven voor 
het schriftel\jk werk voor elke andere gemeente
lijke school in hun gemeente, en zoo mogelijk 
dienaangaande tot overeenstemming te komen 
met de commissie van onderzoek van eenige 
a.ndere hoogere burgerschool in hun gemeente. 

7. Indien de uitslag van het schriftelijk 
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ondenoe.J., zoodanig is, dat de commissie, ge
noemd in art. 2 van dit Besluit , daarin aan
leiding vindt den candidaat toe te laten of af 
te wijzen, en deze uitslag in overeenstemming 
is met het oordeel van het hoofd der lagere 
school, in art. 5 van dit Besluit bedoeld, wordt 
op grond van deze overeenstemming door de 
commissie van onderzoek tot toelating of af
wijzing van den candidaat besloten. 

8. Indien omtrent den uitslag van het schrif
telijk onderzoek twijfel bestaat, of indien om
trent eenigen candidaat geen overeenstemming 
bestaat tusschen den uitslag van het schrifte
lijk onderzoek en het oordeel van het hoofd 
der lagere school, in art. 5 van clit ·Besluit be
doeld, wo-rdt een m ondeling onde rzoek inge
steld voor elk der vakken Nederlandsche t aal, 
Rekenen, Aardrijkskunde en Geschiedenis. 

9. Na afloop van het mondeling onderzoek 
beslist de commissie, genoemd in ar t . 2 van 
dit Besluit, over den uitslag van het geheele 
onderzoek der candidaten, die zich aan het 
mondeling onderzoek moesten onderwerpen. 
V66r de beslissing daaromtrent kan zii zich 
opnieuw tot het hoofd der lagere school wenden 
om nadere mondelinge of schriftelijke inlich
tingen aangaande de candidaten. 

10. Om als leerling tot de tweede, derde, 
vierde of vijfde klasse eener hoogere burger 
school, als in dit _Besluit bedoeld, te worden 
toegelaten, moet, behoudens het bepaalde in 
art. 11 van dit Besluit, de candidaat zich onder 
werpen aan een onderzoek, waaruit blijkt, dat 
de candidaat onderwijs, als gegeven in de 
klassen, voorafgaande aan de klasse, waar
voor . hij toelating vraagt, met vrucht genoten 
heeft. 

Voor de samenstelling der commissie, met 
dit onderzoek belast, en voor het bepalen van 
den uitslag van dit onderzoek, geldt het be
paalde in artikel 2. 

De commissie kan den candidaat op grond 
van verkregen diploma's of van getuigschriften 
wegens genoten onderwijs vrijstellen van een 
examen in sommige of in alle vakken. 

11. Leerlingen, komende van een andere 
erkende hoogere burgerschool met vijfjarigen 
cursus, opleidende voor hetzelfde eindexamen 
(bedoeld in art. 55 der middelbaar-onderwijswet 
of in Ons Besluit van 21 December 1923, n°. 16), 
worden door den directeur der hoogere burger
school met vijfjarigen cursus, voor welke zij 
:i:ich aanmelden, zonder nader onderzoek toe
gelaten tot dezelfde klasse, waarin zij, volgens 
een schriftelijke verklaring van den directeur 
der school, die zij verliet en, hadden kunnen 
plaats vinden, indien· zij daar gebleven waren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van <lit Besluit , hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal wor
dl"n gezonden aan den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 7den F ebruari 1928. 
WILHELMINA. 

De J1inister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

WASZINK . 

( Uitgeg. 25 Febr. 1928. ) 

7 F ebruari 1928. BESLUIT t ot bepaling van 
den <lag van inwerkingtreding van de Wet 
va n den 24sten December 1927 (Staatsblad 
n°. 415), houdende naderc regeling van de 
Collectieve Arbeidsovereenkomst.. S. 19. 

B epaal,d op 1 Septenibe,· 1928. 

7 Februari 1928. BESLUIT, houdende beschik
king op het beroep van het gemeente
bestuur van Geleen inzake den aanslag 
van H . M. Cleuskens te B eek (L. ) in de 
gemeentelijke inkomstenbelast i ng der ge
meente Geleen. S. 20. 

Wij WILHELMINA, enz. 
B eschikkend e op h e t b eroep , i ngest eld door 

het gemeentebestuur van Geleen t egen de uit
spraak van Gedeputeerde Sta ten van Limburg 
van 16 J uli 1926, l e Afdeeling, A. La. 3320/3 P., 
op het bezwaarschrift van H. M. Cleuskens t e 
Beek (Liniburg) tegen den aanslag in de gemeen
telijke inkonistenbelasting over het belasting
jaa r 1921/22 der gemeente Geleen; 

Den Raad van Stat e, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
26 J anuari 1927, n°. 75 en van 29 Augustus 
1927, n°. 75/140 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 3 Februari 1928, n° . 75, Afdee
ling Directe Belastingen ; 

Overwegende dat H. JVI. Cleuskens te Beek 
over het belast ingjaar 1921 /22 in den plaatse
ljjken hoofdelijken omslag is aangeslagen in de 
gemeente Geleen ; 

dat, nadat hij t egen <lien aanslag bij Gede
puteerde Staten bezwaren had ingebracht, <lit 
college bij besluit van 27 November 1925 
Burgemeester en W ethouders van Geleen heeft 
verzocht een voorst el aan den gemeenteraad 
t e doen om ontheffing te verleenen van be-
doelden aanslag ; _ 

dat de gemeenteraad op 25 Januari 1926 aan 
Burgemeester en Wethouders opdroeg aan Ge
deputeerde St aten te adviseeren, den aanslag 
van den reclamant niet t e verminderen of t e 
vernietigen ; 

dat Gedeputeerde Staten bij besluit van 16 
Juli 1926, l e Afd . A. La . 3320/3 P met vernie
tiging van het raadsbesluit van 25 Januari 
1926, aan den reclamant eene t eruggave van 
belasting hebben verleend· t en bedrage van 
f 59,83, uit overweging dat de reclamant ko
mende uit de gemeente Geleen, zich t e S tein 
op 12 Februari 1921 gevestigd heeft, aldaar 
op 8 Juli 1921 gehuwd is en verder met zijne 
echtgenoote aldaar is blijven wonen aan den 
Steinderweg n°. 444a t ot 3 Augustus 1922; dat 
mitsdien moet worden aangenomen, dat de 
reclama nt althans van 12 Februari 1921 af 
tot zijn vert rek uit de gemeente Stein aldaar 
hoofdverblijf heeft gehad ; dat, waar de recla
mant in het belastingjaar 1921 /22 zoowel in de 
gemeente Geleen als in de gemeente Stein, in 
eerstgenoemde gemeente in den hoofdelijken 
om.slag, in laat stgenoemde in de gemeentelijke 
directe belasting naar het inkomen werd aan
geslagen , eerstbedoelde aanslag in verband met 
het bepaalde bij art. V der wet van 20 Mei 1922 
(Staatsblad 36:r) ten onrechte heeft plaats gehad, 
alt hans voor wat betreft de periode aanvan
gende op 12 Februari 1921, tijdstip, waarop 
de reclamant zich in de gemeente S tein geves-
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-tigd heeft ; dat mitsdien over eene periode 
van 15 maanden t eruggave van dien aanslag 
behoort te geschieden ; 

dat Burgemeester en Wethouders in beroep 
aanvoeren dat door den gemeenteraad in zijne 
vergadering van 25 J anuari 1926 niet afwijzend 
wercl beslist op een bezwaarschrift vo.n den aan
geslagene ; dat een derg~lijk aan den gemeente
raacl gericht bezwaarschrift zelfs niet inkwam ; 
dat de gemeenteraad in bedoelde vergadering 
Burgemeester en W ethouders enkel opdroeg 
.aan Gedeputeerde Staten te aclviseeren, den 
aanslag van den reclamant niet te verminde
ren of t e vernietigen ; dat er dus geen sprake 
'i s van eene afwijzende beslissing van den raad 
op een bezwaarschrift van den reclamant, want 
da t eene dergelijke beslissing geheel anders 
had moeten luiden ; dat derhalve Gedeputeerde 
Staten niet bevoegd waren om in eerste instantie 
eene beslissing t e nemen ; dat overigcns door 
<len reclamant niet zijn in acht genomen de 
termijnen, aangegeven in art . 265 oud der 
Gcmeentewet voor het indienen van de reclame 
tegen een aanslag in den hoofdelijken omslag 
der gemeente Geleen over het .jaar 1921 /22; 
dat daarenboven gedurende het belastingjaar 
1921/22 de reclamant, blijkens het bevolkings
regist er in de gemeente Geleen hoofdverblijf 
heeft gehad ; dat hij bij de !Ode algemeene 
volkstelling ambtslialve werd ingeschreven en 
10 Juni 1922 werd afgeschreven naar de ge
meente Stein ; dat ook niet opgaat de over
weging van Gedeputeerde Staten dat, omdat 
vast zou staan dat de rnclamant op 8 Juli 1921 
in de gemeente Stein woonachtig wa , hij in die 
gemeente in de gemeentelijke direct e belasting 
naar het inkomen moest zijn betrokken, omdat 
claarvoor in ieder geval vereischt zou z\jn ge
weest , dat hij in die gemeente op l Mei 1921 
hoofdverblijf zou moeten hebben gehad in den 
z in van art. 244a der Gemeentewet; dat der
halve hieruit eerder moest zijn gebleken, dat 
een aanslag in de gemeente Stein t en onrechte 
was opgelegd ; dat derhalve de aanslag in de 
gemeente Ge.leen buns inziens t ereoht was op
gelegd en niet voor vernietiging vatbaar waR ; 

Overwegende dat het beroep gericht is tegen 
oen beslissing van Gedeputeerde Staten ter 
zake , an een aanslag, opgelegd krachtens het 
twee.de lid van § II der wet van 30 December 
1920 (Staatsblad n°. 923); 

dat Wij, kraohtens het derde lid dier para
g raaf, a ls regel niet t er zake van zoodanigen 
aanslag met rechtsprekende, bevoegdheid vol
gens a rtikel 265i der Gemeentewet zijn bekleed, 
een regel waarop alleen artike l V cl er wet van 
20 Mei 1922 (Staatsblad n°. 361) een uitzonde
ring maakt; 

dat deze uitzondering hier uiet van toe
passing is, omdat de belastingplichtige nimmer 
is gevallen -0nder de t oepassing, zoowel van de 
a rtikelen 244a tot en met 245c der Gemeentewet 
a ls van artikel 245 dier wet, zooals clat luidde 
op 31 December 1920 ; 

dat immers , 
indien belastingplichtige v66r 1 Mei 1921 

i n de gemee11te Stein zijn hoofdverblijf mocht 
hebben gevestigd, hij na die vesti~ing niet meer 
zou behoeven bij te dragen in ae inkomsten
belasting der gemeente Geleen; zulks op grond 
Yan § II, tweede lid, der wet van 30 December 
1920 (Staatsblacl 11°. 923) in verband met artikel 

245 der Gemeentewet, zooals dat luiude op 
31 December 1920 ; 

indien belast-iogplichtige in den loop van het 
tijdvak l Mei 1921- 1 Mei 1922 zijn hoofd
ver\)l ijf in de gemeente Stein mocht hebben ge
vestigd, hij weEswaar, krachtens .het zevendc 
lid van § II der wet van 30 December 1920 
(S taatsblad 0°. -923) gecn aanspraak zou hebben 
lmnnen maken op onthefflng van zijn aanslag 
in de gemeente Geleen, doch, krachtens artikel 
2440 der Gemeentewet, niet v66r l Mei 1922 
belastingplichtig zou zijn geworclen in de ge
meente Stein; 

indien belastingplichtige, zooals het appel
leerend gemeentebestuur van Geleen zelf stelt , 
eerst na l Mei 1922 zijn hoofd verblijf in de 
gemeente Stein mocht hcbben gevestigd, hti niet 
v66r l Mei 1923 in laatstgenoemde gcmeente 
belastingplichtig zou zijn geworden ; 

dat aan het vorenstaande niet afdoet de 
omstandigheid dat belastingplichtige, blijkens 
bet vorenst aande ten onrechte, zoowel naar de 
a rtikelen 244a t ot en met 245c der Gemeentewet 
als naar artikel 245, zooals dat luidde op 31 
December 1920, is aangeslagen, daar men niet 
geacht kan worden ,,onder de toepassing" van 
een artikel te ,, vallen" alleen omdat dat artikel 
toegepast is ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Ons onbevoegd te verklaren om ter zake van 

het in het beroepschrift omschreven geschil een 
beslissing te geven. 

Onze Minist er van Financien is belast met 
de uitvoering van <lit besluit, hetwelk tegelijk 
met zijn rapport in het Staatsblad zal worden 
geplaat st en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

's -Gravenhage, den 7den Februari 1928. 
WILHELMINA. 

De ~Minister van Financien, DE G E ER. 
( Uitgeg. 22 Febr. 1829.) 

MINIS'.l'ERIE VA 
FINANCIEN. 

Afdeeling: 
Directe Belastingen. 

N°. 75. 
Onclerwerp : 

Commissoriaal van 
5 Augustus 1926, n°. 80. 

's-Gravenhage, 3 Februari 1928. 
A an de Koningin . 

Mits deze heeft de ondergeteekende de eer 
Uwer Majesteit hiernevens weder aan t e bieden 
het beroepschrift van het Gemeentebestunr van 
Geken in zake den aanslag van R. M. Cleuskens 
t e B eek (L.) in de gemeentelijke inkomsten
belasting over het l:ielastingjaar 1921/22 der 
~emeente Geleen. 

De Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, heeft Uwer Majesteit 
de vol~e?~e uitspraak voorgedragen : 

Bescllik.lrnnde op het beroep, ingesteld door 
het gemeentebestuur van Geleen tegen de uit
spraak van Gedeputeerde Staten van Limburg 
van 16 Juli 1926, l e Afdeeling A. La. 3320/3 P , 
op het bezwaarschrift van H. 111. Clenskens t e 
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Beek (Li1nbnrg) tegen den aanslag in de gemeen
t elijke inkomstenbelasting over het belasting
jaar J 921 /22 der gemeente Geleen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
26 Januari 1927, n°. 75; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van · 

Overwegende dat H. M. Cleuskens te Beek 
over het belastingjaar 1921 /22 in den plaatse
lijken hoofdelijken omslag is aangeslagen in 
de gemeente Geleen ; 

dat, nadat hij t egen <lien aanslag bij Gede
puteerde Staten bezwaren had ingebracht, dit 
college bij besluit van 27 November 1925 Bur
gemeester en w·ethouders van Geleen heeft ver
zocht een voorstel aan den gemeenteraad te 
doen om ontheffing te verleenen van be
<loelden aanslag ; 

dat de gemeenteraad op 25 J anuari 1926 aan 
Burgemeester en W ethouders opdroeg a'an Gede
puteerde Staten te ·adviseeren, den a,anslag 
van den reclamant ni et te verminderen of te 
vernietigen ; 

dat Gedeputeerde Staten bij besluit van 16 
Juli 1926, le Afd. A. La. 3320/3 P met ver
nietiging van het raadsbesluit van 25 Januari 
1926, aan den reclamant eene teruggave van 
belasting hebben verleend ten bedrage van 
f 59,83, uit overweging dat de reclamant ko
mende uit de gemeente Geleen, zich t e Stein 
op 12 Februari 1921 gevestigd heeft, aldaar 
op 8 Juli 1921 gehuwd is en verder met zijne 
echtgenoote aldaar is blijven wonen aan den 
Steinderweg n°. 444a tot 3 Augustus 19~2 ; dat 
mitsdien moet warden aangenomen, dat de 
reclamant althans van 12 Februari 1921 af tot 
zijn vertrek uit de gemeente Stein aldaar hoofd
verblijf heeft gehad ; dat, waar de reclamant in 
bet belastingjaar 1921 /22 zoowel in de gemeente 
Geleen als in de gemeente Stein, in eerstge
noemde gemeente in den hoofdelijken omslag, 
in laatstgenoemde in de gemeentelijke directe 
belasting naar het inkomen werd aangeslagen, 
eerstbedoelde aanslag in verband met het be
paalde bij art. V der wet van 20 Mei 1922 
( Staatsblad 361) t en onrechte heeft plaats gehad, 
althans voor wat betreft de periode aanvangende 
op 12 Februari 1921, tijdstip, waarop de recla 
mant zich in de gemeente Stein gevestigd 
heeft ; dat mitsdien over eeno periode van 15 
maanden t eruggave van <lien aanslag behoort 
te geschieden ; 

dat Burgemeest er en Wethouders in beroep 
aanvoeren dat door den gemeenteraad in zijne 
vergadering van 25 J anuari 1926 niet afwijzend 
werd beslist op een bezwaarschrift van den aan
geslagene ; dat een dergelijk aan den gemee'nte
raad gericht bezwaarschrift zelfs niet inkwam ; 
dat de gemeenteraad in bedoelde vergadering 
Burgemeester en vVethouders enkel opdroeg 
aan Gedeputeerde Staten te adviseeren, den 
aanslag van den reclamant niet te verminderen 
of te vernietigen ; dat er dus geen sprake is van 
eene afwijzende besl issing van den raad op een 
bezwaarschrift van den reclamant , want dat 
eene dergelijke beslissing geheel anders had 
moeten luiden ; dat derhalve Gedeputeerde 
Staten niet bevoegd waren om in eerste instantie 
eene beslissing te nemen ; dat overigens door 
den reclamant niet zijn in acht genomen de 
t ermijnen, aangegeven in art. 265 oud der 

Gemeentewet voor het indienen van de re<"lame 
t egen een aanslag in den hoofdelijken omslag 
der gemeente Geleen over het jaar 1921 /22 ; 
dat daarenboven gedurende het belastingjaar 
1921 /22 de reclamant, blijkens het bevolkings
register in de gemee:rite Geleen hoofdverb!ijf 
heeft gehad ; dat hij bij de !Ode algemeene 
volkstelling ambtshalve werd ingeschreven en 
10 Juni 1922 werd afgeschreven naar de ge
meente Stein ; dat ook niet .opgaat de overwe
ging van Gedeputeerde Staten dat, omdat vast 
zou staan dat de reclamant op 8 Juli 1921 in de 
gemeente Stein woonachtig was, hij in die 
gemeente in de gemeentelijke directe belasting 
naar het inkomen moest zijn betrokken, omdat 
daarvoor in ieder geval vereischt zOu zijn ge 
weest, dat hij in die gemeente op 1 Mei 1921 
hoofdverblijf zou moeten hebben gehad in den 
zin van art. 244a der Gemeentewet ; dat der
halve hieruit eerder moest zijn gebleken, dat 
een aanslag in de gemeente Stein ten onrechte 
was opgelegd ; dat derhalve de aanslag in de 
gemeente Geleen huns inziens terecht was op
gelegd en niet voor vernietiging vatbaar was ; 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op de 
reclame van H. M. Cleuskens hebben beschikt 
als ware zij een beroep tegen eene afwijzende 
beschikking van den Raad der gemeente Geleen ; 

dat echter het besluit van den Raad geene 
beslissing is ter zake van· eene reclame van 
H. M. Cleuskens, daar deze tegen zijn aans!ag 
bij den Raad geen bezwaren heeft ingebracht ; 

dat derhalve van een beroep op dit raads-
besluit geen sprake kan zijn ; -

dat, daargelaten de vraag of art. 265i der 
Gemeentewet door Gedeputeerde Staten had 
kunnen warden toegepast, dit niet is geschied 
en het besluit van Gedeputeerde Staten 11iet kan 
worden gehandhaafd ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het bestreden besluit v~n Gedeputeerde 
Staten van Limburg van 16 Juli 1926, l e Af
deeling A. La. 3320/3 P te vernietigen. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waa:r:van afschrift 
zal warden gezonden aan den Raad van State, 
Afcleeling voor de Geschillen van Bestuur. 

De ondergeteekende is vervolgens krachtens 
machtiging van Uwe Majesteit met de ge
noemde Afdeeling van den Raad van State in 
overleg getrede11. Die Afdeeling heeft echter 
geen termen kunnen vinden ha.ar bovenstaancl 
advies te wijzip.:en, 

Met dat advies kan de ondergeteekende zich 
niet vereenigen. 

De gronden waarop dit oordeel rust, zijn ver
meld in het ontwerpbesluit, dat Uwer Majest eit 
hierbij eerbiedig ter bekrachtiging wordt aan
geboden. 

De Minister van Financien, DE GEER. 

8 Febr-uari 1928. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad. 

Forensenbelasting in de gemeente Blo emendaal 

Onjuiste fi scale wetstoepassing door de 
administratie der helastingen op averecht
sehe gronden door den Raad van Beroep 
gehandhaafct. 

Wanneer aan iemand een aanslaghiljet 
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gedateerd 30 April 1925 is toegezonden 
betreffende een navorderingsaanslag in de 

forensenbelasting van Bloemendaal over het 
belastingjaar 1922/1923, zonder toepassing 
der viervoudige verhooging, en vei·volgens 
hem weder een aanslagbiljet wordt toe
gezonden, nu gedateerd 8 Nov. 1925, hou
dende wederom een aansl ag in de forensen
bel asting van Bloemendaal over het belas
tingjaar 1922/1923, thans met toepassing 
der viervoudige verhooging, is de aans]ag 
waarop het laatstbedoeld aanslagbiljet be
trekking heeft onwettig. 

Daargelaten, dat tweemaal dezelfde be
lasting wegens de hoofdsom is opgelegd, 
is de laatste aanslag tot stand gekomen 
toen de termijn bedoeld in het krachtens 
art. 267 der Gementewet toepasselijke art. 
82 der wet op de Inkomstenbelasting 1914 
reeds was verstreken. 

Wanneer iemand opkomt tegen opleg
ging der viervoudige verhooging bij na
vordering van forensenbelasting, op grond 
dat hij in vorige jaren niet in de gemeen
te, waarvoor de forensenbelasting wordt 
geheven, heeft gewoond, kan dit beroep 
niet worden ter zijde gesteld op grond 
van het argument, dat ten deze de ge
meentelijke forensenbelasting van rechts
wege de Rijksinkomstenbelasting zou vol
gen. 

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

weduwe van B., te X ., tegen de uitspraak van 
den Raad van Beroep voor de directe belas
tingen te Haarlem, d.d. 26 Aug. 1927, be
treffende den aan wijlen haren echtgenoot B. 
opgelegden naderen aanslag in de forensen
belasting der gemeente Bloemendaal, belas
tingjaar 1922/1923; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Berger, namens den Pro
cureur-Generaal, strekkende, dat de Hooge 
Raad de bestreden uitspraak zal vernietigen 
en, doende wat de Raad van Beroep had be
hooren te doen, den aanslag zal vaststellen 
op een bedrag van f 130.83; 

0., dat blijkens de stukken aan B. is toege
zonden een aanslagbiljet, gedateerd 30 Maart 
1925, wegens een hem opgelegden naderen 
aanslag in de Rijksinkomstenbelasting met 
toepassing der viervoudige verhooging, groot 
f 48,495.20; 

dat A. blijkens de uitspraak van den Raad 
van Beroep te Haarlem van 30 Oct. 1925, bij 
beroepschrift van 27 April 1925, tegen <lien 
aanslag bij <lien Raad is opgekomen, waarop 
deze heeft beslist, dat de navorderingsaan
slag, in plaats van naar een meerder inkomen 
van f 65.196, moet worden berekend naar een 
meerder inkomen van f 7840.01, met toepas
sing der viervoudige verhooging; 

dat intusschen aan B . was toegezonden een 
aanslagbiljet gedateerd 30 April 1925 (art. 22 
van het kohier, dienst 1924/1925), betreffende 
een navorderingsaanslag in de forensenbelas
ting van Bloemendaal , belastingjaar 1922/ 
1923, berekend over f 67.150, groot f 1086.67, 
zonder toe passing der viervoudige verhoogi ng; 

dat 'voorts \tan B. is toegezonden een aan-

·s]agbiljet gedateerd 8 Nov. 1926, houdende 
wederom een aanslag in de forensenbelasting 
van Bloemendaal, belastingjaar 1922/1923 
(art. 17 van het kohier, dienst 1926/1927) tot 
een bedrag van f 654.15, berekend naar een 
inkomen van 1950/9830; 

0. dat naar aanleiding van laatstgenoemden 
aanslag B. zich heeft gewend tot den Raad 
van Beroep, aanvoerende dat hem reeds over 
genoemd belasti ngj aar een navorderingsaan
slag was opgelegcl bij een aanslagbiljet cl.cl. 
30 April 1925, en dat daarna eenig nieuw 
feit, clat aanleiding zou kunnen geven tot her
ziening van - <lien aanslag, noch is gebleken, 
noch hem is medegedeeld, terwijl hij bovendien 
er op heeft gewezen, dat ten tij de van dezen 
nieuwen aanslag meer dan 3 jaar sedert den 
aanvang van het belastingjaar waren verloo
pen en dat de viervoudige verhooging alleen 
kan worden geheven tegelijk met den aanslag, 
waarop zij betrekking heeft; 

0. dat de Inspecteur hiertegen heeft aan-
. gevoerd, dat ten onrechte was verzuimd op 

den aanslag, bedoeld bij het aanslagbiljet van 
30 April 1925, de viervoudige verhooging toe 
te passen: dat van dit verzuim eerst gebleken 
is bij het uitwerken van 's Raads uitspraak 
van 30 Oct. 1925; dat de vroeger verleende 
machtiging tot navordering ook den thans be
streden aanslag dekt, in welken aanslag be
grepen zijn zoowel de hoofdsom, berekend 
over een inkomen van f 9830, zijnde f 130.83, 
als de daarop toe te passen verhooging, groot 
f 523.32; 

0. dat de Raad het beroep heeft verworpen, 
daarbij overwegende, dat bij de uitvoering 
van 's Raads uitspraak van 30 Oct. 1925, 
welke sedert in kracht van gewijsde is gegaan, 
een administratieve £out is gemaakt; dat even
wel die foutieve uitwerking van 's Raads uit
spraak deze niet krachteloos maakt, <loch ver
betering noodig heeft, welke verbetering te
recht is aangebracht; dat appellant nog aan
voert, dat voor de gemeentebelasting geen 
sprake kan zijn van verhooging, daar er voor 
hem geen aan het onderhav.ige belastingjaar 
voorafgaande jaren in Bloemendaal waren, 
<loch dit verweer niet opgaat, daar de gemeen
te-forensenbelasting ten deze van rechtswege 
de rijksinkomstenbelasting volgt, terwijl de 
verhooging toch reeds was beslist bij de meer
bedoelde uitspraak; 

0. dat hiertegen als middel van cassatie is 
aangevoerd: 

Schending, althans verkeerde toepassing van 
art. 16 der wet van 19 Dec. 1914 (Stbl. 564), 
alsmede van art. 267 der Gemeentewet, in ver
band met de artt. 82, 84 en 85 der wet op de 
Inkomstenbelasting 1914 ; 

0. hieromtrent: 
dat, wat er moge zijn van 's Raads over

weging, dat de aanslag, waarover het geding 
loopt, strekt tot verbetering van een orijuiste 
uitwerking van 's Raads uitspraak van 30 Oct. 
1925, <lit niet wegneemt, dat ten deze is opge
legd een geheel nieuwe, ten kohier gebrachte· 
aanslag, omvattende zoowel het in hoofdsom 
verschuldigde als de viervoudige verhooging; 

dat trouwens ook de Raad zelf van oordeel 
moet zijn geweest, dat ten deze een aanslag 
was opgelegd, daar hij anders niet een beroep 
hiertegen had kunnen ontvangen; 
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dat die nadere aanslag, gelijk mede uit de 
bestreden uitspraak blijkt, eerst is opgelegd 
na de uitspraak van 30 Oct. 1925, dus meer 
dan drie jaar na den aanvang van het belas
tingjaar 1922/1923, waarop hij betrekking 
heeft, zoodat hij is opgelegd met overschrijding 
van den termijn, bepaald in art. 82 der wet 
op de inkomstenbelasting 1914, welk artikel 
krachtens art. 267 der Gemeentewet ten deze 
toepasselij k is; 

dat reeds op dezen grand de bestreden aan
slag moet warden vernietigd; dat dit geldt 
zoowel den aanslag in hoofdsom, welke boven
dien tweemaal is opgelegd, als voor de vier
voudige verhooging; 

dat toch, ook indien het mogelijk ware deze 
op te leggen bij afzonderlijken aanslag, afge
scheiden van dien in hoofdsom, dan toch ook 
die afzonderlijke aanslag binnen den in art. 
82 genoemden termijn moet zijn gedaan; 

dat trouwens, afgescheiden hiervan, 's Raads 
uitspraak niet zou kunnen worden gehand- . 
haafd; 

dat immers de Raad de verschuldigdheid van 
de thans opgelegde viervoudige verhooging 
aanneemt op grond zijner . beslissing omtrent 
de verhoogjng van de Rijksinkomstenbelasting, 
daar de gemeentelijke forensenbelasting ten 
deze van rechtswege de Rijksinkomstenbelas
ting zou volgen; 

dat echter in verband met het tweede lid 
van art. 265e der Gemeentewet we! moet wor
den aangenomen, dat een bezwaar tegen een 
aanslag in de gemeentelijke inkomstenbelas
ting, hetwelk in wezen ook den aanslag in de 
Rijksinkomstenbelasting betreft, zich oplost in 
het bezwaar tegen laatstgenoemden aanslag, 
zoodat hetgeen ten aanzien van dezen bes! ist 
wordt of komt vast te staan van rechtswege 
geldt voor de gemeentelijke inkomstenbelas
ting, <loch dat een afzonderlijk bezwaar tegen 
een aanslag in de gemeentelijke inkomsten
belasting toegelaten blijft, indien dit onaf
hankelijk is van den aanslag in de Rijksin
komstenbelasting; 

dat nu een zoodanig bezwaar ten deze was 
aangevoerd door het beroep op de omstandig
heid, dat de belastingplichtige in voorafgaande 
jaren niet te Bloemendaal had gewoond en 
dus daar niet over meer dan een jaar te wei
nig belasting had betaald, - zoodat de R aad 
<lit bezwaar niet op den door hem aangevoer
den grond h ad mogen voorbijgaan; 

Vernietigt · de bestreden uitspraak; 
en recht doende ten principale: 
Vernietigt den aanslag, waarop betrekking 

heeft het aanslagbiljet d.d . 8 Nov. 1926. 
(W.) 

9 Februari 1928. WET, tot verhooging van het 
v(jfde hoofdstuk A der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1927. S. 21. 

9 Februari 1928. WET, tot wijziging van het 
zevende hoofdstuk B der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1927. (Qvereenkomst 
Rotterdamsche Bankvereeniging.) . S. 22. 

9 Februari 1928. WET, houdende machtiging 
tot het sluiten van overeenkomsten, als 
bedoeld in artikel 5a der Indische Mijnwet, 
met de Nederlandsche Koloniale Petroleum 
Maatschappij, betreffende de opsporing en 
ontginning van aardolie enz. in twee ter
reinen in de resiclentie Palembang, een 
terrein in de residentien Rembang en Sema
rang en een terrein in de residentie 
Madoera. S. 23. 

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

dat het wenschelijk is om op den voet van arti
kel 5a der Indische Mijnwet overeenkomsten te 
sluiten voor de opsporing en ontginning van 
aardolie, aardpek, aa.rdwas en alle andere soor
ten van bitumineuse zelfstandigheden, zoowel 
vaste als vloeibare en brandbare g:assen, voor 
zoover niet uitmakende een bestanddeel van 
een vast gesteente, dat voor hunne winning in 
zijn geheel moet warden ontgonnen, mitsgaders 
jodium en de verbindingen daarvan in tweeter
reinen in de residentie Palembang, een terrein 
in de resiclentien Rembang en Semarang en een 
terrein in de residentie .iYI adoera ; 

Zoo is het, dat vVij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De Minister van Kolonien, als vertegen

woordigende de rechtspersoon Nederlandsch
Indie, wordt gemachtigd om, overeenkomstig 
de voorwaarden, vervat in de aan deze wet ge
hechte ontwerpen A, B, C en D met de te 's-Gra
venhage gevestigde naamlooze vennootschap 
,,NederlandscheKolonialePetroleumMaatschap
pij " overeenkomsten te sluiten voor de opspo
ring en ontginning van aardolie, aardpek, aard
was en alle andere soorten bitumineuse zelf
standigheden, zoowel vaste als vloeibare en 
brandbare gagsen, voor zoover niet uitmakende 
een bestancldeel van een vast gesteente, dat voor 
hunne winning in zijn geheel moet worden ont
gonnen, mitsgaders jodium en de verbindingen 
daiirvan in twee terreinen in de residentie Palem
bang, een terrein in de residentien R embang en 
Semarang en een terrein inderesidentie.ilfadoera, 
welke terreinen begrensd zijn als aangegeven is 
in artikel 1 van de bovengemelde, aan deze wet 
gehechte, ontwerpen. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na <lien harer afkondiging. 

'Lasten: ·en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den !lden Febru

ari 1928. 
WILHELMINA. 

De 111,:nister van Kolon-ien, KoNINGSBERGER. 
( Uitgeg. 23 F ebr. 1928.) 

ONTWERP-OVEREENKOMST A. 

Tusschen de rechtspersoon Nederlandsch 
Indie, ten deze vertegenwoordigd door den Mi
nister van Kolonien (in deze overeenkomst aan
geduicl als ,,het Gouvernement") , krachtens 
machtiging b1i de wet- van 

en de te 's-Gravenhage gevestigde naamlooze 
vennootschap ,,Nederlandsche Koloniale Petro
leum Maatschapp\j" , ten deze vertegenwoordigd 
door hare Directie met goedkeuring van com
missarissen blij kens een aan deze minute vast
gehecht uittreksel uit het notulenboek der Com
missarisvergadering (in deze overeenkomst aan
geduid als ,,de lliaatschappij "), 

is overeengekomen als volgt : 
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Art. l. l. Het Gouvernement verleent I., M. C. T. A. VI, M. C. T . A. V en M. C. T . A. 
krachtens artikel 5a der Indische Mijnwet aan IV ; 
de Maatschappij - en de Maatschappij aan- d. de Oostgrens van meergenoemde mijn-
vaardt bij deze - voor den tijd van veert igach- concessie ; 
t ereenvolgende jaren, aanvangende met den e. de lijn in de richting sterrekundig Noord 
d ag vau onderteekening dezer overeenkomst , 138° Oost over het punt gelegen op 4500 meter 
met uitsluiting van anderen, het recht tot op- van grenspaal M. C. T. A. IV van meergenoem-
sporin11 en ontginning van aardolie, aardpek, de mijnconcessie langs die grens gemeten in 
aardwas en alle andere soorten van bitumineuse Noordelijke richting ; . 
zelfstandigheden, zoowel vaste als vloeibare en /. de meridiaan op 6000 meter sterrekundig 
brandbare gassen, voor zoover niet uitmakende Oost van evengenoemd,- grenspaal M. C. T. A. 
een bestanddeel van een vast gesteente, dat IV der mijnconcessie ,,Talang Akar"; 
voor hunne winni ng in zijn geheel moet worden ten Zuiden en Westen : 
ontgonnen, alsmede van jodium en de verbin- a. de grens tusschen de afdeelingen Palem-
dingen daarvan in het navolgend, in de afdee- bangsche Bovenlanden en P alembangsche Be-
lingen Palembangsche Bovenlanden en Palem- nedenlanden ; 
bangsche Benedenlanden der resident ie Palem- b. de lijn in de richting sterrekundig Noord 
bang gelegen, t erreincomplex. 115° Oost over het punt gelegen op 600 meter 

I. Het gedeelte van de onderafdeelingen sterrekundig Zuid en 4400 meter sterrekundig 
l\foesih-ilir en Moesi-hoeloe begrensd als volgt, : Oost van de uitmonding der S. Langkap in de 

ten Noorden: S. Semangoes t ot haftr eerste sn(jpunt met de 
a. de parallel over de uitmonding van de S. evengenoemde grenslijn sub a; 

Pinang in de Moesirivier; c. de meridiaan over het uitgangspunt der 
b. de lijn in de richting sterrekundig Noord grenslijn sub b; 

136° Oost over het punt gelegen op 8700 meter d. de parallel op 1400 meter sterrekundig 
sterrekundig Oost van de onder n genoemde Noord van de uitmonding der S. Danaulitang 
uitmonding van de S. Pinang ; in de S. Semangoes ; 

c. de parallel op 10500 meter sterrekundig e. de lijn in de richting sterrekundig Noord 
2\roord van den hoogsten top van den Bt. P en- 334° Oost over het punt ~elegen op 6300 meter 
dopo ; sterrekundig West van cten hoogsten top van 

d. de grens tusschen de afdeelingen Palem- den Bt. Pendopo; 
bangsche Bovenlanden en Benedenlanden ; / . de lijn in de richting sterrekundig Noord 

e. de parallel over den hoogsten t op van den 136° Oost over het punt gelegen op 1350 meter 
Bt. Pendo_po ; sterrekundig Oost van de uitmonding der S. Pi-

/. de !\Jn in de richt ing sterrekundig Noord -nang in de Moesi-rivier ; 
22° 30' West onderscheidenlijk sterrekundig II. Het gedeelte van de onderafdeeling 
Zuid 22° 30' Oost over het punt gelegen op 8500 Moesi-hoeloe, begrensd als volgt : 
meter sterrekundig West van de woning op ten Noordwesten: de rechte lijn over demon-
1 December 1925 bewoond door het kampong- dingen van de Soengei Klingi en de Soengei 
hoofd te Kertadjaja; Semangoes in de Moesi, 

g. de parallel op 2250 meter sterrekundig ten Zuiden: de parallel over de genoemde 
Zuid van de merkpaal l\'I. C. K. R . Ill der bij monding van de Soengei Klingi, 
Gouvernementsbesluit van 7 Februari 1902 N°. ten Oosten: de meridiaan over de monding 
30 verleende mijnconcessie ,,Karang Ringin"; der Soengei_ Semangoes. 

h. de lijn in de richting sterrekundig Noord 2. De oppervlakte van het in het eerste lid 
22° 30' West onderscheidenlijk sterrekundig omschreven terrein-complex wordt voor de toe-
Zuid 22° 30' Oost over het punt gelegen op 2000 passing van dit contract geacht te bedragen 
meter sterrekundig West van de onder f bedoel-· 95060 hectaren, behoudens eventueele vermin
de woning te K ertadj aja; dering op grond van art ikel 8 dezer overeen-

i. de parallel op 5000 meter sterrekundig komst . 
Zuid van evenbedoelde woning te Kertadjaja ; Art. 2. 1. De Maatschappjj zal ten aanzien 

j . de lijn in de richting sterrekundig Noord van het in artikel 1 omschreven terrein, voor-
3370 30' Oost over het snijpunt van de onder i zoover uit deze overeenkomst niet het t egendeel 
genoemde parallel met den meridiaan op 4000 blijkt, tegenover het Gouvernement dezelfde 
meter st erreknndig West van de woning op rechten en verplichtingen hebben als ware zij 
1 December 1925 bewoond door het kampong- houd,qter eener op den dag van totstandkoming 
hoofd te Gadjah Mati ; dezer overeenkomst verleende concessie op den 

k· . de parallel over evenbedoelde woning te voet der Indische Mijnwet . 
Gadj ab Mati; 2. Met afwijking van het vorenstaande zal 

l . de meridiaan over evenbedoelde woning de Maatachappij gedurende de eerste vijf jaren . 
t e Gadj ah Mati ; van de overeenkomst, instede van het in het · 

111. de parallel op 8000 meter sterrekundig i . tweede lid van artikel 35, sub a der Indische 
Zuid van meerbedoelde woning te Gadjah l\fati; Mijnwet bedoeld vast recht, jaarlijks bij voor-

ten Oosten : uitbet aling hebben t e voldoen een vast recht, 
ri . de parallel op 4000 meter sterrekundig evenredig aan de oppervlakte van het terrein, 

Oost Yan meerbedoelde woning t e Gadj ah Mati ; ten bedrage van f 0,02½ per hectare, terwijl 
b. het naar het Oosten verlengde van en de zij t evens gedurende die eerste vijf jaren ont -

Noordgrens van de bij Gouvernementsbeslui t heven wordt van de verplichting tot afbakening 
van 3 October 1919 N°. 49 verleende mijncon- der terreinen bedoeld in artikel 210 der Mijn-
cessie ,,Talang Akar" ; ordonnantie. 

c. de West- en Zuidgrens van evengenoem- 3. De betalingen van de krachtens dit ar tikel 
de mij nconcessie over de grenspalen M. C. T . A. verschuldigde bedragen aan va~t recht en cijns 
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zullen geschieden door storting in ' Lands kas 
te Bata,ia. 

Art. 3. 1. Boven en behalve betgeen de 
maatschappij op grond van artikel 2 is verschul
digd, betaalt zij aan het Gouvernement jaarlijks 
een aandecl in de netto-opbrengst van de ten 
vorigen jai·e uit het vorenomschreven terrein 
verkregen producten en zulks op den volgenden 
voet. 

Zoolang de netto'.opbrengst niet meer be
draagt dan vijf en twintig percent van het ten 
behoeve der opsporing en /of ontginrung aan
gewend kapitaal ontvangt bet Gouvernement 
van die netto-opbrengst twee twintigste deelen. 

Bedraa!lt de netto-opbrengst meer dan vijf 
en twint1g percent van evenbedoeld kapitaal, 
dan ontvangt bet Gouvernement : 

van de eerste 25% twee twintigste deelen; 
van bet meerdere tot en met 35% drie twin

tigste deelen ; 
van bet meerdere tot en met 45% vier twin

tigste deelen ; 
van bet meerdere tot en met 55% vij f twin-

tigste deelen ; · 
van het meerdere boven 55% zes twintigste 

deelen; 
alles behoudens deze beperking, dat bet aan 

het Gouvernement uit dezen hoofde uit te kee
ren bedrag nooit meer zal beloopen dan twintig 
percent der gebeele netto-opbrengst. 

2. Onder netto-opbrengst van het product 
wordt verstaan de bruto-opbrengst, vastgesteld 
ingevolge artikel 36 der Indiscbe 111ijnwet, ver
minderd met de ontginningskosten en de vol
gens goed koopmansgebruik vast te stellen af
schrijvingen op het kapitaal. 

3. Als ontginrungskosten worden in aan
I)lerking gebracht : 

a. alle uitgaven wegens werkzaambeden op 
het ontginningsterrein verricht voor het boren, 
verdiepen, scboonmaken en onderbouden der 
putten; 

b. alle uitgaven wegens werkzaambeden op 
bet ontginningsterrein verricht voor de ont
trekking van aardolie en gassen aan de putten, 
voor de voorloopige reiniging (waaronder ook is 
begrepen bet onttrekken van water aan emul
sie) en voor de verzameling der producten, tot 
aan de plaats waar de metingen ter bepaling 
van de bruto-opbrengst warden verricbt ; 

c. de directe uitgaven voor de aanscbaffing 
en bet vervoer naar bet ontginningsterrein van 
alle voor de sub a en b omschreven doeleinden 
benoodigde werktuigen, gereedschappen, mate
rialen, brandstoffen en andere benoodigdheden ; 

d. de uitgaven voor werving en aanvoer van 
werklieden bij de ontginning tewerk gesteld, 
ook voor zoover die buiten bet ontginningster
rein z(in gedaan ; 

e. de uitgaven voor onderhoud, vernieuwing 
en wijziging van de gebouwen op het ontgin
ningsterrein voor de sub a en b bedoelde werk
zaambeden benoodigd, voor zoover bier geen 
buur wordt verkregen ; 

/. de uitgaven voor bet onderboud van land
en waterwegen en transportbanen, voorzoover 
dienende ten behoeve der opsporing en ont
ginning; 

g. de uitgaven voor leiding en bebeer van de 
ontginning, voorzoover op het ontginningster
rein uitgeoefend ; 

h. een in overleg met den Regeeringscom-

missaris vast te stellen aandeel in de algemeene 
onkosten der maatscbafpij. 

4. Onder ,.kapitaal' als bedoeld in bet 
eerste lid van dit artikel, wordt verstaan bet be
drag der kosten van oprichting met inbegrip 
van de kosten ,roor het verkrijgen van de be
schikking over den benoodigden bo,engroncl 
van : 

1. de permanente gebouwen, op het ont
ginningsterrein voor de sub a en b van het Yorig 
lid bedoelde werkzaamheden benoodigd: 

2. de permanente inrichtingen voor den op
slag en afvoer van vloeibare en gasvormige pro
ducten tot aan de plaats waar de metingen, ter 
bepaling van de bruto-opbrengst, worden ver
richt; 

3. de inricbtingen voor de winning van 
vloeibare producten uit gassen en voor de ont
trekking van water aan emulsie. 

5. Het kapitaal zal worden aangewezen 
door een jaarlijks per 31 December van het af
geloopen jaar op de wijze, als in bet volgende 
artikel nader is omschreven, op te ma.ken 
balans. 

Art. 4. 1. De l\1aatschappij verbindt zich 
van haar bedrijf, voor zoover betreft de bij deze 
overeenkomst bedoelde opsporingen en ont
ginningen, te zullen voeren een afzonderlijke 
boekbouding, voldoende aan de eischen van 
goed koopmansgebruik. 

2. Deze boekhouding wordt jaarlijks per 31 
December afgesloten met opmaking daaruit 
van een balans en winst- en verliesrekening. 
De ontginningskosten worden geboekt ten laste 
eener rekening ,,exploratie-kosten" . Aan het 
einde van het boekjaar wordt uit de rekening 
,,exploratie-kosten" afgezonderd het deel dier 
kosten, dat geacht kan worden te bebben ge
diend ter 'verkrijging van de procluctie, welk be
drag overgebracht wordt naar de winst- en ver
liesrekening. Het saldo der rekening ,,explora
tiekosten" wordt in de balans opgenomen. Zoo
lang de rekening ,,exploratie-kosten" een na
deelig saldo aantoont, worclt het voordeelig saldo 
dcr winst-en-verliesrekening ten bate ter reke
ning ,,exploratie-kosten" gebracbt. 

3. Aan het Hoofd van den Dienst van den 
l\iijnbouw in rederlandscb-Indie en de door 
dezen aan te wijzen ambtenaren moet op bun 
verlangen te alien tijde inzage van voormelde 
boekhouding worden gegeven. Z(j zijn verplicbt 
tot geheimbouding van de bun aldus verstrekte 
gegevens en zullen claarvan geen verder gebruik 
mogen maken dan voor de vaststelling van het
geen aan het Gouvernement toekomt. 

4. De l\1aatschappij is gebouden jaarl_ijks 
v66r l Juli een door baar vertegenwoord1ger 
onderteekend afschrift van de in bet tweede lid 
bedoelde balans en winst- en verliesrekening 
aan het Hoofd vanden DienstvandenMijnbouw 
in te dienen. Heeft deze indiening op 1 Augustus 
d.a.v. nog niet plaats gehad, dan stelt de Maat
schappij gemeld Dienstboofd in staat om be-

' doelde stukken op te maken ; in den aldus op
gemaakten vorm zullen zij voor de Maatschap
pij verbindend zijn. 

Art. 5. 1. -a. ontvangst van de in artikel 4 
bedoelde balans en winst-en-verliesrekening, 
onderscheidenlijk na opmaking daarvan, over
eenkomstig bet vierde lid van dat artikel, zendt 
bet Hoofd van den Dienst van den Mijnbouw 
aan de Maatschappij een afrekening betreffende 
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hetgeen de Maatschappij ingevolge het eerste 
lid van artikel 3 aan het Gouvernement is ver
schuldigd. Eventueel wordt bij de opstelling ten 
aauzien der bruto-opbreugst vauhet productge
handeld overeeukomstig hetgeen in de Indische 
Mijuwet en de uitvoeriugsvoorschriften daarvan 
met betrekking tot de bruto-opbrengst is be 
paald. 

2. Heeft de opgestelde afrekeniug een voor
loopig karakter gedragen, dan wordt zij zoo 
spoedig mogelijk gevolgd door een definitieve 
afrekening. Het volgens voorloopige afrekening 
eventueel door de Maatschappij te veel betaal
de, wordt aanstonds terugbetaald, vermeerderd 
met een rente van 6 % 's jaars, gerekend van 
den datum van starting tot den <lag der betaal 
baarstelling. Het mogelijk te min betaalde moet 
binnen een maand na de dagteekening der de
ynitieve afrekening door de Maatschappij wor
den aangezuiverd. 

Art. 6. 1. De betaling van het in artikel 3 
bedoelde aandeel van het Gouvernemeut in de 
uetto-opbrengst geschiedt door storting van het 
verschuldigde bedrag - uiterlijk op den laat
sten dag der derde maand, volgende op die, 
waarin het, hetzij voorloo:pig, hetzij definitief, 
zal zijn vastgesteld - in 's Lands kas te Bata
via. 

2. Onverminderd het recht van het Gouver
nement om wegens wanbetaling ontbinding de
zer overeenkomst te vorderen, zal de Maatschap
pij, bij niet-voldoening van het aandeel van het 
Gouvernement in de netto-opbrengst binnen 
den daartoe ~estelden termijn, eene boete ver
beuren van een ten honderd van het door haar 
verschuldigde, voor elke maand achterstand, 
zullende een gedeelte eener maand voor een 
voile maand warden gerekend. 

Art. 7. vVanneer het Gouvernement recbts
kundigen bijstand moet inroepen voor het innen 
van eene uit deze overeenkomst voortvloeiende 
vordering op de Maatschappij en in het geding 
de winnende partij is, zullen de practizijnskos
ten door de Maatschappij worden gedragen, ook 
voor zoover deze kosten niet reeds uit kracht 
van de rechterlijke uitspraak op de Maatschap
pij kunnen worden verhaald. Ook voor het ge
val de vordering buiten proces mocht kunnen 
worden geYnd, zullen de daarvoor verschuldigde 
practizijnskosten ten laste van de Maatschappij 
komen. 

Art. 8. 1. De faa.tschappij is bevoegd ge
deelten van het in de eerste alinea van artikel 1 
bedoelde terreincomplex voor den afloop van den 
aldaar bepaalden termijn, wederom ter beschik
king van het Gouvernement te stellen, mits af
stand doende van a\le recht,en, terza.ke van die 
gedeelten voor haar uit deze overeenkomst 
voortvloeiend. 

2. Het voornemen daartoe zal moeten blij
ken uit eene bij het Hoofd van den Dienst van 
den Mi,inbouw in te dienen schrifteljjke verkla
ring van de Maatschappij, bevattende de grens
omschrijving van het prijs te geven gedeelte, 
eene opgave van hare zich daarbinnen bevin
dende werken en bezittiugen, en verder zoo
danige gegevens 1tls noodig z\jn om den omvang 
en de gevolgen der prijsgeving te kunnen be
oordeelen. 

3. Het Gouvernement is evenwel bevoegd 
in de voorgestelde begrenzing van het prijs te 
geven gcdeelte zoodanige wijziging te vorderen 

als de Gouverneur-Generaal in het belang van 
eene doelmatige begrenzing of van een behoor
lijke ontginning noodig zal oordeelen. 

4. Nadat ten aanzien van de begrenzing als
mede van het oppervlak van het overblijvende 
gedeelte van het terreiu en van al hetgeen ver
der ter zake regeliug mocht behoeven tusschen 
partijen overeenstemming zal zijn verkregen, 
zal een en antler worden vastgesteld bij s'upple
toire schriftelijke overeenkomst. 

· 5. Bij totstandkoming van zoodanige over
eenkomst zal het vast recht, verschuldigd inge
volge de Indische Mijnwet dan wel op grond van 
het tweede lid van artikel 2 van dit contract, 
over het prijsgegeven t erreingedeelte slechts 
verschuldigd zijn tot het eind van het contract
jaar, waarin voor dat gedeelte een verklaring, 
als in het tweede lid bedoeld, voldoende aan 
de gestelde verei chten, bij het Hoofd van den 
Dienst van den Mjjnbouw zal zijn ingekomen. 

6. Zoolang vorenbedoelde suppletoire over
eenkomst niet tot stand is gekcmen, wordt de 
Maatschappij van hare verplichtingen tot beta
ling van het bedongen vast recht niet ontbeven ; 
doch hetgeen in verband met de prijs~eving 
naderhand mocht blijken te veel te ziJn be
taald, wordt bij de eerstvolgende verschuldigde 
storting of stortingen met de Maatschappij zon
der rentevergoeding verrekend. 

Art. 9. 1. De Maatschappij verbindt zich 
de opsporiug en ontginniug, waartoe haar bij 
artikel 1 het recht is verleend, met inachtneming 
van de termijnen, in het tweede en derde lid van 
dit a.rtikel gesteld, ter hand te nemen en die 
opsporiug en ontginning met zoodanigen spoed, 
op zoodanige schaa.l en met zoodanige hulp
middelen voort te zetten, als redelijkerwijze ka.n 
worden gevorderd in verband met den algemee
nen handelstoestand en in het bijzonder met den 
stand der markt van petroleum en aanverwante 
producten en geheel afgescheiden van hetmeer
dere of mindere voordeel, eventueel voor de 
Ma.atschappij uit de exploitatie van andereolie
terreinen voortvloeiende. 

2. Met de opsporing moet binnen den tijd 
van Mn jaar na de totstandkoming van deze 
overeenkomst een aanvang zijn gemaakt. 

3. V66r het eiude van het derde jaar zal de 
Maatschappij ten minste Mn exploratie-boring 
aanzetten en regelmatig voortzetten, zoolang 
zulks om technische redenen en in~evolge de 
daarbij verkregen resultaten gewett1gd is. Bij 
mislukking dezer boring als gevolg van tech
nische oorzaken zal dadelijk een tweede boring 
worden aangezet. 

4. De beslissing of t.ijdig met de opsporing 
cen aanvang is gemaakt en de boring of boringen 
tijdig zijn aangezet en met diligentie worden 
voortgezet, berust bij het Hoofd van den Dienst 
van den J\fijnbouw. 

5. De Maatschappij verbindt zich mede, om 
de opsporing en ontginning op zood,anige wijze 
te doen plaats hebben, dat daarb1.1 niet meer 
aan petroleum verloren gaat dan redelijkerwijze 
bij een technisch goed gevoerd bedrijf als onver
mijdelijk moet warden beschouwd. 

Art. 10. 1. De Maatschappij verbindt zich 
ten minste drie vierden zoowel van de leidende 
als van de ondergeschikte, bij de directe of 
indirecte uitvoering der werkzaamheden ge
bezigde, arbeidskrachten uit Nederlandsche 
onderdanen te doen bestaan. 
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2. Van deze bepaling kan in bijzondere ge
vallen, met goedkeuring van het Gouvernement, 
worden afgeweken. 

Art. ll. 1. Het Gouvernement heeft het 
recht te vorderen, dat de cijns en de jaarlijk
sche uitkeering, in artikel 3 bedoeld, in natura 
zullen worden voldaan, hetzij geheel of gedeel
telijk in den vorm van ruwe olie dan we! geheel 
of gedeeltelijk in <lien van eindproducten, ver
kregen bij verwerking in de inrichtingen der 
maatschappij. Het Gouvernement verbindt zich 
om het op deze wijze te zijner beschikking ko
mende ruwe of bewerkte product uitsluitend te 
doen strekken ter voorziening in zijne eigen 
behoeften. 

2. De in~evolge de vorige alinea dool' de 
MaatschappiJ te leveren hoeveelheid wordt a ls 
volgt vastgesteld : 

a. 4 percent van de productie als aequivp,
lent voor den cijns; 

b. daarnevens 4 percent van de productie 
naar reden van elke, ingevolge de afreken ing, 
bedoeld in het eerste lid van artikel 5, verschul
digde \rijf procent van de netto-opbrengst, welke 
de l\faatschappij a.an het Gouvernement heeft 
te betalen op grond van het bepaalde in het 
eerste lid van artikel 3. 

3. De wensch tot ontvangst van de in het 
eerste lid bedoelde ruwe olie en/of producten, 
onder opgave van soort, hoeveelheid en quali
teit, welke niet zal afwijken van die, wellrn de 
Maatschappij in haar normaal bedrijf vervaar
digt, wordt ten minste drie maanden te voren 
aan de l\faatschappij medegedeeld. Indien op 
dat tijdqtip de ruwe olie of de producten, waarop 
de cijnsberekening en de afrekening betrekking 
hebben, niet meer beschikbaar zijn, is de Maat
schappij gehouden, diiarvoor andere gelijk
waardige ruwe olie en/of producten in de plaats 
te stellen. 

-1. De aflevering van de door het Gouverne
ment gewenschte ruwe olie en/of producten ge
schiedt uit een der inrichtingen der Maatschap
pij ter keuze van het Gouvernement, met <lien 
verstande, dat alle kosten van vervoer en/of 
verwerking van ruwe olie vanaf de plaats, waar 
d i> bruto-opbrengst op den voet der Indische 
Mijnwe·t wordt vastgesteld, worden vergoed op 
de wijze, als aangegeven in het tweede en derde 
lid van artikel 36 dier wet. 

Art. 12. De rechten en verplichtingen uit 
deze overeenkomst voortvloeiende, mogen noch 
in hun geheel, noch gedeeltelijk worden over
gedragen clan met voorafgaande tcest emming 
van het Gouvernement, dat aan het verleenen 
daarvan bijzondere voorwaarden zal mogen 
verbinden en ook bevoegd zal zijn die toeatem
ming zonder opgaaf van redenen te weigeren. 

Art. 13. 1. De Minister van Kolonien is 
te alien tijde bevoegd een Regeeringscommis
sariJ en een plaatsvervangend Regeeringscom
missaris te benoemen tot controle en toezicht 
op de handelingen der Maatschappij, met de 
opsporing en ontginning op het in artikel 1 om
schreven terrein en in het algemeen met de uit
voering dezer overeenkomst verband houdend. 

2. De kosten en het tractement van den 
Regeeringscommissaris en zijn plaatsvervanger 
komen ten laste van het Gouvernement. 

3. De Maatschappij verbindt, zich aan den 
Regeeringscommissaris of zjjn plaatsvervanger 
all" dr:or hAm gewenschte inlichtingen te geven, 

hem inzage te verleenen van alle boeken, rap
porten, registers en bescheiden, <le onderneming 
betreffende, alsook toegang tot alle kantoren en 
gebouwen, bij de Maatschapp\j in gebruik, zoo
mede tot het in artikel 1 bcdoelde terrein. 

4. Van de in de artikelen 4 en 8 bedoelde, 
aan het Hoofd van den Dienst van den :IIijn
bouw in t e dienen bescheiden zal steeds, gclijk
tijdig met de toezending daarvan aan genoemd 
Hoofd, afschri.ft worden toegezonden aan den 
Regeeringscommissaris. 

5, De vaRtstelling van het door de Maat
schappij aan het Gouvernement verschuldig~e, 
bedoeld in artikel 5, wordt aan de goedkeuring 
van den H.egeeringscommissaris onderworpen 
en zal niet geacht worden definitief te hebben 
plaats gehad, alvorens deze goeclkeuring is ver
kregen. 

6. De Regeeringscommissaris en zijn plaats
vervanger hebben toegang tot alle vergaderin
gen van aandeelhouders en/of van commissaris
sen der maatschappij. 

Voor deze vergadering zal hun tijdig een op
roeping worden gezonden, waarin de te behan
delen onderwerpen zijn omschreven. Alvorens 
tot stemming wordt overgegaan over eene aan
gelegenheid betreffende de opsporingen en ont
ginningen op het in artikel 1 omschreven 
terrein of op welke wijze ook met deze overeen
komst verband houdend, wordt de Regeerings
commissaris, of bij <liens afwezigheid zijn plaats
vervanger, uitgenoodigd en in de gelegenhei<l 
gesteld adviseerende stem nit t,e brengen. 

Art. 14. 1. De Maatschappij is bevoegd de 
ontginning te ~taken indien en zoodra z(j ten 
genoegen van den Gouverneur-Generaal heeft 
aangetoond, dat nit de voortzetting van hot be
drijf door haar geen voordeel kan worden be
haa,ld. 

2. In dat geval hebben zoowel het Gouver
nement als de l\faatschappij het recht . om d~ 
overeenkomst door eene enlrnle aanzeggrng, b1J 
deurwaarders-exploit- aan de wederpartij te be
teekenen, dadelijk te doen eindigen. in welk ge
val de overeenkomst een einde neemt op den 
dat,um. waarop het exploit is uitgebracht. 

3. Behondens het bepaalde in het vierde lid 
van dit artikel, zal de Maatschappij van dit 
reeht a.Ileen mogen gebruik ma.ken, wanneer zij 
aan al hare uit deze overeenkomst voor haar 
voortvloeiende verplichtingen volledig heeft 
voldaan en tevens voor de behoorlijke nakoming 
daarvan en voor de betaling der jaarlijksche 
uitkeeringen, voor zoover deze nog niet mochten 
vaststaan, ten genoegen van den Gouverneur
Generaal tot een door hem vast te stellen bedrag 
zekerheid heeft gesteld, welke blijft standhouden 
totdat partijen volledig hebben afgerekend, 
zulks ter uitsluitende beoordeeling van den 
Gouverneur-Generaal. 

4. Wanneer van het recht om de overeen
komst te beeindigen nog geen gebruik isgemaakt 
en inmiddels de omstandigheden zich der mate 
hebben gewijzigd, dat uit eene voortzetting van 
het bedrijf voordeel kan worden behaald, een en 
antler t er uitsluitende beoordeeling van den 
Gouverneur-Generaal, heeft laatstgenoemde het 
recht de voortzetting van het bedrijf in zijn 
vollen omvang binnen een door hem te bepalen 
termijn te vorderen, in welk geval deMaatschap
pij haarverkregen reeht op beeindiging der o,:er_ 
eenkomst verliest. Bijaldien de Maatschapp\J in 
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gebreke blijft aan deze vordering gevolg te ge
ven, zal het Gouvernement de overeenkomst 
op de wijze bij lid 2 van dit artikel omschreven 
kunuen beeindigen. 

5. Totdat de overeenkomst, een einde neemt, 
blijft de Maatschappij verplicht al hetgeen tot 
haar bedrjjf behoort in behoorlijken staat te 
onderhouden. 

6. Het vast recht, de cijns en de jaarlijk
sche uitkeering, in artikel 3 genoemd, blijven 
door de l\faatschappij aan het Gouvernement 
verschuldigd en daarvan kan geene geheele of 
gedeeltelijke terugvordering p]aats hebben. 

Art. 15. H et Gouvernement heeft bet recht 
ontbinding dezer overeenkomt te vorderen : 

10. indien de Maatschappij, uitsluitend ter 
beoordeeling van den Gouverneur-Generaal, 
ophoudt te voldoen aau de in bet eerste lid van 
artikel. 4 der Indische Mijnwet gestelde ver
eischten. Onthinding uit dezen ho;::,fde wordt 
alleen dan gevorderd, wanneer de Maatschappij, 
na door het Gouvernernent bij deurwaarders
exploit van het feit, dat en de redenen, waarom 
zij niet meer voldoet aan gemelde vereischten, 
te zijn verwittigd, in gebreke blijft aan die ver
eischten te voldoen binnen een door het Gouver
nement bij dat exploit voor elk geval in het bij
zonder naar redeli.ikheid te stellen termijn ; 

2°. indieii. de Maatschappij in strijd handelt 
met een of meer der bepalingen van deze over
eenkomst of van eene door haar in verband met 
de door haar ondernomen ontginningen na te 
!even algerneene verordening, zullende de Maat
schappij, bijaldien zij nalatig is in de nakoming 
van eenige krachtens deze overeenkomst of 
bedoelde algemeene verordening op haar rus 
tende verplichting om te geven of te doen, eerst 
en vooraf moeten warden ingebreke gesteld bij 
een deurwaarders-exploit, waarbij zij wordt ge
sommeerd, binnen een voor elk geval in het 
bijzonder te stellen redelijken termijn, die ver
plichting alsnog na te komen ; 

3°. indien naar het oordeel van het Gouver
nement de wijze, waarop bet bedrijf van de op
sparing en ontginning en de verkoop van de 
producten door de Maatschappij warden ge
voerd, tengevolge heeft benadeeling van de 
nationale belangen of belemmering van een ge
zonde en natuurlijke ontwikkeling van handel 
en njjverheid in Nederlandsch-Indie. 

Art. 16. 1. Voor zoover bij deze overeen
komst niet anders is bepaald, verbinden par
tjjen zich om alle geschillen, welke naar aanlei
ding van deze overeenkomst of in verband daar
mede mochten onstaan, te onderwerpen aan de 
uitspraak van drie scheidsmannen, die als goede 
mannen naar billijkheid met inachtneming van 
het in deze overeenkomst bepaalde zullen oor
deelen. 

2. De benoeming van scheidsmannen heeft 
plaats, indien part\jen n.iet binnen veertien da
gen, nadat een der partijen aan de wederpartij 
te kennen heeft gegeven een geschil aan arbi
trage te onderwerpen, omtrent de keuze tot 
overeensternming zijn gekomen, en wel in dier 
voege, dat een hunner benoemd wordt door het 
Gouvernernent, een door de Maatschappij en 
een, op verzoek van de meest gereede partij, 
door de Arrondissementsrechtbank te 's-Gra
venhage. 

3. Wordt door een der partijen niet binnen 
dertig dagen, na daartoe door de andere partij 

te zjjn gesomrneerd, aan deze laatste bij gerech
telijk beteekende akte kennis gegeven, wie voor 
haar als scheidsman zal optreden, of hebben een 
of rneer der benoemde scheidsrnannen, om welke 
reden oak, den hun gegeven last niet binnen 
14 dagen na hunne benoeming aangenomen, dan 
warden al de scheidsmannen op verzoek van de 
mecst gereede partij door de Arrondissernents
rechtbank te 's-Gravenhage benoernd. 

4. De kosten van elke arbitrage warden ge
dragen door de in het ongelijk gestelde partij , 
doch de scheidsrnannen zijn bevoegd om die 
kosten te verdeelen indien beide partijen ornr 
en weder op oenige punten in het ongelijk moch
ten warden gesteld. 

Art,. 17. Alie op deze ovcreenkomst vallen
de kosten zijn ten laste van de Maatschappij. 

Art . 18. Partijen kiezen voor de uitvoe
ring van deze overeenkornst en van al wat 
daarop betrekking heeft, alsmede voor de ge
volgen van ontbinding en beiiindiging dezer 
ovcreenkomst, algemeen en onveranderlijk 
woonplaats ten kantore van het Hoofd van 
Gewestelijk Bestuur te Palernbang. 

ONTWERP-OVEREENKOMST B. 
Tusschen de rechtspersoon Nederlan<lsch

Indie, ten deze vertegenwoordigd door den 
Minister van Kolonien (in deze overeenkomst 
aangeduid als ,,het Gouvernement"), krachtens 
machtiging bij de wet van . . . . . . . . . 

en de te 's-Gravenhage gevestigde naamlooze 
vennootEchap ,,Nederlandsche Koloniale Petro
leum Maat.schappij", ten deze vertegenwoor
cligd door hare Directie met goedkeuring van 
commissarissen blijk,ans een aan deze minute 
vastgehecht uittreksel uit het notulenboek der 
Comrnissarisvergadering (in deze overeenkomst 
aangeduid als ,,de Maatschappij"), 

is overeengekomen als volgt : 
Art. 1. 1. Het Gouvernement verleent 

krachtens artikel 5a der Indische Mijnwet - en 
de Maatschappij aanvaardt bij deze - voor den 
tijd van veertig achtereenvolgende jaren, aan
vang1>nde met den dag van onderteekening 
dezer overeenkomst, met uitsluiting van an
deren, het recht tot opsporing en ontginning 
van aardolie, aardpek, aardwas en alle andere 
soorten van bitumineuse zelfstandigheden, 
zoowel vaste als vloeibare en brandbare gassen, 
voor zoover niet uitmakende een bestanddeel 
van een vast gesteente, dat voor hnnne winning 
in zijn geheel moet warden ontgonnen, alsmede 
van jodium en de verbindingen daarvan in een 
in de onderafdeelingen Banjoeasin en Koeboe
streken en Moesi-hilir der afdeeling Palem
bangsche Benedenlanden van de residentie 
Palembang gelegen terrein, begrensd als volgt: 

ten Noorden en Noordoosten: 
a. de lijn in de richting sterrckundig Noord 

50° West onderscheidenlijk sterrekundig Zuid 
50° Oost over het punt gelegen op 2500 meter 
gemet en in de richting sterrekundig Zuid 50° 
West van het astronomisch station 49 Pangka
lan Manggoel ; 

b. de lijn in de rich ting sterrekundig Zuid 500 
West over het punt gelegen op 5000 meter 
gemcten in de richting sterrekundig Zuid 500 
Oost van bovengenoemd astronomisch station 49; 

c. de lijn in de richting sterrekundig Noord 500-
West over het punt ge!egen op 7500 meter ge
meten in de richting sterrekundig Noord 500 
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Oost over de uitmonding van de S. llferanti 
in de Batang Hari Leko ; 

d. de ~jn in de richting sterrekundig Noord 
50° Oost van de onder c genoemde uitmonding 
der S. Meranti ; 

e. de liJn in de richting sterrekundig Noord 
108° Oost over het, punt gelegen op 13054 meter 
gemeten in de richting sterrekundig Noord 50° 
Oost van de onder c genoemde uitmonding der 
S . Meranti; 

f. de parallel op 4000 meter st.errekundig ' 
Noord v.an de grenspaal M.C.L.B. IV der b~j 
Gouvernementsbesluit van 12 Mei 1919 N°. 63 
verleende mijnconeessie ,,Loeboek Batoe" ; 

g. de meridiaan op 4350 meter sterrekundig 
Oost van grenspaal M.C.L.B. V van boven
genoemde mijnconcessie; 

h. de lijn in de richting stertekundig Noord 
124° 20' Oost over het punt ge!egen op 4350 
meter sterrekundig Oost van genoemde grens
paal M.C.L.B. V; 

i . het verlengde van de grenslijn M.C.T.T. 
IV - M.C.T.T. IT der bij Gcuvernements
beslnit van 12 Mei 1919 N°. 65 verleende mijn
<Joncessie ,,Tiroek Tinggal" tot het punt gelegen 
in die l~jn op 6500 meter van genoemde grens
paal M.C.T.T. III; 

j. de lijn in de richting sterrekundig Noord 
124° Oost over het eindpunt van de lijn onder i 
genoemd, ter lengte van 10.000 meter ; 

k. de lijn in de richting sterrekundig Noord 
34° Oost onderscheidenlij k sterrekundig N oord 
214° Oost over het eindpunt van de lijn onder j 
genoemd; 

l. de lijn in de richting sterrekundig Noord 
304° Oost onderscheidenlijk sterrekundig Noord 
124° Oost over het punt gelegen op 6000 meter 
sterrekundig West van de woning op 1 Decem
ber 1925 bewoond door het kamponghoofd te 
Dawas; 

ten Zuiden en Zuidoosten : 
a. de lijn in de richting sterrekundig Noord 

70° Oost onderscheidenlijk sterrekundig Zuid 
70° West over het punt gelegen op 5000 meter 
gemeten in de richt,ing sterrekundig Noord 340° 
Oost van grenspaal M.C.K. I der bij Gouver
nementsbesluit van 18 Januari 1918 N°. 66 
verleende mijnconcessie ,,Kloeang" ; 

b. de lijn in de richting sterrekundig Noord 
300° Oost over grenspaal M.C.K. II van ge
noemde mijnconcessie ,,Kloeang" ; 

c. de lijn in de richting sterrekundig Noord 
30° Oost over de woning op 1 December 1925 
bewoond door het kamponghoofd te Loeboek 
Boeah; 

d. de lijn in de richting sterrekundig Noord 
120° Oost over het punt gelegen op 3000 meter 
van grenspaal M.C.T.T. IV in het verlengde 
van de grenslijn M.C.T.T . III-M.C.T.T. IV 
der bovengenoemde mijnconcessie ,,Tiroek 
Tinggal"; 

e. de lijn in de richting sterrekundig Noord 
286° Oost over het onder d genoemde punt ; 

/. de lijn in de richting ~terrekundig Noord 
16° Oost over de uitmonding van de S. Kapas 
in de Batang Hari Leko ; 

g. de lijn in de richting sterrekundig Noord 
106° Oost over de uitmonding van de S. Meranti 
in Batang Hari Leko ; 

h. de lijn in de richting sterrekundig Noord 
310° over genoemde uitmonding van de S. 
Meranti; 

i. de grens tusschen de residentien Palem
bang en Djambi ; echter met uitzondering van 
de terreinen der genoemde mijnconcessie 
,,Loeboek Batoe" en ,,Tiroek Tinggal" en van 
die gedeelten die binnen de residentie Djambi 
mochten zijn gelegen. 

2. De oppervlakte van dit terrein wordt 
voor de toepassing van dit contract geacht te 
bedragen 81450 hectaren, behoudens eventu
eele vermindering op grond van artikel 8 dezer 
overeenkomst. • 

Art. 2. 1. De Maatschappij zal ten aanzien 
van het in artikel 1 omschreven terrein, voor
zoover uit deze overeenkomst niet het tegendeel 
blijkt, tegenover het Gouvernement dezelfde 
rechten en verplichtingen hebben als ware zij 
houdster eener op den dag van totstandkoming 
dezer overeenkomst verleende concessie op den 
voet der Indische Mijnwet. 

2. Met afwiiking van het vorenstaande zal 
de llfaatschappij gedurende de eerste vijf jaren 
van de overeenkomst, instede van het in het 
tweede lid van artikel 35, sub a der Indische 
Mijnwet bedoeld vast recht , jaarlijks bjj 
voornitbetaling hebben te voldoen een vast 
recht, evenredig aan de oppervlakte van het 
terrein, t.en bedrage van f 0,02½ per hectare, 
terw:ijl zij tevens gednrende die eerste vijf jaren 
ontheven wordt van de verplicliting tot afbake
ning der terreinen, bedoeld in artikel 210 der 
l\1ijnordonnantie. 

3. De betalingen van de krachtens dit ar
tikel verschuldigde bedragen aan vast recht en 
cijns znllen geschieden door st-orting in 's Lands 
kas t e Batavia. 

Art. 3. 1. Boven en behalve hetgeen de 
l\faatschappij op grond van artikel 2 is ver
schuldigd, betaalt zij aan het Gouvernement 
jaarlijks een aandeel in de netto-opbrengst van 
de ten vorigen jare uit het vorenomschreven 
terrein verkregen pro'ducten en zulks op den 
volgenden voet. 

Zoolang de netto-opbrengst niet meer be
draagt dan vijf en twintig percent van het ten 
behoeve der opsporing en/of ont,ginning aan
gewend kapitaal ontvangt het Gouvernement 
van die netto-opbrengst twee twintigste deelen. 

Bedraagt de netto-opbrengst meer dan vijf 
en twintig percent van evenbedoeld kapitaal, 
dan ontvangt het Gou vernement : 

van de eerste 25 pet. twee twintigste deelen ; 
van het meerdere tot en met 35 pet. drie 

twintigste deelen ; 
van het meerdere tot en met 45 pet. vier 

twintigste deelcn ; 
van het meerdere tot en met 55 pet. vijf 

twint,igste deelen ; 
van het meerdere boven 55 pet. zes twintigste 

deelen; 
all_es behoudens deze beperking, dat het aan 

het Gouvernement uit dezen hoof de uit te keeren 
bedrag nooit meer zal beloopen dan twintig 
percent der geheele netto-opbrengst. 

2. Onder netto-opbrengst van het product 
wordt verstaan de bruto-opbrengst, vastgesteld 
ingevolge artikel 36 der lndische Mijnwet, ver
minderd met de ontginningskosten en de vol
gens goed koopmansgebruik vast te stellen 
afschrijvingen op het kapitaal. 

3. Als ontginningskosten worden in aan
merking gebracht : 

a. alle uitgaven wegens werkzaamheden op 
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het ontginningstertein verrioht voor bet boren, 
verdiepen, schoonmaken en 'onderhouden der 
putten; 

/,, alle uitgaven wegens werkzaamheden op 
het ontginningsterrein verrioht voor de ont
trekking van aardolie en gassen aan de putten, 
voor de voorloopige reiniging (waaronder ook is 
begrepen het onttrekken van water aan emulsie) 
en voor de verzameling der producten, tot aan 
de plaats waar de metingen ter bepaling van de 
bruto-opbrengst worden verrioht; 

c. de directe uitgaven voor de aanschaffing 
en het vervoer naar het ontginningsterrein 
van alle voor de sub a en b omschreven doel
einden benoodigde werktuigen, gereedschappen, 
materialen, brandstoffen en andere benoodigd
heden; 

d. de uitgaven voor werving en aanvoer 
van werklieden 'bij de ontginning te werk ge
steld, ook voor zoover die buiten het ontgin-
ningsterrein zijn gedaan ; . 

e. de uitgaven voor onderhoud, vernieuwing 
en wijziging van de gebouwen op het ontgin
ningsterrein voor de sub a en b bedoelde werk
zaamheden benoodigd, voor zoover hiervoor 
geen huur wordt verkregen ; 

f. de uitgaven voor het onderhoud van land
en waterwegen en transportbanen, voor zoover 
dienende ten behoeve der opsporing en ont
ginning; 

y. de uitgaven voor leiding en beheer van 
<le ontginning, voor zoover op het ontginnings
terrein uitgeoefend ; 

h . een in overleg met den Regeeringscom
missaris vast te stellen aandeel in de algemeene 
onkosten der Maatschappij . 

4. Onder ,,kapitaal" als bedoeld in het 
eerste lid van dit artikel, wordt verstaan het 
bedrag der kosten van oprichting met inbegrip 
van de kosten voor het verkrijgen van de be
fichikking over den benoodigden bovengrond van: 

1. de permanente gebouwen, op het ont
g inningsterrein voor de sub a en b van het 
vorig lid bedoelde werkzaamheden benoodigd; 

2. de permanente inriohtingen voor den 
opslag en afvoer van vloeibare en gasvormige 
producten tot aan de plaats waar de metingen 
ter bepaling van de bruto-opbrengst worden 
verricht; 

3. de inrichtingen voor de winning van 
vloeibare producten uit gassen en voor de ont
trekking van water aan emulsie. 

5. Het kapitaal zal worden aangewezen door 
een jaarlijks per 31 December van het afgeloo
pen jaar op de wijze, als in het volgende artikel 
nader is omschreven, op t e maken balans. 

Art. 4. 1. De Maatschappij verbindt zich 
van haar bedrijf, voor zoover betreft de bij deze 
overeenkomst bedoelde opsporingen en ont
g inningen, te zullen voeren een afzonderlijke 
boekhouding, voldoende aan de eischen van 
goed koopmansgebruik. 

2. Deze boekhouding wordt jaarlijks per 
31 December afgesloten met opmaking daaruit 
van een balans en ,vinst- en verliesrekening. 
De ontginningskosten worden geboekt ten laste 
eener r ekening ,,exploratie-kosten". Aan het 
einde van het boekiaar wordt uit de rekening 
,,exploratie-kosten" afgezonderd het deel dier 
kosten, dat geacht kan worden te hebben ge
diend ter verkrijging van de productie, ~velk be
drag overgebracht wordt naar de wrnst- en 
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verliesrekening. Het saldo der rekening ,,explo
ratie-kosten" wordt in de balans opgenomen. 
Zoolaug de rekening ,,exploratie-kosten" een 
uadeelig saldo aantoont, wordt het voordeelig 
saldo der winst- en verliesrekening ten bate der 
rekening ,,exploratie-kosten" gebracht. 

3. Aan het Hoofd van den Dienst van den 
Mijnbouw in Nederlandsch-Indie en de door 
dezen aan te wijzen ambtenaren moet op hun 
verlangen te allen tijde inzage van voormelde 
boekhouding worden gegeven. Zij zijn ver
plicht tot geh-eimhouding van de hun aldus 
verstrekte gegevens en zullen daarvan geen 
verder gebruik mogen maken clan voor de vast
stelling van hetgeen aan het Gouvernement 
toekomt. 

4. De Maatsohappij is gehouden jaarlijks 
v66r 1 Juli een door haar vertegenwoordiger 
onderteekend afschrift van de in het tweede lid 
bedoelde balans en ,vinst- en verliesrekening 
aan het H oofd van den Dienst van den Mijn
bouw in t e dienen. Heeft deze indiening op 
1 Augustus d.a.v. nog niet plaats gehad, clan 
stelt de Maatschappij gemeld Diensthoofd in 
staat om bedoelde stukken op te maken ; in den 
aldus opgemaakten vorm zullen zij voor de 
Maatschappij verbindend zijn. 

Art. 5. 1. Na ontvangst van de in artikel 4 
bedoelde balans en ,vinst- en verliesrekening, 
onderscheidenlijk na opmaking daarvan over
eenkomstig he~ vierde hd van dat artikel, zendt 
het H oofd van den DienstvandenMijnbouwaan 
de Maatschappij een afrekening betreffende 
hetgeen de Maatschappij ingevolge het eerste 
lid van artikel 3 aan het Gouvernement is 
verschuldigd. E ventueel wordt bij de opstel
ling ten aanzien der bruto-opbrengst van het 
product gehandeld overeenkomstig hetgeen in de 
Indische Mijnwet en de uitvoeringsvoorschriften 
daarvan met betrekking tot de bruto-opbrengst 
is bepaald. 

2. Heeft de opgestelde afrekening een voor
loopig karakter gedragen, clan wordt zij zoo 
spoedig mogelijk gevolgd door een definitieve 
11,frekening. Het volgens voorloopige afreke
ning eventueel door de Maatschappij te veel 
betaalde wordt aanstonds terugbetaald ver
meerderd met een rente van 6 pet. 's jaars, 
gerekend van den datum van storting tot den 
dag der betaalbaarstelling. Het mogelijk t e 
min betaalde moet binnen een maand na de 
dagteekening der definitieve afrekening door de 
Maatschappij worden aangezuiverd. 

Art. 6. 1. De betaling van het in artikel 3 
bedoelde aandeel van het Gouvernement in de 
netto-opbrengst geschiedt door storting van 
het verschuldigde bedrag - uiterlijk op den 
laatsten <lag der derde maand, volgende op die, 
waarin het, hetzij voorloopig hetzij definitief, 
zal zijn vastgesteld-in 's Lands kas te Batavia. 

2. Onverminderd het recht van het Gouver
nement om wegens wanbetaling ontbinding 
dezer overeenkomst _te vorderen, zal de Maat
schappij, bij niet-voldoening van het aandeel 
van het Gouvernement in de netto-opbrengst 
binnen den daartoe gest elden termijn, eene boe
te verbeuren van een ten honderd van het door 
haar verschuldigde, · voor elke maand achter
stand, zullende een gedeelte eener maand voor 
een voile maand worden gerekend. 

Art. 7. Wanneer het Gouvernement rechts
kundigen bijstand moet inroepen voor het innen 

6 
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van eene uit deze overeenkomst voortvloeiende 
vordering op de Ma.atschappij en in het geding 
de winnende partij is, zullen de practizijnskos
ten door de Maatschappij worden gedragen, ook 
voor zoover deze kosten niet reeds uit kracht 
van de rechterlijke uitspraak op de Maatschappij 
kunnen worden verhaald. Ook voor het geval 
de vordering buiten proces mocht kunnen war
den geind, zullen de daarvoor verschuldigde 
practizijnskosten ten laste van de Maatschappij 
komen. 

Art. 8. I. De Maatschappij is bevoegd ge
deelten van het in de eerste alinea van artikel 1 
bedoelde terrain voor den afloop van den aldaar 
bepaalden termijn, wederom ter beschikkin& van 
het Gouvernement te stellen, mits afstand aoen
de van alle rechten, terzake van die gedeelten 
voor haar uit deze overeenkomst voortvloeiend. 

2. Het voornemen daartoe zal moeten blij
ken uit een bij het Hoofd van den Dienst van den 
Mijnbouw in te dienen schriftelijke verklaring 
van de Maatschappij, bevattende de grensom
schrijving van het prijs te geven gedeelte, eene 
opgave van hare zich daarbinnen bevindende 
werken en bezittingen, en verder zoodanige ge
gevens als noodig zijn om den omvan~ en de 
gevolgen der prijsgeving te kunnen beoordeelen. 

3. Het Gouvernement is evenwel bevoegd 
in de voorgestelde begrenzin~ van het prijs te 
geven gedeelte zoodanige wijziging te vorderen 
als de Gouverneur-Generaal in het belang van 
eene doelmatige begrenzing of van een behoor
lijke ontginning noodig zal oordeelen. 

4. Nadat ten aanzien van de begrenzing 
alsmede van het oppervlak van het overblijven
de gedeelte van het terrein en van al hetgeen 
verder ter 1.ake regeling mocht behoeven tus
schen partijen overeenstemming za.! zijn verkre
gen, zal een en antler worden vastgesteld bij 
suppletoire schrifteljjke overeenkomst. 

5. Bij totstandkoming van zoodanige over
eenkomst zal het vast recht, verschuldigd inge
vo!ge de Indische Mijnwet dan wel op grond 
van het tweede lid van a,tikel 2 van dit con
tract, over het prijsgegeven terreingedeelte 
slechts verschuldigd zijn tot het eind van het · 
contractjaar, waarin voor dat gedeelte een ver
klaring, als in het tweede lid bedoeld, voldoende 
aan de gestelde vereischten, bij het Hoofd van 
den Dienst van den Mijnbouw zal zijn ingeko
men. 

6. Zoolang vorenbedoelde suppletoire over
eenkomst niet tot stand is gekomen, wordt de 
Maatschappij van hare verplichtingen tot be
ta.ling van het bedongen va.,;t recht niet onthe
ven; doch hetgeen in verband met de prijsge
ving naderhand mocht blijken te veel te zijn 
beta.aid, wordt bij de eerstvolgende verschul
digde starting of stortingen met de Maat
schappij zonder rentevergoeding verrekend. 

Art. 9. 1. De Maatschappij verbindt zich 
de opsporing en ontginning, waartoe haar bij 
artikel 1 het recht is verleend, met inachtne
ming van de termijnen, in het tweede en derde 
lid van dit artikel gesteld, ter hand te nemen en 
die opsporing en ontginning met zoodanigen 
spoed, op zoodanige schaal en met zoodanige 
hulpmiddelen voort te zetten, a.ls . redelijker
wijze kan worden gevorderd in verband met den 
algemeenen handelstoestand en in het bijzonder 
met den st,and der markt van petroleum en aan
verwante producten en geheel afgescheiden 

van het meerdere of mindere voordeel, eventu
eel voor de Maatsohappij uit de exploitatie van 
andere olieterreinen voortvloeiende. 

2. Met de opsporing moet binnen den tijd 
van een jaar na de totstandkoming van deze 
overeenkomst een aanvang zjjn gemaakt. 

3. Voor het, einde van het derde jaar zal de 
Maatschappij ten minste een exploratie-boring 
aanzetten en regelmatig voortzetten, zoolang 
zulks om technische redenen en ingevolge de 
daarbij verkregen resultaten gewettigd is. Bij 
mislukking dezer boring a.ls gevolg van techni
sche oorzaken zal dadelijk een tweede boring 
worden aangezet. 

4. De beslissing of tijdig met de opsporing 
een aanvang is gemaakt en de boring of boringen 
tijdig zijn aangezet en met diligentie worden 
voortgezet, berust bij het Hoofd van den Dienst 
van den Mijnbouw. · 

5. De llfaatschappij verbindt zich mede, om 
de opsporing en ontginning op zoodanige wijze 
te doen plaats hebben, dat daarbii niet meer 
aan petroleum verloren gaat dan redelijkerwjjze 
bij een technisch goed gevoerd bedrijf als onver
mijdelijk moet warden beschouwd. 

Art. 10. I. De Maatschappij verbindt zich 
ten minste drie vierden zoowel van de leidende 
als van de ondergeschikte, bij de diJ:ecte of in
directe uitvoering der werkzaamheden gebe
zigde, arbeidskrachten uit Nederlandsche on
derdanen te doen bestaan. 

2. Van deze bepaling kan in bijzondere ge
vallen, met goedkeuring van het Gouverne
ment, warden afgeweken . 

Art. 11. 1. Het Gouvernement heeft het 
recht te vorderen, dat de cijns en de jaarlijksche 
uitkeering, in artikel 3 bedoeld, in natura zullen 
warden voldaan, hetzij geheel of gedeeltelijk 
in den vorm van ruwe olie dan wel geheel of 
gedeeltelijk in dien van eindproducten, ver
kregen .bij verwerking in de inrichtingen der 
Maatschappij. Het Gouvernement verbindt 
zich om h9t op deze wijze te zijner beschikking 
komende ruwe of bewerkte product uitsluitend 
te doen strekken ter voorziening in zijne eigen 
behoeften. 

2. De in~evolge de vorige alinea door de 
MaatschappiJ te leveren hoeveelheid wordt als 
volgt vastgesteld : 

a. 4% van de productie als a.equivalent voor 
den cijns; 

b. daarnevens 4% van de productie naar 
reden van elke, ingevolge de afrekening, be
doeld in het eerste lid van artikel 5, verschul
digde vijf procent van de netto-opbrengst, 
welke de Maatschappij aan het Gouvernement 
heeft te betalen op grond van het bepaalde in 
het eerste lid van artikel 3. 

3. De wensch tot ontvangst van de in het 
eerste lid bedoelde ruwe olie en/of producten, 
onder opgave van soort, hoevee!heid en kwali
teit, welke niet zal afwijken van die, welke de 
Maatschappij in haar normaal bedrijf vervaar
digt, wordt ten minste drie maanden te voren 
a.an de Maatschappij medegedeeld. Indien opdat 
tijdstip de ruwe olie of de producten, waarop 
de cijnsberekening en de afrekening betrekking 
hebben, niet meer beschikbaar zijn, is de Maat
schappij gehouden, daarvoor andere gelijk
waardige ruwe olie en/of producten in de 
plaats te stellen. 

4. De aflevering van de door het Gouver-



83 9 FEB RU AR I (S.23) 1928 

nement gewenschte ruwe olie en/of producten 
geschiedt uit een derinrichtingenlder Maatschap
pij ter keuze van het Gouvernement, met dien 
verstande; dat alle kosten van vervoer en/of 
verwerking van ruwe olie vanaf de plaats, waar 
de bruto-opbrengst op den voet der Indische 
Mijnwet wordt vastgesteld, worden vergoed 
op de wijze, als aangegeven in het tweede en 
derde lid van artikel 36 dier wet. 

Art. 12. De rechten en verplichtingen uit 
deze overeenkomst voortvloeiende, mogen noch 
in hun geheel, noch gedeeltelijk worden over
gedragen dan met voorafgaande toestemming 
van het Gouvernement, dat aan het verleenen 
daarvan bijzondere voorwaarden zal mogen ver
binden en ook bevoegd zal zijn die toestemming 
zonder opgaaf van redenen te weigeren. 

Art. 13. 1. De Minister van Kolonien is te 
allen tijde bevoegd een Regeeringscommissaris 
en een plaatsvervangend Regeeringscommis
saris te benoemen tot controle en toezicht op de 
handelingen der Maatschappij, met de opspo
ring en ontginning op het in artikel 1 omschre
ven terrein en in het algemeen met de uitvoe
ring dezer overeenkomst verband houdend. 

2. De kosten en het traktement van den 
Regeeringscommissaris en zijn plaatsvervanger 
komen voor rekening van het Gouvernement. 

3. De Maatschappij verbindt zich aan den 
Regeeringscommissaris of zijn plaatsvervanger 
alle door hem gewenschte inlichtingen te geven, 
hem inzage te verleenen van alle boeken, rap
port,en, registers en bescheiden, de onderneming 
betreffende, alsook foegang tot alle kantoren en 
gebouwen, bij de Maatschappij in gebruik, zoo
mede tot het in artikel 1 bedoelde terrein. 

4. Van de in de artikelen 4 en 8 bedoelde, 
aan het Hoofd van den Dienst van den Mijn
bouw in te dienen bescheiden zal steeds, gelijk
t~jdig met de toezending daarvan aan genoemd 
Hoofd, afschrift worden toegezonden aan den 
Regeeringscommissaris. 

5. De vaststelling van het door de Maat
schappij aan het Gouvernement verschuldigde, 
bedoeld in artikel 5, wordt aan de goedkeuring 
van den Regeeringscommissaris onderworpen 
en zal niet geacht worden definitief te hebben 
plaats gehad, alvorens deze goedkeuring is ver
kregen. 

6. De Regeeringscommissaris en zijn plaats
vervanger hebben toegang tot alle vergaderin
gen van aandeelhouders en/of van commissa
rissen der Maatschappij. Voor deze vergadering 
zal hun tijdig een oproeping worden gezonden, 
waarin de te behandelen onderwerpen zijn om
schreven. Alvorens tot stemming wordt over
gegaan over eene aangelegenheid betreffende 
de opsporingen en ontginningen op het in arti
kel 1 omschreven terrein of op welke wijze ook 
met deze overeenkomst verband houdend, 
wordt de Regeeringscommissaris, of bij <liens af
wezigheid zijn plaatsvervanger, uitgenoodigd en 
in de gelegenheid gesteld adviseerende stem uit 
te brengen. 

Art. 14. 1. De Maatschappij is bevoegd de 
ontginning te stakeil indien en zoodra zij ten 
genoegen van den Gouverneur-Generaal heeft 
aangetoond, dat uit de voortzetting vanhet be
drijf door haar geen voordeel kan worden behaald. 

2. In dat geval hebben zoowel het Gouver
nement als de Maatschappij het recht om de 
overeenkomst door eene enkele aanzegging, bij 

deurwaarders-exploit aan de wederpartij te be
teekenen, dadelijk te doen eindigen, in welk ge
val de overeenkomst een einde neemt op den 
datum, waarop het exploit ls uitgebracht. 

3. Behoudens het bepaalde in het vierde lid 
van dit artikel, zal de Maatschappij van dit 
recht alleen mogen gebrnik maken, wanneer 
zij aan al hare uit deze overeenkomst voor haar 
voortvloeiende verplichtingen volledig heeft 
voldaan en tevens voor de behoorlijke nakoming 
daarvan en voor de betaling der jaarlijksche 
uitkeeringen, voor zoover deze nog niet moch
ten vaststaan, ten genoegen van den Gouver
neur-Generaal tot een door hem vast te stellen 
bedrag zekerh'clid heeft gesteld, welke blijft 
standhouden totdat partijen volledig hebben 
afgerekend, zulks ter uitsluitende beoordeeling 
van den Gouverneur-Generaal. 

4. Wanneer van het recht om de overeen
komst te beeindigen nog geengebruik isgemaakt 
en inmiddels de omstandigheden zich dermate 
hebben gewijzigd, dat uit eene voortzetting van 
het bedrijf voordeel kan worden behaald, een 
en antler ter uitsluitende beoordeeling van den 
Gouverneur-Generaal, heeft laatstgenoemde 
het recht de voortzetting van het bedrijf in zijn 
vollen omvang binnen een door hem te bepalen 
termijn tevorderen, in welk geval de Maatschap
pij haar verkregen recht op beeindigingderover
eenkomst verliest. Bijaldien de Maatschappij in 
gebreke blijft aan deze vordering gevolg te 
geven, zal het Gouvernement de overeenkomst 
op de wijze bij lid 2 van dit artikel omschreven 
kunnen beeindigen. 

5. Totdat de overeenkomRt een einde neemt, 
blijft de Maatschappij verplicht al hetgeen tot 
haar bedrijf behoort in behoorlijken staat te 
onderhouden. 

6. Het vast recht, de cijns en de jaarlijksche 
uitkeering, in artikel 3 genoemd, blijven door 
de Maatschappij aan het Gouvernement ver
schuldigd en daarvan kan geene geheele of ge
deeltelijke terugvordering plaats hebben. 

Art. 15. Het Gouvernement heeft het recht 
ontbinding dezer overeenkomst te vorderen : 

1°. indien de Maatschappij, uitsluitend ter 
beoordeeling van den Gouverneur-Generaal, 
ophoudt te voldoen aan de in het eerste lid van 
artikel 4 der Indische Mijnwet gestelde ver
eischten. Ontbinding uit dezen hoofde wordt 
alleen dan gevorderd, wanneer de Maatschappij, 
na door het Gouvernement bij deurwaarders
exploit van het feit, dat en de redenen, waarom 
zij niet meer voldoet aan gemelde vereischten, · 
te zijn verwittigd, in gebreke blijft aan die ver
eischten te voldoen binnen een door het Gouver
nement bij dat exploit voor elk geval in het 
bijzonder naar redelijkheid te stellen termijn ; 

2°. indien de Maatschappij in strijd handelt 
met een of meer der bepalingen van deze over
eenkomst of van eene door haar in verband met 
de door haar ondernomen ontginningen na te 
]even algemeene verordening, zul lende de Maat
schappij, bijaldien zij nalatig is in de nakoming 
van een krachtens deze overeenkomst of be
doelde algemeene verordening op haar rustende 
verplichting om t e geven of te doen, eerst en 
vooraf moeten worden ingebreke gesteld bij een 
deurwaarders-exploit, waarbij zjj wordt gesom
meerd, binnen een voor elk 1;1eval in het bijzon
der te stellen redelijken term1jn, die verplichting 
alsnog na te komen ; 

6* 
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3°. indien naar het oordeel van het Gouver
nement de wijze, waarop het bedrijf van de op
sporing en ontginning en de verkoop van de 
producten door de l\faatschappij worden ge
voerd, tengevolge heeft benadeeling van de 
nationale belangen of belemmering van een &e
zonde en na tuurl.ijke ontwikkeling van hanctel 
en nijverheid in Nederlandsch-Indie. 

Art. 16. 1. Voor zoover bij deze overeen
komst niet anders is bepaald, verbinden par
tijen zich om alle geschillen, welke naar aanlei
ding van deze overeenkomst of in verband daar
mede mochten omstaan, te onderwerpen aan de 
uitspraak van drie scheidsmannen, die als goede 
mannen naar billijkheid met inachtneming van 
het in deze overeenkomst bepaalde zullen oor
deelen. 

2. De benoeming van scheidsmannen heeft 
plaata, indien partijen niet binnen veertien 
dagen, nadat een der partijen aan de weder
partij te kennen heeft gegeven een geschil aan 
arbitrage te onderwerpen, omtrent de keuze tot 
overeenstemming zijn gekomen, en we! in dier 
voege, dat een hunner benoemd wordt door bet 
Gouvernement, een door de Maatschappij en 
een, op verzoek van de meestgereedepartiJ, door 
de Arrondissementsrechtbank t,e 's-Gravenhage. 

3. Wordt door een der partijen niet binnen 
derti$ dagen, na daartoe door de andere partij 
te ziJn gesommeerd, aan deze laatste b1j ge
r echtelijk beteekende akte kennis gegeven, wie 
voor baar als scheidsman zal optreden, of heb
ben een of meer der benoemde scheidsmannen, 
om welke r eden ook, den hun gegeven last niet 
binnen 14 dagen na hunne benoeming aangeno
men, dan worden al de scheidsmannen op ver
zoek van de meest gereede partij door de Arron
dissementsrechtbank t-e 's-Gravenhage, be
noemd. 

4. De kosten van elke arbitage worden ge
dragen door de in het ongelijk gestelde partij, 
doch de scheidsmannen zijn bevoegd om die 
kosten t e verdeelen indien beide partij en over 
en weder op eenige punten in het ongelijk 
mochten worden gesteld. 

Art. 17. Alie op deze overeenkomst vallende 
kosten zijn ten laste van de Maatschappij . 

Art. 18. Partijen kiezen voor de uitvoering 
van deze overeenkomst en van al wat daarop 
betrekking heeft alsmede voor de gevolgen van 
ontbinding en beeindiging dezer overeenkomst, 
algemeen en onveranderlijk woonplaats ten 
kantore van het Hoofd van Gewestelijk Bestuur 
te Palembang. 

ONTWERP-OVEREENKOMST C. 

Tusscben de recbtspersoon Nederlandsch
Indie, ten deze vertegenwoordigd door den 
Minister van Kolonien (in deze overeenkomst 
aangeduid als ,,het Gouvernement") , krachtens 
macbtiging bij de wet van 

en de t e 's-Gravenhage gevestigde naarnlooze 
vennootschap ,,Nederlandsche Koloniale Petro
leum Maatscbappij " , ten deze vertegenwoordigd 
door hare Directie met goedkeuring van com
missarissen blijkens een aan deze minute vast
gehecht, uittreksel uit het notulenboek der 
Commissarisvergadering (in deze overeenkomst 
aangeduid als ,,de Maatscbappij"), 

is overeengekomen als volgt : 
Art. 1. 1. Het Gouvernement verleent 

krachtens artikel 5a der Indische Mijnwet aan 

de l\faatschappij - en de Maatschappij aan
vaardt bij deze - voor den tijd van veertig 
achtereenvolgende jaren, aanvangende met den 
dag van onderteekening dezer overeenkomst, 
met uitsluiting van anderen, het recht tot op
sporing en ontginning van aardolie, aardpek, 
aardwas en alle andere soorten van biturnineuse 
zelfstandigheden, zoowel vaste als vloeibare en 
brandbare gassen, voor zoover niet uit_makende 
een bestanddeel van een vast gesteente, dat 
voor hunne winning in zijn geheel moet worden 
ontgonnen, alsmede van jodium en de verbin
dingen daarvan in een terrein, gelegen in het 
district Kradenan der afdeeling Demak van de 
residentie Semarang en in de districten Ngawen, 
Karangdjati en Randoeblatoeng der afdeeling 
Blora van de residentie Rembang, begrensd 
als volgt: 

ten oorden: 
a. de parallel op 500 meter sterrekundig 

Zuid van den t riangulatiepilaar T. 820; 
b. · de Oostgrens van de residentie Semarang ; 
c. de lijn in de richting sterrekundig Noord 

85° West, onderscbeidenlijk sterrekundig Zuid 
85° Oost over de woning op 1 December 1925 
bewoond door het kamponghoofd t e Bagen ; 

d. de Zuidoostgrens van de bij Gouver
nementsbesluit van 31 October 1919 N°. 38 
verleende mijnconcessie ,,Tremboel", zijnde de 
lijn verbindende de grenspalen M. C. T. I en 
M. C. T. II en het verlengde van deze grenslijn 
Zuidwest- en oordoostwaarts ; 

e. de Oostgrens van het district Ngawen; 
f. de parallel over het punt, waar de weg van 

Blora over Lemahpoetie en Ngliron naar Ran
doeblatoeng de Oostgrens van het district 
Karangdjati snijdt; 

ten Oosten: 
de Oostgrens van de districten Karangdjati 

en Randoeblatoeng ; 
ten Zuiden: 
a. de spoorweg van Semarang over Randoe

blatoeng naar Tj epoe; 
b. de meridiaan over het huis op 1 December 

1925 bewoond door het kamponghoofd te Ran
doeblatoeng ; 

c. de parallel op 100 meter sterrekundig 
N oord van het huis op 1 December 1925 bewoond 
door het kamponghoofd te Tamanwet-en; 

d. de meridiaan over het huis op 1 Decem
ber 1925 bewoond door het kamponghoofd te 
Seroet; 

e. de parallel over het huis op l December 
1925 bewoond door het kamponghoofd te Bo
deh; 

/. de Westgrens van de residentie Rembang; 
g. de Noordgrens van de bij Gouvernements

besluit van 28 Februari 1906 N°. 39 verleende 
mijnconcessie ,,Bapo" en de Noord- en West
grens van de bii Gouvernementsbesluit van 18 
Mei 1910 N°. 65 verleende mijnconcessie ,,Ga
boes''; 

ten Westen: 
a. de spoorweg van Semarang over R andoe

blatoeng naar Tjepoe; 
b. de Westgrens van het district Kradenan ; 
c. de groote weg van Wirasari over Troewoe

loe en Tandjoeng Taman naar Blora : 
Met uitzondering van de terreinen der bij Gou

vernementsbesluiten van 23 Januari 1904 N°. 
33, 11 J anuari 1918 N°. 34 en 11 Maart 1920 N°. 
38 verleende mijnconcessies ,,Toengkoel", ,,Me
tes" en ,,Trembes" . 
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2. De oppervlakte van dit terrein wordt 
voor de toepassing van dit contract geacht te 
bedragen 46190 hectaren, behoudens eventueele 
vermindering op grond van artikel 8 dezer over
e. · 1,komst. 

A,T . 2. l. De l\faatschappij zal ten aanzien 
van hei m artikel 1 omschreven terrein, voor
zoover uit de/4e overeenkomst niet het tegendeel 
blijkt, tegenover het Gouvernement dezelfde 
rechten en verplichtingen hebben als ware zij 
houdster eener op den dag van totstandkoming 
dezer overeenkomst verleende concessie op den 
voet der Indische Mijnwet. 

2. Met afwijking van het vorenstaande zal 
de Maatschappij gedurende de eerste vijf jaren 
van de overeenkomst, instede van het in het 
tweede lid van artikel 35, sub a der Indische 
Mijnwet bedoeld vast recht, jaarlijks bij voor
uitbetaling hebben te voldoen een vast recht, 
evenredig aan de oppervlakte van het terrein, 
ten bedrage van f 0,02½ per hectare, terwijl zij 
tevens gedurende die eerste vijf jaren ontheven 
wordt van de verplichting tot afbakening der 
terreinen bedoeld in artikel 210 der Mijnordon
nantie. 

3. De betalingen van de krachtens dit arti
kel verschuldigde bedragen aan vast recht en 
cijns zullen geschieden door storting in 's Lands 
kas te Batavia. 

Art. 3. 1. -Boven en behalve hetgeen de 
Maatschappij op grond ·van artikel 2 is ver
schuldigd, betaalt zij aan het Gouvernement 
jaarlijks een aandeel in de netto-opbrengst van 
de ten vorigen jare uit het vorenoinschreven 
terrein verkregen producten en zulks op den 
volgenden voet. 

Zoolang de netto-opbrengst niet meer be
draagt dan vijf en twintig percent van het ten 
behoeve der opsporing en/of ontginning aan
gewend kapitaal ontvangt het Gouvernement 
van die netto-opbrengst twee twintigste deelen. 

Bedraagt, de netto-opbrengst meer dan vijf 
en twintig percent van evenbedoeld kapitaal, 
dan ontvangt het Gouvernement : 

van de eerste 25% twee twintigste deelen ; 
van het meerdere tot en met 35% drie twin

tigste deelen ; 
van het n,,eerdere tot en met 45% vier twin

tigste deelen ; 
van het meerdere tot en met 55% vijf twin

tigste deelen ; 
van het meerdere boven 55% zes twintigste 

deelen; 
a.Iles behoudens deze beperking, dat het aan 

het Gouvernement uit dezen hoofde uit te 
keeren bedrag nooit meer zal beloopen dan 
twintig percent der geheele netto-opbrengst. 

2. Onder netto-opbrengst van het product 
wordt verstaan de bruto-opbreng~t, vastgesteld 
ingevolge artikel 36 der Indische Mijnwet, ver
minderd met de ontginningskosten en de vol
gens goed koopmansgebruik vast te stellen 
afschrijvingen op bet kapitaal. 

3. Als ontginningskosten worden in aan
merking gebracht : 

a. alle uitgaven wegens werkzaamheden op 
het ontginningsterrein verricht voor het boren, 
verdiepen, schoonme,ken en onderhouden der 
putten; 

b. alle uitgaven wegens werkzae,mheden op 
het ontginningsterrein verricht voor de ont
trekking van aardolie en gassen aan de putten, 

voOT de voorloopige reiniging (waaronder ook 
is begrepen het onttrekken van water aan emul
sic) en voor de verzameling der producten, tot 
aan de plaats waP.T de metingen ter bepaling 
van de bruto-opbrengst worden verricht ; 

c. de directe uit~aven voor de aanschaffing 
en het vervoer naar het ontginningsterrein van 
alle voor de sub a en b omschreven doeleinden 
benoodigde werktuigen, gereedschappen, mate
rialen, brandstoffen en andere benoodigdheden ; 

cl. de uitgaven voor wervin!:!; en aanvoer 
van werklieden bij de ontginning te werk ge
steld, ook voor zoover •he buiten het ontgin
ningsterrein zijn gedaan ; 

e. de uitgaven voor onderhoud, vernieuwing 
en wijziging van de gebonwen op het 

. ontginningsterrein voor de sub a en b bedoelde 
werkzaambeden benoodigd, voor zoover hier
voor geen huur wordt verkregen ; 

f. de uitgaven voor het onderhoud van land
en waterwegen en transportbanen, voor zoover 
dienende ten behoeve der opsporing en ont
ginning; 

g. de uitgaven voor leiding en beheer van de 
ontginning, voor zoover op het ontginningster
rein uitgeoefend ; 

h. een in overleg met den Regeeringscom
missaris vast te stellen aandeel in de algemeene 
onkosten der Maatscha.ppij. 

4. Onder ,,kapitaal" als bedoeld in het eer
ste lid van dit artikel, wordt verstaan het bedrag 
der kosten van oprichting met inbegrip van de 
kosten voor het verkrijgen van de beschikking 
over den benoodigden bovengrond van : 

1. de permanente gebouwen, op het ontgin
ningsterrein voor de sub a en b van het vorig 
lid bedoelde werkzaamheden benoodigd ; 

2. de perman,ente inrichtingen voor den 
opslag en afvoer van vloeibare en gasvormige 
producten tot aan de plaats waar de metingen 
ter bepaling van de bruto-opbrengst worden 
verricht; 

3. de inrichtingen· voor de winning van 
vloeibare producten uit gassen en voor de ont
trekking van water aan emulsie. 

5. Het kapitaal zal worden aangewezen 
door een jaarlijks per 31 December van het 
afgeloopen jaar op de wijze, als in het volgende 
artikel nader is omschreven, op te maken balans. 

Art. 4. 1. De Maatschappij verbindt zich 
van haar bedrijf, voor zoover betreft de bij deze 
overeenkomst bedoelde opsporingen en ont
ginningen, te zullen voeren een afzonderlijke 
boekhouding, voldoende aan de eischen van 
goed koopmansgebruik. 

2. Deze boekhouding wordt jaarlijks per 
31 December afgesloten met opmaking daanµt 
van een balans en winst- en verliesrekening. De 
ontginningskosten worden geboekt ten laste 
eener rekening ,,exploratie-kosten". Aan het 
einde van bet boekjaar wordt uit de rekening 
,,exploratie-kosten" afgezonderd het deel dier 
kosten, dat geacht kan worden te hebben ge
diend ter verkrijging van de productie, welk 
bedrag overgebracht wordt naar de winst- en 
verliesrekening. Het saldo der rekening ,,explo
ratie-kost.en" wordt in de balans opgenomen. 
Zoolang de rekening ,,exploratie-kosten" een 
nadeeling saldo aantoont, wordt het voordeelig 
saldo der winst- en verliesrekening ten bate der 
rekening ,,exploratie-kosten" gebracht. 

3. Aan het Hoofd van den Dienst van den 
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l\fijnbouw in Nederlandsch-Indiii en de door 
dezen aan te wijzen ambtenaren moet op hun 
verlangen te allen tijde inzage van voormelde 
boekhouding worden gegeven. Zij zijn ver
plicht tot geheimhouding van de hun aldus 
verstrekte gegevens en zullen daarvan geen 
verder gebruik mogen maken dan voor de vast
stelling van hetgeen aan het Gouvernement 
toekomt. 

4. De Maatschappij is gehouden jaarlijks 
v66r 1 Juli een door haar vertegenwoordiaer 
onderteekend afschrift van de in het tweede lid 
bedoelde balans en winst- en verliesrekening 
aan het Hoofd van den Dienst van den Mijn
bouw in te dienen. Heeft deze indiening op 1 
Augustus d .a.v. nog niet plaats gehad, dan stelt 
de Maatschappjj gemeld Diensthoofd in staat 
om bedoelde stukken op te maken ; in den aldus 
opgemaakten vorm zullen zij voor de Maat
schappij verbindend zijn. 

Art. 5. 1. Na ontvangst van de in artikel 4 
bedoelde balans en winst- en verliesrekening, 
onderscheidenlijk na opmaking daarvan over
eenkomstig het vierde lid van dat artikel, zendt 
het Hoofd van den Dienst van den Mijnbouw 
aan de l\faatschappij een afrekening betreffende 
hetgeen de Maatschappij ingevolge het eerste 
lid van artikel 3 aan het Gouvernement is ver
schuldigd. Eventueel wordt bij de opstelling ten 
aanzi.en der bruto-opbrengst van het product 
gehandeld overeenkomstig hetgeen in de Indi
sche Mijnwet en de uitvoeringsvoorschriften 
daarvan met betrekking tot de bruto-opbrengst 
is bepaald. 

2. Heeft de opgestelde afrekening een voor
loopig karakter gedragen, dan wordt zii zoo 
spoedig mogelijk gevolgd door een definitieve 
afrekening. Het volgens voorloopige afrekening 
eventueel door de Maatschappij te veel betaalde 
wordt aanstonds terugbetaa ld vermeerderd met 
een rente van 6 pet. 's jaars, gerekend van den 
datum van storting tot den <lag der betaal
baarstelling. Het mogelijk te min betaalde moet 
binnen een maand na de dagteekening der de
finitieve afrekening door de Maatschappij wor
den aangezuiverd. 

Art. 6. 1. De betaling van het in artikel 3 
bedoelde aandeel van het Gouvernement in de 
netto-opbren&st geschiedt door storting van 
het verschulctigde bedrag - uiterlijk op den 
laatsten <lag der derde maand, volgende op die, 
waarin het, hetzij voorloopig, hetzij definitief, 
zal zijn vastgesteld-in 'sLands kas te Batavia. 

2. Onverminderd het recht van het Gouver
nement om wegens wanbetaling ontbinding 
dezer overeenkomst te vorderen, zal de Maat
schappij , bij niet-voldoening van het aandeel 
van het Gouvernement in de netto-opbrengst 
binnen den daartoe gestelden termijn, eene boe
te verbeuren van een ten honderd van het door 
haar verschuldigde, voor elke maand achter
stand, zullende een gedeelte eener maand voor 
een voile maand worden gerekend. 

Art. 7. Wanneer het Gouvernement rechts
kundigen bijstand moet inroepen voor het innen 
van eene nit deze overeenkomst voortvloeiende 
vordering op de Maatschappij en in het geding 
de winnende partij is, zullen de practizijns
kosten door de Maatscbappij worden gedragen, 
ook voor zoover d03ze kosten niet reeds uit 
kracbt van de recbterlijke uitspraak op de 
Maatschappij kunnen worden verbaald. Ook 

voor bet geval de vordering bniten proces 
mocht kunnen worden geind, zullen de daar
voor verscbuldigde practizijnskosten ten laste 
van de Maatscbappij komen. 

Art. 8. 1. De l\faatscbappij is bevoegd 
gedeelten van bet in de eerste alinea van artikel 
1 bedoelde t errein voor den afloop van den al
daar bepaalden termijn, wederom ter beschik
king van bet Gouvernement te stellen, mits 
afstand doende van alle recbten, terzake van 
die gedeelten voor baar nit deze overeenkomst 
voortvloeiend. 

2. Het voornemen daartoe zal moeten blij 
ken nit eene bij bet Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw in te dienen schriftelijke verkla
ring van de Maatschappij, bevattende de grens
omschrijving van het prijs te geven gedeelte, 
eene opgave van hare zich daarbinnen bevin
dende werken en bezittingen, en verder zoo
danige gegevens als noodig zijn om den omvang 
en de gevolgen der prijsgeving te kunnen 
beoordeelen. 

3. Het Gouvernement is evenwel bevoegd 
in de voorgestelde begrenzing van het prijs te 
geven gedeelte zoodanige wijziging te vorderen 
als de Gouverneur-Generaal in het belang van 
eene doelmatige begrenzing of van een behoor
lijke ontginning noodig zal oordeelen. 

4. Nadat ten aanzien van de begrenzing 
alsmede van het oppervlak van het overblijven
de gedeelte van het terrein en van al hetgeen 
verder ter zake regeling mocht behoeven tus
schen partijen overeenstemming zal zijn ver
kregen, zal een en antler worden vastgesteld bij 
suppletoire schriftelijke overeenkomst. 

5. Bij totstandkoming van zoodanige over
eenkomst zal het vast recht verschuldigd in
gevolge de Indische Mijnwet dan wel op grond 
van het tweede lid van artikel 2 van dit con
tract, over het prijsgegeven terreingedeelte 
slechts verschuldigd zijn tot het eind van het 
contractsjaar, waarin voor dat gedeelte een 
verklaring, als in het tweede lid bedoeld vol
doende aan de gestelde vereischten, bij het 
Hoofd van den Dienst van den l\fijnbouw zal 
zijn ingekomen. 

6. Zoolang vorenbedoelde suppletoire over
eenkomst niet tot stand is gekomen, wordt de 
Maatschappij van hare verplichtingen tot be
taling van het bedongen vast recht niet ont
heven ; doch hetgeen in verband met de prijs
geving naderhand mocht blijken te veel t e zijn 
betaald, wordt bij de eerstvolgende verschul
digde storting of stortingen met de l\faatschappij 
zonder rentevergoeding verrekend. 

Art. 9. 1. De Maatschappij verbinrlt zich 
de opsporing en ontginning, waartoe haar bij 
artikel 1 het recht is verleend , met inachtneming 
van de termijnen, in het tweede en derde lid van 
dit artikel gesteld, ter hand te nemen en die op
sporing en ontginning met zoodai:iigen spoe?, op 
zoodanige schaal en met zoodaruge hulpm1dde
len voort t e zetten, als redelijkerwijze kan wor
den gevorderd in verband met den algemeenen 
handelstoestand en in het bijzonder met den 
stand der markt van petroleum en aanverwante 
producten en geheel afgescheiden van bet meer
dere of mindere voordeel, eventueel voor de 
Maatschappij uit de exploitatie van andere 
olieterreinen voortvloeiende. 

2. Met de opsporing moet binnen den tijd 
van een jaar na de totstandkoming van deze 
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o vereenkomst een aanvang zijn gemaakt. 
3. V66r het einde van het derde jaar zal de 

Maatschappij ten minste een exploratie-boring 
aanzetten en regelmatig voortzetten, zoolang 
z ulks om technische redenen en ingevolge de 
daarbij verkregen resultaten gewettigd is. Bij 
m islukking dezer boring als gevolg van t-ech
u ische oorzaken zal dadelijk een tw2ede boring 
worden aangezet. 

4. De beslissing of tijdig met de opsporing 
,een aanvang is gemaakt en de boring of boringen 
t ij dig zijn aangezet en met diligentie worden 
voortgezet, berust bij het H oofd van den Dienst 
-van den Mij nbouw. 

5. De Maatschappij verbindt zich mede, om 
de opsporing en ontginning op zoodanige wijze 
te doen plaat s hebben, dat daarbij niet meer 
aan petroleum verloren gaat dan r edeljjker
w\i ze b(j een t echnisch goed gevoerd bedrij f als 
onvermijdelijk moet worden beschouwd . 

Art. 10. 1. De Maatschapfij verbindt zich 
ten minste drie vierden zoowe van de leidende 
als van de ondergeschikte, bij de directe of 
indirecte uitvoering der werkzaamheden ge
bezigde, arbeidskrachten uit N~derlandsche 
onderdanen t-e doen bestaan. 

2. Van deze bepaling kan in bijzondere ge
vallen, met goedkeuring van het Gouvernement, 
worden afgeweken. 

Art. ll. 1. Het Gouvernement heeft het 
recht te vorderen , dat de cjjns en de jaarlij ksche 
uitkeering, in artikel 3 bedoeld . in natura zullen 
worden voldaan, hetzij geheel of gedeeltelijk in 
d en vorm van ruwe olie dan wel geheel of ge
d eeltelijk in dien van eindproducten, verkregen 
bij verwerking in de inrichtingen der Maatschap
pij. H et Gouvernement verbindt zich om het op 
deze wijze te zijner beschikking kornende ruwe 
of bewerkte product uitsluitend te doen strekken 
ter voorziening in zijn eigen behoeften. 

2. De involge de vorige alinea door de 
Maatschappij t e leveren hoeveelheid wordt 
als volgt vastgesteld : 

a. 4% van de productie als aequivalen t 
voor den cijns ; 

b. daarnevens 4% van de productie naar 
r eden van elke, ingevolge de afrekening, bedoeld 
in het eerste lid van artikel 5, verschuldigde 
vijf procent van de netto:opbrengst, welke de 
Maatschappij aan het Gouvernement heeft t e 
betalen op grond van het bepaalde in het eerste 
1id van artikel 3. 

3. De wensch tot ontvang, t van de in het 
eerste lid bedoelde ruwe olie en/of producten, 
onder opgave van soort, hoeveelheid en kwali
teit, welkc niet zal afwijken van die, welke de 
Maatschappij in haar normaal. bedr\if vervaar
d igt, wordt t en minste drie maandcn te voren 
aan de Maatschappi.i medegedeeld . Indien op 
dat tijdstip de ruwe olie of de producten, waarop 
de cij nsberekening en de afrekening betrekking 
hebben, niet meer beschikbaar zijn, is de Maat
schappij gehouden, daarvoor andere gelij k
waardige mwe olie en/of producten in de plaats 
te stellen. 

4. De aflevcl'ing van de door bet Gouverne
ment gewenschte r uwe olie en/of producten 
geschiedt uit een der irtrichtingen der Maat
sC'happij ter keuze van het Gouvernement, met 
dien verstande, dat alle kosten van vervoer 
en/of verwerking van ruwe olie vanaf de plaats, 
waar de bruto-opbrengst op den voot der Indi-

sche Mijnwet wordt vastgesteld, worden ver 
goed op de wijze , als aangegeven in het tweede 
en derde lid van artikel 36 dier wet. 

Art . 12. De rechten en verplichtingen uit 
deze overeenkomst voortvloeiende, mogen noch 
in hun geheel, noch gedeeltelijk worden over
gedragen dan met voorafgaande to stemming 
van het Gouvernement, dat aan het verleenen 
daarvan bij zondere voorwaarden za,l mogen 
ve rbinden en ook bevoegd zal zij n die toe
stemming zonder opgaaf van redenen te wei
geren. 

Art. 13. 1. De Minister van Koloniiin is te 
a!Jen tijde bevoegd een Regeeringscommissaris 
on een plaatsvervangend Regeeringscommis
saris te benoemen tot controle en toez icht op 
de handelingen der Maatschappij, met de op
sporing en ontginning op het in a rtikel 1 om
schreven terrein en in het algemeea met de 
uitvoering dezer overeenkomst verband hou
dend. 

2. De kosten en het traktement van den 
Regeeringsoommissaris en zijn plaatsvervanger 
komen voor rekening van het Gouvernement, 

3. De Maatschappij verbindt zich aan den 
R egeeringscomm1ssaris of ziin plaatsvervanger 
alle door hem gewenschte inlicht ingon te geven , 
hem inzage te verleenen van alle hoe.ken, rap
porten, registers en bescheiden, de onderneming 
betreffende, alsook toegang tot a lle kantoren 
en gebouwen, bij de Maatschappij in gebruik, 
zoomede tot het in ar t ikel 1 bedoelde ter
rein. 

4. Van de in de artikelen 4 en 8 bedoelde, 
aan het Hoofd van den Dienst van den Mijn
bouw in te dienen bescheiden zal st eeds, gelijk
t jjdig met de toezending daarvari aan genoemd 
Hoofd , afschrift worden toegezondon .aan den 
Regeeringsoommissaris. 

5. De vaststelling van het door de Maat
schappjj aan het Gouvernement verschuldigde, 
bedoeld in ar t ikel 5, wordt aan de goedkeuring 
van den R egeeringscommissaris onderworpen 
en zal niet geacht worden definitief t e hebben 
plaats gehad , a lvorens deze goedkeuring is 
verkregen. 

6. De Regeeringscommissaris en zij n plaats
vervanger hebben toegang tot alle vergaderin
gen van aandeelhouders en/of van commissaris
sen der Maatschappij . Voor deze vergadering 
zal hun t ijdig een oproeping worden gezonden , 
waarin de t e behandelen onderwerpen zijn om
schreven. Alvcrens tot stemming word t over
gegaan over een aangelegenheid betreffende de 
opsporingen en ontginningen op het in art ikel 1 
omschreven terrein of op welke wijze ook met 
deze overeenkomst verband houdend, wordt de 
Rogeeringscommissaris, of bij diens afwez igheid 
zij n plaatsvervanger, uitgenoodigd on in de 
gelegenheid gesteld adviseerende stem uit te 
brengen . 

Art. 14. 1. De Maatschappij is . bevoegd 
de ontginning te staken indien en zoodra zjj, ten 
genoegen van den Gouverneur-Generaal heeft 
aangetoond, dat ui t de voortzetting van het 
bedrijf door haar geen voordeel kan worden 
behaald . 

2. In dat geval hebben zoowel het Gouver
nement als de l\liaatschappij het reoht om de 
overaenkomst door eene enkele aanzegging, bij 
deurwaarders-exploit aan de wederpartij te be
teokenen, dadelijk te doen eindigen, in welk 
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geval de overeenkomst een einde neemt op den 
datum, waarop het exploit is ui.tgebracht 

3. Behoudens het bepaalde in het vierde 
lid van clit artikel, zal de Maatschappij van dit 
r echt alleen mogen gebruik maken, wanneer 
zij aan al hare uit deze overeenkomst voor haar 
voortvloeiende verplicht ingen volledig heeft 
voldaan en tevens voor de behoorlijke nakoming 
daarvan en voor de betaling der jaarlijksche 
uitkeeringen, voor zoover cleze nog niet mochten 
vaststaan, t en genoegen van den Gouverneur
Generaal tot een door hem vast t e st ellen beclrag 
zekerheid heeft gesteld, welke blijft st andhoudcn 
totdat partjjen volledig hebben afgerekend, 
zulks t er uitsluit ende beoordeeling van den 
Gouverneur -Generaal. 

4. Wanneer van het recht om de overeen
komst te beeindigen nog geen gebruik is ge
maakt en inmiddels de omstandigheden zich 
dermate hebben gewijzigd, dat uit eene voort 
zetting van het beclrijf voordeel kan worden 
behaald, een en antler ter uitsluitende beoor
deeling van den Gouverneur-Generaal, heeft 
laatstgenoemde het recht de voortzetting van 
het beclrijf in zijn vollen omvang binnen een 
door hem te bepalen t ermijn t e vorderen, in 
welk geval de Maatschappij haar verkregen 
recht op beeindiging der overeenkomst verliest. 
Bijaldien de l\faatschappij in gebreke blijft aan 
deze vordering gevolg t e geven, zal het Gouver 
nement de overeenkomst op de wijze bij lid 2 
van <lit ar tikel omschreven kunnen beeindigen . 

5. Totdat de overeenkomst een einde neemt, 
blijft de Maatschappij verplicht al hetgeen tot 
haar beclrijf behoort in behoorlijken staat t e 
onderhouden. 

6. H et vast recht , de cijns en de jaarlijksche 
uitkeering, in artikel 3 genoemd, blij ven door 
de Maatschappij ,i,an het Gouvernement ver 
schuldigd en daarvan kan geene geheele of 
gedeeltelijke t erugvordering plaats hebben. 

Art. 15. H et Gouvernement heeft het recht 
ont binding dezer overeenkomst t e vorderen : 

1°. indien de Maatschappij, uitsluitend ter 
. beoordeeling van den Gouverneur-Generaal, 

ophoudt te voldoen aan de in het eerste lid van 
artikel 4 der Indische Mijnwet gestelde ver
eischten. Ontbinding uit dezen hoofde wordt 
alleen p.an gevorderd, wanneer de l\Jaatschappij , 
na door het Gouvernement bij deurwaarders
exploit van het feit, dat en de redenen, waarom 
zij niet meer voldoet a.an gemelde vereischten, 
te zijn verwittigd, in gebreke blijft aan die ver
·eischten t e voldoen binnen een door het Gou
vernement bij dat exploit voor elk geval in bet 
bijzonder naar redelijkheid t e stellen t ermij n ; 

2°. indien de Maatschappij in strijd handelt 
met een of meer der bepalingen van deze over 
eenkomst of van eene door haar in verband met 
de door haar ondernomen ontginningen na te 
leven algemeene verordening, zullende de Maat 
schappij, bijaldien zij nalatig is in de nakoming 
vai;i eenige krachtens deze overeenkomst of 
bedoelde algemeene verordening op haar rusten
de verplicht ing om te geven of t e doen, eerst en 
vooraf moeten worden ingebreke gesteld bij 
een deurwaarders-exploit, waarbij zij wordt 
gesommeerd, binnen een voor elk geval in het 
bijzonder t e st ellen redel~jken termijn , die ver 
plichting alsnog na t e komen ; 

3°. indien naar het oordeel van het Gouver 
nement de wijze, waarop het beclrijf van de 

opsporing en ontginning en de verkoop van de 
producten door de Maatschzppij worden ge
voerd, tengevolge heeft benadeeling van de 
nationale belangen of belemmering van een 
gezonde en natuurlijke ontwikkeling van han
del en nij verheid in Nederlandsch-Indie. 

Art . 16. 1. Voor zoover bij deze overeen
komst niet anders is bepaald, verbinden partijen 
zich om alle geschillen, welke naar aanleiding 
van deze overeenkomst of in verband daarmede 
mochten ontstaan , t e onderwerpen aan de 
uit spraak van clrie scheidsmannen, die als 
goede mannen naar billijkheid · met inachtne
ming van het in deze overeenkomst bepaalde 
zullen oordeelen. 

2. De benoeming van scheidsmannen heeft 
plaats, indien partijen niet binnen veert ien 

dagen, nadat een der partij en aan de weder
partij te kennen heeft gegeven een geschil aan 
arbit rage t e onderwerpen, omt rent de keuze tot 
overeenstemming zijn gekomen, en we! in dier 
voege, dat een hunner benoemd wordt door het 
Gouvernement, een door de Maatschappij en 
een, op verzoek van de meest gereede partij. 
door de Arrondissementsrecht bank te 's-Gra
venhage. 

3. Wordt door een der partijen niet binnen 
dertig dagen, na daartoe door de andere partij 
t e zijn gesommeerd, a.an deze laatste b1j ge
rechtelijk beteekende akte kennis gegeven. wie 
voor haar als scheidsman zal optreden, of 
hebben een of meer der benoemde scheids
mannen, om welke reden ook, den hun gegeven 
last niet binnen 14 dagen na hunne benoeming 
aangenomen, clan worden al de scheidsmannen 
op verzoek van de meest gereede partij door de 
Arrondissementsrechtbank t e 's-Gravenhage 
benoemd. 

4. De kosten van elke arbit rage worden 
geclragen door de in het ongelijk gestelde partij . 
doch de scheidsmannen zijn bevoegd om die 
kosten te verdeelen indien beide partijen over 
en weder op eenige punten in het ongelijk moch
t en worden gesteld . 

Art. 17. Alie op deze overeenkomst vallende 
kosten zijn ten laste van de Maatschappij . 

Art. 18. Partijen kiezen voor de uitvoering 
van deze overeenkomst en van a.l wat daarop 
betrekking heeft , alsmede voor de gevolgen van 
ontbinding en bei'indiging dezer overeenkomst , 
algemeen en onveranderlijk woonplaa ts t en 
kantore van het Hoofd van Gewestelijk Be
stuur t e Rembang. 

ONTWERP-OVEREENKOMST D. 

Tusschen de rechtspersoon Nederla.ndsch
Indie, t en deze vertegenwoordigd door den 
J\finister van K olonif n (in deze overeenkomst 
aangeduid als ,,het Gouvernement" ), krachtens 
machtiging bij de wet van . . . . . . . . 

en de t e 's-Gravenhage gevestigde naamlooze 
vennootschap ,,Nederlandsche K oloniale Petro
leum Maatschappij", ten deze vertegenwoor
digd door hare Directie met goedkeuring van 
commissarissen blijkens een aan deze minut e 
vast~ehecht uitt reksel uit het notulenboek der 
Comrnissari svergadering (in deze overeenkomst 
aangeduid a.ls ,,de J\faatschappij " ), 

is overeengekomen als volgt : 
Art . I. I. H et Gouvernement verleent 

krachtens artikel 5n der Indische J\fijnwet aan 
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de Maatschappij - en de Maatschappij aan
vaardt bij deze - voor den tijd van veertig 
achtereenvolgende jaren, aanvangende met 
den dag van onderteekening dezer overeen
komst, met uitsllliting van anderen, het recht 
tot opsporing en ontginning van aardolie, aard
pek, aardwas en alle andere soorten van bitu
mineuse zelfstandigheden, zoowel vaste als 
vloeibare en brandbare gassen, voorzoover 
niet uitmakende een bestanddeel van een vast 
gesteente, dat voor hunne winning in zijn ge
heel moet worden ontgonnen, alsmede van 
jodium en de verbindingen daarvan in het na
volgend in de residentie Madoera gelegen ter~ 
reincomplex : 

I. Het gedeelte van de districten Arosbaja en 
Baliga der afdeeling Bangkalan, begrensd als 
vclgt, doch met uitzondering van alle gronden, 
vallende binnen het bij Gouvernementsbesluit 
van 14 September 1915 N°. 34 om redenen van 
algemeen belang voor den particulieren mijn
bouw gesloten gebied. 

Ten N oorden : 
de parallel op 400 meter sterrekundig Zuid 

van grenspaal M.C.L. V1 der bij Gouverne
mentsbesluit van 14 Maart 1919 N°. 21 ver
leende mijnconcessie ,,Lerpak" ; 

ten Oosten: 
de Westgrens van genoemde mijnconcessie, 

de parallel op 1000 meter sterrekundig Noord 
en de meridiaan op 1150 meter sterrekundig 
Oost van den triangulatiepilaar S. 788 ; 

ten Zuiden: 
de parallel op 3000 meter sterrekundig Zuid 

van genoemden triangulatiepilaar S. 788 ; 
ten Westen: 
de meridiaan op 550 meter sterrekundig Oost 

van den triangulatiepilaar T. 10. 
IT. Het gedeelte van de districten Aros

baja, Sapoeloeh Baliga, Ketapang en Kedoeng
doeng der afdeelingen Bangkalan en Sampang, 
begrensd als volgt, doch met uitzondering van 
alle gronden vallende binnen het bij Gouver
nementsbesluit van 14 September 1915 N°. 34 
om redenen van algemeen belang voor den 
particulieren mijnbouw gesloten gebied: 

a. de lijn in de richting sterrekundig Noord 
83° Oost over het punt gelegen op 250 meter 
gemeten in de richting sterrekundig Noord 
181° 13' 37" Oost van den triangulatiepilaar T. 
27, 

b. de lijn in de richting sterrekundig Noord 
97° Oost onderscheidenlijk sterrekundig Noord 
277° Oost over het punt gelegen op 500 meter 
aterrekundig Noord van den triangulatiepilaar 
T. 44; tot haar eerste sn\jpunt met de na te 
neemen grens sub c ; 

c. de grens tusschen de afdeelingen Ba.ng
kala.n en Sampang; 

d. de lijn in de richting sterrekundig Noord 
275° Oost over het punt gelegen op 3700 meter 
,terrekundig Noord van den triangulatiepilaar 
T. 47; 

e.. de lijn in de richting sterrekundig Noord 
87° 30' Oost over het onder d omschreveu punt ; 

f. de meridiaan op 5550 meter sterrekundig 
West van den tria.ugulatiepilaar T. 40; 

g. de parallel op 750 meter sterrekundig 
Noord van genoemden tria.ngulatiepi laar T. 40; 

ten Oosten: 
a. de meridiaan over den triangulatiepilaar 

T. 40; 

b. de weg van Djelgoeng over Djarangoed
jang naar Ka.rang Pinang ; 

c. de mP-ridiaan op 1500 meter sterrekundig 
Oost van genoemden triangula.tiepilaar T. 40; 

ten Zuiden: 
a. de parallel op 1750 meter sterrekundig 

Zuid van den triangulatiepilaar T. 42 ; 
b. de weg van Sampang over K edoengdoeng 

naar Ketapang; 
c. de parallel over den triangulatiepilaar 

T. 47; 
d. de grens tusschen de afdeelingen Bang

kalan en Sampang ; 
e. de parallel op 700 meter sterrekundig 

Noord van den triangulatiepilaar S. 798; 
ten Westen: 
a. de Oostgrens der bij Gouvernements

besluit van 14 Maart 1919 N". 21 verleende 
mijnconcessie ,,Lerpak" ; 

b. de lijn in de richting sterrekundig Noord 
1° 13' 37" Oost van de grenspaal M.C.L. V van 
genoemde mijnconcessie ; 

III. Het gedeelte van de a.fdeeling Pame
kasan, begrensd als volgt : 

ten Noorden: 
de lijn in de richting astronomisch Noord 

272° Oost over het punt gelegen op 3200 meter 
· astronomisch Noord van het signaal S. 831 /433; 

ten Oosten: 
de astronomische meridiaan over bovenge

noemd signaal ; 
ten Zuiden: 
de astronomische parallel over het signaal 

T. 61/312; 
ten ·w esten : 
de grens tusschen de afdeelingen Pameka.san 

en Sampang; 
IV. Het gedeelte van de districten Mantling, 

Timoerla.oet, Ba.ratlaoet en Baratdaja der a.f
deeling Soemenep, begrensd als v9lgt : 

ten Westen: 
de astronomische meridiaan of 2300 meter 

astronomisch West van signaa T. 109/256; 
ten N oorden : 
de astronomische parallel over het punt a., 

gelegen op 1000 meter astronomisch Zuid van 
signaal T . 126/85 westwaarts en de lijn in de 
richting astronomiseh Noord 75° Oost over 
genoemd punt a ; 

ten Zuidoosten : 
de lijn in de richting astronomisch Noord 51° 

Oost over het punt b, zijnde het snijpunt van de 
astronomische parallel over het signaal T. 
111/112 westwaarts met de lijn in de richting 
astronomisch Noord 40° Oost over het punt c, 
gelegen op 600 meter astronomisch N oord van 
het sil!na.al T. 110/7 en de lijn in de richting 
astronomisch Zuid 40° West over bovenge
noemd punt Ii ; 

ten Zuiden: 
de ljjn in de richting astronomisch Noorcl 80° 

West over het punt c bovengenoemd ter lengte 
van 4000 meter tot punt d en de astronomische 
parallel westwaarts over laatstgenoemd punt. 

2.- De oppervlakte van het in het eerste lid 
omschreven terreincomplex wordt voor de toe
passing van dit contract geacht te bedragen 
30514 hectaren, behoudens eventueele vermin
dering op grond van artikel 8 dezer overeen
komst. 

Art. 2. 1. De Maatschappij zal ten aanzien 
van het in artikel l omschreven terrein, voor-
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zoover uit deze overeenkomst niet het tegendeel 
blijkt, t egenover het Gouvernement dezelfde 
r echten en verplichtingen hebben als ware zij 
houdster eener op den dag van totstandkoming 
dezer overeenkomst verleende concessie op den 
voet der Indische Mijnwet. 

2. Met afwijking van het vorenstaande zal 
de Maatschappij gedurende de eerste vijf jaren 
van de overeenkomst, instede van het in het 
tweede lid van artikel 35, sub a der Indische 
Mijnwet bedoeld vast recht , jaarlijks bij voor
uitbetaling hebben te voldoen een vast recht , 
evenreclig ·aan de opper vlakte van het t errein , 
t en bedrage van f 0,02½ per hectare, terwijl 
zij tevens gedurende die eerste vijf jaren ont 
heven wordt van de verplichting tot afbakening 
der terreinen bedoeld in ar tikel 210 der Mijn,
ordonnantie. 

3. De betalingen van de krachtens clit art i
kel verschulcligde bedragen a.an vast recht en 
cijns zullen gescliieden door start ing in s Lands 
kas t e Batavia . 

Art. 3. 1. Boven en behalve hetgeen de 
Maatschappij op grond van artikel 2 is verschul
digd, bet aalt zij aan het Gouvernement jaar
lijks een aandeel in de net to-opbrengst van de 
ten vorigen jare uit het vorenomschreven ter
rein verkregen producten en zulks op den 
vol~enden voet . 

Zoolang de net to-opbrengst niet meer be
draagt dan vij{ en twint ig percent van het t en 
behoeve der opsporing en/of ontginning aan
gewend kapi1.aal ontvangt het Gouvernement 
van die netto-opbrengst twee twintigste deelen. 

Bedraagt de netto-opbrengst meer dan vijf 
en twintig percent van evenbedoeld kapitaal, 
dan ontvangt het Gouvernement: 

van de eerste 25% twee twint igste deelen ; 
van het meerdere t ot en met 35% drie twin

t igste deelen ; 
van het meerdere tot en met 45% vier twin

tigste deelen ; 
van het meerdere tot en met 55% vijf twin

tigste deelen ; 
van het meerdere boven 55% zes twintigste 

deelen; . 
alles behoudens deze beperking, dat het, a.an 

het Gouvernement uit dezen hoofde uit t e kee
ren bedrag nooit meer zal beloopen dan twintig 
percent der geheele netto-op!'>rengsr,. 

'2. Ond~r net to-opbn,m:st van het product 
wordt verstaan de bruto-opbrengst , vastgesteld 
i ngevolge art. 36 der Inclische Mijnwet, ver
minderd met de ontginningskosten en de volgens 
goed koopmansgebruik vast te st ellen afschrij
vingen op het kapitaal. 

3. Als ontginningskosten warden in aan
merking ge bracht : 

a. alle uitgaven wegens werkzaamheden op 
het ontginningstcrrcin verricht voor het boren, 
verdiepen, schoonmaken en onderhouden der 
putten; 

b. alle uitgaven wegens werkzaamheden op 
het ontginningsterrein verricht vi>or de out
t rekking van aardolie en gassen aan de putten, 
voor de voorloopige reiniging /waaronder ook 
is begrepen het ontt rekken van water a.an 
emulsiel en voor de verzameling der producten, 
tot aan de plaats waar de metingen ter bepaling 
van de bruto-opbrengst warden verricht ; 

c. de directe uitgaven voor de aanschaffing 
en het vervoer naar bet, ontginningsterrein van 

alle voc-r de sub a en b omschreven doeleinden 
benoocligde werktuigen, gereedschappen, mate
rialen, brandst offen en andere benoodigdheden ; 

d. de uitgaven voor werving en aanvoer 
van werklieden bij de ontginning tewerk gesteld , 
ook voor zoover die buiten het ontginnings
terrein zijn gedaan ; 

e. de uitgaven voor onderhoud, vernieu
wing en wijziging van de gebouwen op het 
ontginningsterrein voor de sub a en b bedoelde 
werkzaamheden benoocligd, voor zoover hier
voor geen huur wordt verkregen ; 

/. de uitgaven voor het onderhoud van 
land- en waterwegen en transportbanen, voor 
zoover d ienenrle ten behoeve der opsporing en 
ontginning ; . 

g. de uitgaven voor leiding en beheer van 
de ontginning, voor zoover op het ontginnings
terrein uitgeoefend ; 

h. een in overleg met den Regeeringscom
missaris vast te stellen aandeel in de algemeene 
onkosten der l\faatschappij. 

4. Onder ,,kapitaal" als bedoeld in het 
eerste lid van clit artikel, wordt verstaan het 
bedrag der kosten van oprichting met- inbegrip 
van de kosten voor het verkrijgen van de be
schikking over den benoodigden bovengrond 
van: 

1. de permanente gebouwen, op het ont
ginningsterrein voor de sub n en b van het 
vorig lid bedoelde werkzaamheden benoocligd ; 

2. de permanente inrichtingen voor den 
opslag en afvoer van vloeibare en gasvormige 
producten tot aan de plaats waar de metingen 
ter bepaling van de bruto-opbrengst worden 
verricht; 

3. de inrichtingen voor de winning van 
vloeibare producten uit gassen en voor de ont
trekking van water aan emulsie. 

5. Het kapitaal zal warden aangewezen 
door een jaarlijks per 31 December van het af
geloopen jaar op de wijze, als in bet volgende 
artikel nader is omschreven, op te maken ba
lans. 

Art. 4. 1. De l\faatschappij verbindt zich 
van haar bedrijf, voor zoover betreft de bij deze 
overeenkomst bedoelde opsporingen en ont
ginningen, te zullen voere_n een afzonderlijke 
tioekbouding, voldoende aan de eischen van 
goed koopman gebruik. 

2. Deze boekhouding wordt jaarlijks per 
31 December afgesloten met opmaking daaruit 
van een balans en winst- en verliesrekening. 
De ontginnino-s kosten warden geboekt ten laste 
eener rekening ,,exploratiekosten" . Aan het 
einde van het boekjaar wordt uit de rekening 
,,exploratiekosten" afgezonderd het dee! clier 
kosten, dat geacht kan warden t e hebben ge
diend ter verkrijging van de productie, welk 
bedrag overgebracht wordt naar de winst - en 
verliesrekening. H et saldo der rekening ,,explo
ratiekosten" wordt in de balans opgenomen. 
Zoolang de rekening ,,exploratiekosten" een na
deeling saldo aantoont , wordt het voordeelig 
saldo der winst - en verliesrekening t en bate der 
rekening ,,exploratiekosten" gebracht. 

3. Aan bet Hoofd van den Dienst van den 
M.ij nbouw in Nederlandsch-Indie en de door 
dezen a.an t e wijzen a mbtenaren moet op hun 
verlangen te alien tij de inzage van voormelde 
boekbouding warden gegeven. Zjj zijn verplicht 
tot geheimbouding van de hun aldus verstrckte 
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gegevens en zu llen daarvan geen verder ge- den aldaar bepaalden termijn, wederom ter 
bruik mogen maken dan voor de vaststelling bescbikking van bet Gouvernement te stellen, 
van hetgeen aan het Gouvernement toekomt. mits afstand doende van alle rechten, terzake 

-4. De Maatscbappij is gebouden jaarlijks van die gedeelten voor baar uit deze overeen-
v66r 1 Juli een door baar vertegenwoordiger komst voortvloeiend. 
onderteekend afschrift van de in bet tweede 2. Het voornemen daartoe zal moeten blij
lid bedoelde balans en winst- en verliesrekening ken uit eene bij bet Hoofd van den Dienst van 
aan het Hoofd van den Dienst van denMijnbouw den Mijnbouw in to dienen schriftelijke ver-
in te dienen. Heeft deze indiening op I Augustus ldaring van de Maatscbappij , bevattende de 
d.a.v. nog niet plaats gehad, dan stelt de l\faat- grensomschrijving van het prjjs te geven ge-
schappij gemeld Diensthoofd in staat om be- deelte, eene opgave van hare zich daarbinnen 
doelde stukken op te maken ; in den aldus bevindende werken en bezittingen, en verder 
opgemaakten vorm zullen zij voor de l\faat- zoodanige gegevens als noodig zijn om den om -
scbappij verbindend zijn. vang en de gevolgen der prijsgeving te kunnen 

Art. 5. 1. Na ontvangst van de in artikel beoordeelen. 
4 bedoelde balans en winst- en verliesrekening, 3. Het Gouvernetnent is evenwel bevoegd 
onderscheidenlijk na opmaking daarvan over- in de voorgestelde begrenzing van bet prijs te 
eenkomstig het vierde lid van dat artikel, zendt geven gedeelte zooclanige wijziging te vorderen 
bet Hoefd van den Dienst van den Mijnbouw als de Gouverneur-Generaal in bet belang van 
aan de Maatscbappij eeri afrekening betreffende eene doelmatige begrenzing of van een beboor
hetgeen de Maatschappij ingevolge bet eerste lijke ontginning noodig zal oordeelen. 
lid van art. 3 aan het Gouvernement is ver- • 4. Nadat ten aanzien van de begrenzing 
schuldigd. Eventueel wordt bij de opstelling alsmede van het terrein en van al hetgeen 
ten aanzien dcr bruto-opbrengst van bet pro- verder ter zakeregeling mocht behoeven tusschen 
duct gehandeld overeenkomstig hetgeen in de partij en overeenstemming zal zijn verkregen, zal 
Indische Mijnwet en de uitvoeringsvoorschrif- een en antler worden vastgesteld bij suppletoire 
ten daarvan met betrekking tot de bruto-op- schriftelijke overeenkomst. 
brengst is bepaald. 5. Bij totstandkoming van zoodan.ige over-

2. Heeft de opgestelde afrekening een voor- eenkomst zal het vast recbt, verschuldigd in-
loopig karakter gedragen, dan wordt zij zoo gevolge de Indische Mjjnwet dan we! op grond 
spoedig mogelijk gevolgd door een definitieve van het tweede lid van art. 2 van dit contract, 
afrekening. Het volgens voorloopige afrekening over het prijsgegeven terreingedeelte slechts ver-
eventueel door de Maatschappij te veel betaalde schuldigd zijn tot het eind van het contractsjaar, 
wordt aanstonds terugbetaald vermeerderd waarin voor dat gedeelte een verldaring, als 
met een rente van 6 pet. 's jaars, gerekend van in het tweecle lid bedoeld voldoende aan de 
den datum van storting tot den dag der beta.al- ges telde vereischten, bij het Hoofd van den 
baarstelling. Het mogelijk te min beta.aide moet Dienst van den Mijnbouw zal zijn ingekomen. 
binnen een maand nn. de dagteekening der defi- 6. Zoolang vorenbedoelde suppletoire over-
nitieve afrekening door de Maatscbappij wor- eenkomst niet tot stand is gekomen, wordt de 
den aangezuiverd. Maatschappij van hare verplichtingen tot be-

Art. 6. 1. De beta.ling van bet in artikel 3 tali.ng van het bedongen vast recht niet ont-
bedoelde aandeel van het Gouvornement in de heven: <loch betgeen in verband met de prjjs-
netto-opbrengst geschiedt door storting van bet geving naderhand mocht blijken te veel te zijn 
verschuldi!lde bedrag - uiterlijk op den laat- beta.aid, wordt bij de eerstvolgende verscbul -
sten <lag aer derde ma.and, volgende op die, cl igde storting of stortingen met deMaatschappij 
waarin het, hetzij voorloopig, hetzij definitief, zonder rentevergoeding verrekend. 
zal zijn vastgesteld - in 's Lands ka te Batavia. Art. 9. 1. De Maatschappij verbindt zich 

2. Onverminderd het recbt van het Gouver- de opsporing en ontginning, waartoe haar bij 
nement om wegens wanbetaling ontbinding artikel l het recht is verleend, met inachtne-
dezer overeenkomst te vorderen, zal de Maat- ming van de termijnen, in het tweede en derde 
scbapp1i, bij niet-voldoe~!l van het aandeel lid van <lit artikel gesteld, ter hand te nemen en 
van het Gouvernemeot m Cle netto-opbrengst d ie opsporing en ontginning met zoodanigen 
binnen cl.en daartoe gestelden termijn, eene spoed, op zoodanige scbaal en met zoodanige 
boete verbeuren van ei\n ten honderd van het bulpmiddelen voort te zetten, als redelijker-
cloor haar verschuldigde, voor elke ma.and wijze kan worden gevorderd in verband met 
achterstand, zullende een gedeelte eener ma.and den algemeenen bandelstoestand en in het bij-
voor een volle ma.and worden gerekend. zonder met den stand der markt van petroleum 

Art. 7. Wanneer het Gouvernernent rechts - en aanverwante producten en geheel afgeschei-
kundigen bijstand moet inroepen voor het innen den van het meerdere of mindere voordeel, 
van eene uit deze overeenkomst voortvloeiende eventueel voor de Maatschappij uit de exploita -
vordering op de Maatschappij en in het geding tie van andere olieterreinen voortvloeiende. 
de wim1ende partij is, zullen de practizijns- 2. Met de opsporing moet binnen den tijd 
kosten door de Maatschappij worden gedragen van een jaar na de totstandkoming van deze 
ook voor zoover deze kosten niet reeds uit overeenkomst een a:mvang zijn gemaakt. 
kiacht van de rechterlijke uitspraak op de Maat- 3. V66r het einde van het derde iaar zal de 
schappij kunnen worden verhaald. Ook voor Maatschappij ten minste Mn exploratie-boring 
het geval de vordering buiten proces mocht · aanzetten en regolmatig voortzetten, zoolang 
kunnen worden geind, zullen de daarvoo1 vec- zulks om techni~cbe redenen en ingevolge de 
schuldigde practizijnskosten ten laste van de daarbij verkregen resultaten gewettigd is. Bij 
Maatschappij komen. mislukking dezer boring als gevolg van tech-

Art. 8. l.. De Maatschappij is bevoegd nische oorzaken zal dadelijk een tweede boring 
gedeelten van het in de eerste alinea van art. 1 worden aangezet. 
bedoelde terreincomplex voor den afloop van 4. De beslissing of · tijdig met de opsporing 
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een aanvang is gemaakt en de boring of boringen 
tij<lig zijn aangezet en met diligentie worden 
voortgezet, berust bij het Hoofd van den Dienst 
van den Mijnbouw. 

5. De Maatschappij verbindt zich mede, 
om de opsporina en ontginning op zoodanige 
wijze te doen pfaats hebben, dat daarbij niet 
meer aan petroleum ver!oren gaat dan rede
lijkerwijze bij een technisch goed gevoerd be
drijf als onvermjjdelijk moet worden beschouwd. 

Art. 10. 1. De · Maa.tscbapfij verbindt zicb 
ten minste drie vierden zoowe van de leidende 
als van de ondergeschikte, bij de directe of 
indirecte uitvoering der werkzaambeden ge
bezigde, arbeidskrachten uit Nederlandsche 
onderdanen te doen bestaan. 

2. Van deze bepaling kan in bijzondere 
gevallen, met goedkeuring van bet Gouver
nement, worden afgeweken. 

Art. 11 . 1. Het Gouvernement beeft bet 
recbt te vorderen, dat de cijns en de jaa.rlijkscbe 
uitkeering, in artikel 3 bedoeld, in natura. zullen , 
worden voldaan, betzij gebeel of gedeeltelijk 
in den vorm van ruwe olie dan we! geheel of 
gedeeltelijk in <lien van eindproduct en, ver
kregen bij verwerking in de inrichtingen der 
Maatschappij. Het Gouvernement verbindt 
zicb om het op deze wijze te zijner beschikking 
komende ruwe of bewerkte product uitsluitend 
te doen strekken t er voorziening in zijne eigen 
behoeften . 

2. De ingevolge de vorige alinea door de 
Maatscha.ppij te leveren hoeveelbeid wordt als 
volgt va.stgesteld : 

a. 4% van de productie als aequivalent 
voor den cijns ; 

b. daarnevens 4 % van de productie naar 
reden van elke, ingevolge de afrekening, be
doeld in bet eerste lid van art. 5, verschuldigde 
vijf procent van de netto-opbrengst, welke de 
Ma.atscbappij aan het Gouvernement beeft te 
betalen op grond van het bepaalde in het eerste 
lid van artikel 3. 

3. De wensch tot ontva.ngst van de in het 
eerste lid bedoelde ruwe olie en/of producten, 
onder opgave van soort, hoeveelbeid en kwali
teit, welke niet zal afwijken van die, welke 
de Maatschappij in haar normaal bedrijf ver
vaardigt, wordt ten minste drie maanden te 
voren a.an de Maa.tschappij medegedeeld. Indien 
op dat tjjdsti)? de ruwe olie of de producten, 
waarop de CJjnsberekening en de afrekening 
betrekking hebben, niet meer beschikbaa.r zijn, 
is de Maa.tschappij gehouden, daarvoor gelijk
waardige ruwe olie en/of producten in de plaats 
te stellen. 

4. De aflevering van de door het Gouverne
ment gewenschte ruwe olie en/of producten 
geschiedt uit een der inrichtingen der Maa.t
schappij ter keuze van het Gouvernement, met 
<lien verstande, dat alle kosten van vervoer 
en /of verwerking van ruwe olie vanaf de plaats 
waar de bruto-opbrengst op den voet der lndi
sche Mjinwet wordt vastgesteld, worden ver
goed op de wijze, als aangegeven in het tweede 
en derde lid van artikel 36 <lier wet. 

Art. 12. De rechten en verplichtingen uit 
deze overeenkomst voortvloeiende, mogen noch 
in hun geheel, noch gedeeltelijk worden over
gedragen dan met voorafgaande toestemming 
van het Gouvernement, dat aan het verleenen 
daarvan bijzondere voorwa.arden zal mogen 

verbinden en ook bevoegd zal zijn die toestem
ming zonder opgaaf van redenen te weigeren. 

Art. 13. 1. De Minister van Kolonien is te 
alien tijde bevoegd een Regeeringscommissa.ris 
en een plaatsvervangend Regeeringscommis
saris te benoemen tot controle en toezicbt op de 
handelingen der Maa.tscbappij, met de opspo
ring en ontginning op het in artikel l omschre
ven terrein en in het algemeen met de uitvoering 

· dezer overeenkomst verband boudend. 
2. De kosten en het traktement van den 

Regeeringscommissaris en zijn plaatsvervanger 
komen voor rekening van het Gouvernement. 

3. De Maatschappij verbindt zich aan den 
Regeeringscommissaris of zijn plaatsverva.nge L· 
alle door hem gewenschte inlichtingen t e geven, 
hem inzage te verleenen van alle boeken, rap
porten, registers en bescheiden, de onderneming 
betreffend, alsook toegang tot alle kantoren en 
gebouwen, bjj de Maatschappij in gebruik, zoo
mede tot het in artikel l bedoelde terrein. 

4. Van· de in de artikelen 4 en 8 bedoelde, 
aan het Hoofd van den Dienst van den Mijn
bouw in t-e dienen bescheiden zal steeds, ge
lijktijdig met de toezen<ling daarvan a.an ge
noemd Hoofd, afschrift worden toegezonden 
aan den Regeeringscommissaris. 

5. De vaststelling van het door de Maa.t
schappij a.an het Gouvernement verschuldigde, 
bedoeld in artikel 5, wordt aan de goedkeuring 
van den Regeeringscommissaris onderworpen 
en zal niet geacht worden definitief te hebben 
plaa.ts gehad, alvorens deze goedkeuring is ver
kregen. 

6. De Regeeringscommissaris en zijn plaats
vervanger hebben toegang tot alle vergade
r ingen van aandeelbouders en /of van commis
sarissen der Maatschappij. Voor deze vergade
ring zal hun tijdig een oproeping worden gezon
den, waa.rrn de te beha.ndelen onderwerpen zijn 
omschreven. Alvorens tot stemming wordt over
gegaan ov~r eene aangelegenheid betreffende 
de opsporingen en ontginningen op het in a.rti
kel 1 omschreven terrein of op welke wijze ook 
met deze overeenkomst verband houdend, wordt 
de Regeeringscommissaris, of bij <liens afwezig
heid zijn plaatsvervanger, uitgenoodigd en in de 
gelegenheid gesteld adviseerende stem uit te 
brengen. 

Art. 14. l. De Maatschappij is bevoegd de 
ontginning te staken in<lien en zoodra z1j ten 
genoegen van den Gouverneur-Generaal heeft 
aangetoond, dat uit devoortzettingvanhet bedrijf 
door haar geen voordeel kan worden behaald. 

2. In dat geval hebben zoowel het Gouver
nement a.ls de Maa.tschappij het recht om de 
overeenkomst door een enkele aanzegging, bij 
deurwaarders-exploit aan de wederpartij te be
teekenen, dadelijk te doen ein<ligen, in welk 
geval de overeenkomst een einde neemt op den 
datum, waarop het exploit is uitgebracht. 

3. Behoudens het bepaalde in het vierde 
lid van dit artikel, zal de Maatschappij van dit 
recbt a.Ileen mogen gebruik ma.ken, wanneer zij 
a.an al hare uit deze overeenkomst voor haar 
voortvloeiende verplichtingen volledig heeft 
voldaan en tevens voor de behoorlijke nakoming 
daa.rvan en voor de beta.ling der jaarlijksche 
ujtkeeringen, voor zoover deze nog niet moch
ten vaststaan, ten genoegen van d"en Gou verneur
Generaal tot een door hem vast te stellen bedrag 
zekerheid heeft gesteld, welke blijft standhouden 
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totdat partjj en volledig hebben afgerekend, 
zulks ter uitsluitende beoordeeling van den 
Gouverneur-Generaal. 

4. Wanneer van het recht om de overeen
komst te beeindigen nog geen gebruik is ge
maakt en inmiddels de omstandigheden zich 
dermate hebben gewijzigd, dat uit eene voort
zetting van het bedrijf voordeel kan worden 
beha.ald, een en antler ter uitsluitende beoor-· 
deeling van den Gouverneur-Genera.al, heeft 
laatstgenoemde het recht de voortzetting van 
het bedrijf in zijn vollen omvang binnen een 
door hem te bepalen termijn te vorderen, in 
welk geval de Maatschappij haar verkregen 
recht op beeindi<Ying der overeenkomst ver
liest. Bijaldien de Maatschappij in gebreke 
bl:\jft a.an deze vordering gevolg te geven, zal 
het Gouvernement de overeenkomst op de wijze 
bij lid 2 van dit artikel omschreven kunnen be
eindigen. 

5. Totdat de overeenkomst een einde neemt, 
blijft de Maatschappij verplicht al hetgeen tot 
haar bedrijf behoort in behoorlijken staat te 
onderhouden. 

6. Het vast recht, de cijns en de jaarlijksche 
uitkeering, in artikel 3 genoemd, blijven door de 
Maatschappij a.an het Gouvernement verschul
digd en daarvan kan geene geheele of gedeelte
lijke terugvordering plaats hebben. 

Art. 15. Het Gouvernement heeft het recht 
ontbinding dezer overeenkomst te vorderen : 

1°. indien de Maatschappij, uitsluitend ter 
beoordeeling van den Gouverneur-Generaal, 
ophoudt te voldoen a.an de in het eerste lid van 
artikel 4- der Indische M(inwet gestelde ver
eischten. Ontbinding uit dezen hoofde wordt 
alleen dan gevorderd, wanneer de Maatschappij, 
na door het Gouvernement bij deurwaarders
exploit van het feit _dat en de redenen, waarom 
zij niet meer voldoet a.an gemelde vereischten, 
te zijn verwittigd, in gebreke blijft a.an die ver
eischten te voldoen binnen een door het Gouver
nement bij dat exploit voor elk geval in het 
bijzonder naar redelijkheid te stellen termijn. 

2°. indien de Maatschappij in strijd handelt 
met een of meer der bepalingen van deze over
eenkomst of ,an eene door haar in verband met 
de door haar ondernomen ontginningen na te 
!even algemeene verordening, zullende de Maat
schappij, bijaldien zij nalatig is in de nakoming 
van eenige krachtens deze overeenkomst of be-· 
doelde algemeene verordening op haar rustende 
verplichting om te geven of te doen, eerst en 
vooraf moeten worden fogebreke gesteld bij een 
deurwaarders-exploit, waarbij zij wordt gesom
meerd, binnen een voor elk geval in het bijzon
der te stellen redelijken termijn, die verplichting 
alsnog na te komen. 

3°. indien, naar het oordeel van het Gouver
nement, de wijze waarop het bedrijf van de op
sporing en ontginning en de verkoop van de 
producten door de Maatschappij wordengevoerd, 
tengevolge heeft, benadeeling van de nationale 
belangen of belemmering van een gezonde en 
natuurlijke ontwikkeling van handel en nijver
heid in Nederlandsch-Indie. 

Art. 16. 1. Voor zoover bij deze overeen
komst niet anders is bepaald, verbinden par
tijen zich om alle geschillen, welke naar aanlei
cling van deze overeenkomst of in verband 
daarmede mochten ontstaan, te onderwerpen 
a.an de uitspraak van drie scheidsmannen, die 

a.ls goede mannen naar billijkheid, met inacht
neming van het in deze overeenkomst bepaalde, 
zullen oordeelen. 

2. De benoeming van de scheidsmannen 
heeft plaats, indien partijen niet binnen veer
tien dagen, nadat een der partijen aan de weder
partij te kennen heeft gegeven, een geschil a.an 
arbitrage te onderwerpen, omtrent de keuze tot 
overeenstemming zijn gekomen, en wel in dier 
voege, dat een hunner benoemd wordt door het 
Gouvernement, een door de Maatschappij en 
een, op verzoek van de meest gereede partij, door 
de Arrondi~sementsrechtbank te 's-Gravenhage. 

3. Wordt door een der partijen niet binnen 
clerti~ dagen, na daartoe door de andere partij 
t e zjJn gesommeerd, a.an cleze laatste bij ge
rechtelijk beteekende akte kennis gegeven, wie 
voor haar a.ls scheidsman zal optreden, of hebben 
een of meer der benoemde scheidsmannen, orn 
welke reden ook, den hun gegeven last niet 
binnen 14 dagen na hunne benoeming aange
nomen, dan worden al de scheidsmannen, op 
verzoek van de meest gereede partij, door de 
Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage 
benoernd. 

4. De kosten van elke arbitrage worden 
gedragen door de in het ongelij k gestelde partij, 
doch de scheidsmannen zijn bevoegd om die 
kosten te verdeelen, indien beide partijen over 
en weder op eenige punten in het ongelijk moch
ten worden gesteld. 

Art. 17. Alle op deze overeenkomst vallen
de kosten zijn ten laste van de Maatschappij. 

Art. 18. Partijen kiezen voor de uitvoering 
van deze overeenkomst en van al wat daarop 
betrekking heeft, alsmede voor de gevolgen 
van ontbinding en beeindiging dezer overeen
kornst, algerneen en onveranderlijk woonplaats 
ten kantore van het Hoofd van Gewestelijk 
Bestuur te Parnekasan. 

9 Febr-uari 1928. BESLUIT tot wijziging van 
het Mijnreglement 1906. S. 2.fa . 

Wij WILHELMINA, enz ... 
Op de voordracht van O_nzen J\finister van 

Waterstaat van 10 Januari 1928, n°. 431, af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1904 (Staats
blad n°. 73), het laatst gewijzigd bij de wet van 
28 April 1927 (Staatsblad n°. 105) en op Ons 
besluit van 22 September 1906 (Staatsblad n°. 
248) (Mijnreglement 1906), het laatst gewijzigd 
bij Ons besluit van 2 Augustus 1927 (Staats
blad n°. 286) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 31 
Januari 1928, n°. 13) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noernden Minister van 4 Februari 1928, La. M., 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In het tweede lid van artikel 86 van het 

Mijnreglernent 1906 wordt na ,,remhellingen" 
ingevoegd ,,zonder vergunning van den hoofd
ingenieur der mijnen". 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden a.an den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 9den Februari 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
( Uitgeg. 22 Febr. 1928.) 
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9 Februari 1928. BESLUIT. houdende nadere / 
bepalingen omtrent de branderijen der 
eerste soort, vijfde klasse. S. 24. · 

Wij WILHELMI JA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 20 Januari 1928, n°. 119, Ac-
cijzen; · 

Gezien het Koninklijk besluit van 24 No
vember 1871 (Staatsblad n°. 126), gewijzigd bij 
Ons besluit van 26 Juli 1901 (Staatsblad n°. 
197) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 31 
Januari 1928, n°. 11); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 Februari 1928, n°. 30, 
Accijnzen; 

H ebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Eenig artikel. 
Aan artikel 14 van het Koninklijk besluit 

van 24 November 1871 (Staatsblad n°. 126), 
zooals dat wordt gelezen ingevolge Ons besluit 
van 26 Juli 1901 (Staatsblad n°. 197), wordt een 
vierde lid toegevoegd, luidende als volgt : 

Voor de branderijen waarin uit de ruwsto
kingen zonder nadere overhaling gedistilleerd 
wordt verkregen van hoogere sterkte dan 85 
percent, wordt de in het eerste lid bedoelde 
korting, voor zoover zulks noodig blijkt, ver
hoogd tot een en een half ten honderd. 

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

's-Gravenhage, den 9den Februari 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE GEER. 
( Uitgeg. 16 Febr. 1928.) 

9 Februari 1928. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het op 
op 7 September 1926 te Port-au-Prince 
tusscben Nederland en Haiti gesloten 
bandelsverdrag, met daarbij beboorende 
nota's (Staatsblad 1927, n°. 229). S. :!5. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Gezien de Wet van den 30sten Juni 1927 

(Staatsblad n°. 229), houdende goedkeuring van 
het op 7 September 1926 te Port-au-Prince 
tusschen Nederland en Haiti gesloten handels
verdrag, met twee daarbij behoorende tusschen 
Onzen Gezant te Caracas en den Staatssecre
taris voor de Buitenlandsche Betrekkingen van 
de R epubliek Ilalti gewisselde nota's, van welke 
stukken een afdruk en eene vertaling bij dit 
besluit zijn gevoegd ; 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van dat verdrag en van die nota's op 14 
Januari 1928 te Port-au-Prince zijn uitge
wisseld; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 6den Februari 
1928, Di.rectie van bet Protocol, n°. 4037 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag, met de twee daarbij 

behoorende nota's, alsmede de vertalingen van 
die stukken, te doen bekend ma.ken door de 
plaatsing van <lit besluit in het S taatsblad. 1 

1 Hierna zijn a.Ileen de vertalingen opgeno
men. Zie voor de Fransche tekst S. 229 van 
1927. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, z\jn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van het
geen ten deze wordt vereiscbt. 

's-Gravenhage, den 9den Februari 1928. 
WILHELMINA. 

De _}J[inister van Buitenlandsche Zaken, 
BEELAERTS VAN BLOKLAND. 

( Uitgeg. 21 F ebr. 1928.) 

VERTALINGEN. 

HANDELSVERDRAG tusschen Nederland en 
Hatti van 7 Se;.tember 1926. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en Zijne Excellentie de President van Haiti, 
~elijkelijk bezield met den wensch de ontwikke
Jing van de handelsbetrekkingen tusscben de 
beide landen te bevorderen, bebben besloten te 
<lien einde een verdrag te eluiten en hebben tot 
hunne wederzijdsche gevolmachtigden be
noemd: 

H are Majesteit de Koningin der Nederlanden, 
den H eer W. G. E. D'ARTILLACT BRILL, H oogst 
DerZelver Buitengewoon Gezant en Gevol
machtigd Minister te Caracas, 

Zijne Excellentie de President van H aiti, den 
H eer EDMOND MONTAS, Staatssecretaris voor 
de Buitenlandsche Betrekkingen, 

die, na elkander mededeeling te hebben ge
daan van hunne volmachten, welke in goeden 
en behoorlijken vorm werden bevonden, om
t rent bet volgende zijn overeengekomen : 

Art. I . De Hooge Verdragsluitende Part\jen 
komen overeen, dat, voor al wat betreft den 
handel, de scheepvaart en de nijverheid en alle 
rechten of heffingen of belastingen, van welken 
aard zij ook mogen zijn, ieder voorrecht, iedere 
gunst of vrijstelling, welke ook, die een van baar 
reeds heeft toegestaan of in de toekomst mocht 
toestaan aan de personen, maatschappijen, 
goederen of schepen van eenige'l anderen Staat, 
onmiddellijk en onvoorwaardelijk zullen worden 
toegestaan a.an de personen,. maatschappijen, 
goederen of schepen van de andere Partij. 

Art. II. De natuurlijke en vervaardigde 
producten, afkomstig of herkomstig uit een der 
beide landen zullen, bij hun invoer op het ge
bied van het andere, niet warden getroffen door 
h'oogere, noch door andere rechten of heffingen 
dan die, waardoor worden getroffen of zullen 
warden getroffen de geli.jksoortige producten 
van de meestbegunsti.gde natie. 

Art. III. De natuurlijke en vervaardigde 
producten, afkomstig of herkomstig uit een der 
beide landen zullen, bij hun uitvoer naar het 
gebi.ed van het andere, niet warden getroffen 
door hoogere, noch door andere rechten of 
heffingen dan die, waardoor warden of zullen 
warden _ getroffen de geli.jksoortige producten bij 
hun uitvoer naar het gebied van de meest
begunstigde natie. 

Art. IV. Elk gescbil betreffende de uit
legging, de t oepassing of de uitvoering van <lit 
verdrag, dat niet lan~s den diplomatieken weg 
t usschen de H ooge Verdragsluitende Partijen is 
kunnen warden opgelost, zal worden onder
worpen a.an bet Permanente Hof van Inter
nati.onale .fustitie. 

Art. V. De bepalingen van <lit verdrag zijn 
eveneens van toepassing op Nederlandsch-In
die, Suriname en Cura9ao. 
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Art. VI. Dit verdrag zal worden bekrach
tigd en de bekrachtigingsoorkonden zullen zoo 
spoedig mogelijk worden uitgewisseld te Port
au-Prince. Het zal in werking treden op den 
vijftienden dag na de uitw:isseling van de be
krachtigingsoorkonden. Het zal kunnen worden 
opgezegd door elk der Hoo~e Verdragsluitende 
Partjjen, mits daarvan een iaar te voren worde 
kennis gegeven. 

Ter oorkonde waarvan de Gevolmachtigden 
dit verdrag hebben onderteekend en van hunne 
zegels voorzien. 

Gedaan in tweevoud te Port-au-Prince, den 
zevenden September negentienhonderd zes en 
twintig. 

L.B. D'ARTILLACT BRILL. 
L.B. EDMOND MONTAS. 

REPU BLIEK HAITI. 

Staatssecretarie 
voor de Buitenlandsche 

Betrekkingen. 

Port-au-Prince, 7 September 1926. 
Mijnheer de Gezant. 

Ten vervolge op ons laatst e gesprek met be
trekking tot het verdrap:sontwerp door de Ne
derlandsche Regeering voorgelegd, heh ik de eer 
te Uwer kennis te brengen, dat de Regeering van 
Ha1ti en Harer Majesteits Regeering het er over 
eens zijn, dat ,,voor wat betreft den handel, de 
scheepvaart, de nijverheid en alle rechten of 
heffingen of belastingen, van welken aard zij 
ook mogen zjjn, ieder voorrecht, iedere gunst of 
vrijstelling, welke ook, die een der Hooge Ver
dragsluitende Partijen reeds heeft toegestaan 
of in de toekomst mocht toestaan aan de per
sonen, maatschappijen, goederen of schepen 
van elken anderen Staat onmiddellijk en on
voorwaardelijk zullen worden toegestaan aan de 
personen, maatschappijen, goederen of schepen 
van de andere Partjj". 

Het blijft evenwel verstaan, dat de Repu
bliek Ha1ti een voorbehoud maakt voor wat 
betreft de behandeling, die Zjj toestaat of later 
mocht toestaan aan de Dominicaansche Repu
bliek en dat de bovenstaande· bepalingen geen 
betrekking hebben op den toestand zooals deze 
tusAchen beide landen in verband met hun na
burige ligging bestaat of kan bestaan. 

Ik neem deze gelegenheid te baat om aan 
Uwe Excellentie de verzekering mijner hoog
achting te vernieuwen. 

EDMOND MONTAS. 

Zijner Excellentie den Heere D'ARTILLACT 
BRILL, Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd 
Minister van Hare Majesteit de Koningin der 
Nederlanden, in bijzondere zending, te Port-au
Prince. 

GEZANTSCHAP DER 
NEDERLANDEN. 

Port-au-Prince, 7 September 1926. 

Mijnheer de Minister, 
Ik heb de eer Uwer Excellentie de ontvangst 

te berichten van Haar brief van 7 dezer, waarin 
Zij wel te mijner kennis heeft willen brengen, dat 

de Haitiaansche Regeering en Harer Majesteits 
Regeering het er over eens zijn, dat ,,voor wat 
betreft den handel, de scheepvaart, de nijver
heid en alle rechten of heffingen of belastingen, 
van welken aard zij ook mogen zijn, ieder voor
recht, iedere gunst of vrijstelling, welke ook, 
die een der Hooge Verdragsluitende Partijen 
reeds heeft toegestaan of in de toekomst mocht 
toestaan aan de personen, maatschappijen, 
goederen of schepen van elken anderen Staat 
onmiddellijk en onvoorwaardelijk zullen worden 
toegestaan aan de personen, maatschappijen, 
goederen of schepen van de andere Partij". 

Ik heb er nota van genomen, dat het echter 
blijft verstaan, dat de Republiek Haiti een 
voorbehoud maakt voor wat betreft de behan
deling, die Zij toestaat of later mocht toestaan 
aan de Dominicaansche Republiek en dat de 
bovenstaande bepalingen geen betrekking heb
ben op den toestand zooals deze tusschen beide 
landen in verband met naburige ligging bestaat 
of kan bestaan. 
· Wil, Mijnheer de Minister, de verzekering 
mijner bijzondere hoogachting aanvaarden. 

D'ARTILLACT BRILL. 
Zijner Excellentie den Heere EDMOND MONTAS, 

Btaatssecretaris voor de Buitenlandsche Betrek
kingen en Eeredienst der Republiek lfa,ti. 

9 Pebruari 1928. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Btaatsblad van het 
verdrag van Genive in zake slavernij van 
25 September 1926 (Btaatsblad 1927, 
n°. 356). S. 211. 

Wjj WILHELMINA, enz . 
Gezien de Wet van 10 November 1927 

(Btaatsblad n°. 356), houdende goedkeilring van 
het verdrag van Geneve in zake slavernij van 
25 September 1926, van welk verdrag een 
afdruk en eene vertaling bij dit Besluit zijn 
gevoegd; 

0. dat Onze akte van bekrachtiging van dat 
verdrag op 7 ,Januari 1928 te Geneve is neder
gelegd in de archieven van den Volkenbond ; 

Op de voordracht van Ohzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 6den Februari 
1928, Directie van het Protocol, n°. 4035 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bedoeld verdrag, alsmede de vertaling daar

van, te doen bekend maken door de plaatsing 
van dit Besluit in het Btaatsblad. 1 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 

1 Zie voor de Fransche en Engelsche t ekst 
van het verdrag Btaatsblad 1927 n°. 356. 
hem aangaat , belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt . 

's Gravenhage, den 9den Februari 1928. 
,_,,.. WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
BEELAERTS VAN BLOKLAND. 

( Uitgeg. 21 Pebr. 1928.) 

VERTALING. 
VERDRAG INZAKE DE SLA VERNIJ. 
Albanie, Duitschland, Oostenrijk, Belgie, het 

1 Hierna is alleen de vertaling opgenomen. 
Zie voor de Fransche en Engelsche tekst 
S. 356 van 1927. 
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Britsche Rijk, Canada, het Gemeenebest 
Australia, de Zuid-Afrikaansche Unie, het 
Dominion Nieuw-Zeeland en Indie, Bulgarije, 
China, Columbia, Cuba, Denemarken, Spanje, 
Estland, Ethiopia, Finland, Frankrijk, Grie
kenland, Italie, Letland, Liberia, Lithauen, 
Noorwegen, Panama, Nederland, Perzie, Polen, 
Portugal, Roemenie, het Koninkrijk der Serven, 
Kroaten en Slovenen, Zweden, Tsjechoslowa
kije en Uruguay, 

Overwegende, dat de Staten, die de alge
meene Akte van de Conferentie van Brussel 
van 1889- 1890 geteekend hebben, verklaard 
hebben gelijkeJUk bezield te zijn door het vaste 
voornemen een einde te ma.ken a.an den sla.ven
handel in Afrika ; 

Overwegende, dat de Staten, die het verdrag 
van St. Germain-en-Laye van 1919 bebben 
geteekend, welk verdrag tot doel had de her
ziening van de algeme11ne Akte van Berlijn 
van 1885 en van de algemeene Akte en van 
de Verklaring van Brussel van 1890, hun 
voornemen te kennen hebben gegeven de alge
heele onderdrukking van de sla vern.ij in al 
haar vormen, evenals van den slavenhandel 
te land en ter zee te verzekeren ; 

In overweging nemende het rapport van de 
Tijdelijke Commissie inzake de slavernij, be
noemd door den Raad van den Volkenbond 
op 12 Juni 1924; 

Wenschende het ingevolge de Akte van 
Brussel volbrachte werk aan te vullen en tot 
ontwikkeling te brengen en een middel te vin
den om in de geheele wereld practisch effect 
te verleenen aan de bedoelingen, welke met 
betrekking tot den slavenhandel en de slavern.ij 
tot uitdrukking zijn gebracht door de Staten, 
ie bet verdrag van St. Germain-en-Laye heb

ben geteekend en erkennende, dat het noodig 
is te dien einde meer uitgewerkte regelingen 
te sluiten dan die, welke in dat verdrag voor
komen; 

Van oordeel bovendien, dat het noodig is 
te voorkomen, dat gedwongen arbeid leidt tot 
toestanden overeenkomende met slavernij; 

Hebben besloten een verdrag te sluiten en 
hebben te dien einde als hun gevolmachtigden 
aangewezen : 

( Zie r1e namen rler gevol·machtigrlen in rlen 
t ek.st van h.et verdrag.) 

Die na hunne volmachten te hebben over
gelegd, omtrent de volgende bepalingen zijn 
overeengekomen : 

Art. 1. Ten aanzien van dit verdrag wordt 
overeengekomen dat : 

1 °. Sla vernij is de staat of toestand van een 
persoon over wien ei$endomsrechten, hetzij in 
vollen omvang, hetziJ in beperkte mate, wor
den uitgeoefend. 

2°. Slavenhandel omvat iedere handeling van 
vermeestering, ver,,.Prdog c,f overdracht van 
een persoon, teneinde dezen in slavernij te 
brengen ; iedere handeling van verwerving van 
een slaaf, teneinde dezen te verkoopen of te 
ruilen ; iedere handeling van overdracht bij 
wijze van verkoop of ruil van een slaaf ver
kregen teneinde te worden verkocht of geruild, 
en in het algemeen iedere daad van handel 
of van vervoer van slaven. 

Art . 2. De Hooge Verdragsluitende Partijen 
verbinden zich voor zoover zij nog niet de noo
dige maatregelen hebben genomen en ieder 

voor zoover betreft de gebieden geplaatst onder 
haar souvereiniteit, rechtspraak, bescherming, 
suzereiniteit of voogdij : 

a.. den handel in slaven te voorkomen en 
tegen te gaan ; 

b. de volledige onderdrukking van slavern.ij 
in al haar vormen geleidelijk en zoo spoedig 
mogelijk tot stand te brengen. 

Art. 3. De Hooge Verdragsluitende Par
tijen verbinden zich alle geschikte maatregelen 
te nemen, teneinde te voorkomen en tegen te 
gaan de inscheping, ontscheping en het ver
voer van slaven in haar territoriale wateren, 
evena!s in het algemeen op alle schepen, die 
hare onderscheidene vlaggen voeren. 

De Hooge Verdragsluitende Partijen verbin
den zich zoo spoedig mogeliJk te onderhandelen 
over een algemeen verdrag nop~ns den slaven
handel, dat haar gelijksoortige rechten zal 
geven en gelijksoortige verpliclitingen zal op
leggen a.ls die welke neergelegd zijn in het 
verdrag van 17 Juni 1925 nopens den inter
nationalen handel in wapenen (artikelen 12, 
20, 21, 22, 23, 24 en paragraaf 3, 4, 5 van 
Afdeeling II van Aanhangsel II), onder voor
behoud van de noodige aanpassingen met dien 
verstande, dat dit algemeene verdrag niet de 
schepen (zelfs van kleine tonnenmaat) van een 
der Hooge Verdragsluitende Partijen in een 
andere positie zal plaatsen dan die van de 
andere Hooge Verdragsluitende Partijen. 

Het is eveneens wel verstaan, dat zoowel 
v66r a!s na de inwerkingtreding van genoemd 
algemeen verdrag de Hooge Verdragsluitende 
Partijen volledige vrijheid behouden onder 
elkander, zonder echter af te wijken van de 
beginselen, die in het vorige lid zijn neergelegd, 
zoodanige bijzondero regelingen te treffen a.ls 
haar op grond van haar oiJzondere Jigging 
wensohelijk mocht voorkomen, teneinde zoo 
spoedig mogelijk te geraken tot bet volledig 
verdwijnen van den slavenhandel. 

Art. 4. De Hooge Verdragsluitende Partijen 
zullen elkander wederkeerig biJstand verlee_nen, 
teneinde de onderdrukking van de slaverruj en 
den slavenhandel te verzekeren. 

Art. 5. De Rooge Verdragsluitende Par
tijen erkennen, dat het gebruik ma.ken van 
gedwongen of verplichten arbeid ernstige ge
volgen kan hebben, en verbinden zich ieder 
voor zoover betreft de gebieden geplaatst 
onder haar souvereiniteit, rechtspraak, be
scherming, suzereiniteit of voogdij, alle ge
schikte maatregelen te nemen om te voor
komen, dat. de gedwongen of , erplichte arbeid 
leidt tot toestanden overeenkomende met 
slavernij. 

Het is we! verstaan : 
1 °. Dat onder voorbehoud van de overgangs

bepalingen, vermeld sub 2 hieronder, de ge
dwongen of verplichte arbeid slechts geeischt 
zal mogen worden voor publieke doeleinden; 

2°. Dat in gebieden, waar de gedwongen of 
verplichte arbeid voor andere dan publieke 
doeleinden no~ bestaat, de Hooge Verdrag
sluitende PartiJen er naar zullen streven hieraan 
ge!eidelijk en zoo spoedig mogelijk een einde 
te ma.ken en dat, zoo Jang deze gedwongen of 
verplichte arbeid nog bestaat, daarvan slechts 
zal worden gebruik gemaakt bij wijze van uit
zondering tegen een billijke vergoeding en op 
voorwaarde, dat deze arbeid niet een veran-
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dering van de gewone verblijfplaats zal mogen 
medebrengen; 

3°. En dat in alle gevallen de centrale be
voegde autoriteiten van het betrokken gebied 
de verantwoordelijkbeid zullen dragen voor 
het gebruik maken van gedwongen of ver
plichten arbeid. 

.Art. 6. De Hooge Verdragsluitende Pa,rtijen, 
welker wetgeving op dit oogenblik niet vol
doende bepalingen mocht bevatten om over
tredingen te straffen van wetten en regelingen 
uitgevaardigd teneinde de doeleinden van dit 
verdrag te verwezenlijken, verbinden zich de 
noodige maatregelen te nemen, opdat op zoo
danige overtredingen strenge straffen zullen 
worden gesteld. 

Art . 7. De Hooge Verdragsluitende Par
tjjen verbinden zich elkander en den Secretaris
Generaal van den Volkenbond mededeeling te 
doen van de wetten en regelingen, die zij zullen 
uitvaardigen met het oog op de toepassing van 
de bepalingen van dit verdrag. 

Art. 8. · De Hooge Verdragsluitende Partjjen 
komen overeen, dat alle geschillen, die tusschen 
haar mochten rjjzen inzake de uitlegging of de 
toepassing van dit verdrag, indien zij niet door 
rechtstreeksche onderhandelingen opgelost kun
nen worden, t er beslissing zullen worden ver
wezen naa.r het Permanente Hof van Inter
nationale Justitie. Indien de Staten, waar
tnsschen het gescbil is gerezen, beide of een 
van beide, niet pltrtij zouden zijn bij het Pro
tocol van 16 December 1920 betreffende het 
Permanente Hof van Internationale Justitie, 
zal het geschil naar de keuze van Partijen en 
overeenkomstig de constitutioneele regelen van 
ieder dezer Staten worden onderworpen, hetzij 
aan het Permanente Hof van Internationale 
Justitie, hetzij aan een scheidsgerecht, samen
gesteld overeenkomstig het verdrag van 18 
October 1907 nopens de vreedzame regeling 
van internationale geschillen, hetzij aan eenig 
antler scheidsgerecht. 

Art. 9. Ieder van de Hooge Verdragslui
tende Partijen kan verklaren, hetzij op . het 
oogenblik van onderteekening, hetzij op het 
oogenblik van bekrachtiging of van toetreding, 
dat voor zoover betreft de toepassing van alle 
of sommige bepalingen van dit verdrag, haar 
aanvaarding van het verdrag niet bindend is 
voor alle of eenige van de gebieden geplaatst 
onder haar souvereiniteit, recbtspraak, be
scherming, suzereiniteit of voogdij en zij kan 
later afzonderlijk toetreden voor elk dezer 
gebieden tot alle of eenige der bepalingen, 
waarbij zoodanig gebied nog geen partij is . 

Art. 10. Ingeval een van de Hooge Verdrag
sluitende Partijen dit verdrag zou willen op
zeggen, moet de opzegging schriftelijk gericht 
worden tot den Secretaris-Generaal van den 
V olken bond, die onmiddellijk een eensluidend 
gewaarmerkt afschrift van de opzegging ter 
kennis zal brengen van alle Hooge Verdrag
sluitende Partijen met vermelding van den 
datum, waarop deze is ontvangen. 

De opzegging zal slechts gevolg hebben ten 
•opzichte van den Staat, die het verdrag op
zegt en een jaar nadat de kennisgeving den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond zal 
hebben bereikt. 

De opzegging zal eveneens afzonderlijk kun
nen geschieden voor elk gebied geplaatst onder 
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de souvereiniteit, rechtspraak, bescberming, 
suzereiniteit of voogdjj van dien Staat. 

Art. 11. Dit verdrag, dat de dagteekening 
van heden zal dragen en waarvan de Fransche 
en Engelsche tekst beide als authentiek zullen 
gelden, zal tot op 1 April 1927 geteekend 
kunnen worden door Staten, die Lid zijn van 
den Volkenbond . 

De Secretaris-Generaal van den Volkenbond 
zal vervolgens dit verdrag ter kennis brengen 
van de Staten, die het niet geteekend hebben 
met inbegrip van de Staten, die niet Lid van 
den Volkenbond zijn en hen uitnoodigen toe 
te treden. 

Een Staat, die wenscht toe te treden, moet 
schriftelijk zijn voornemen aan den Secretaris
Generaal van den Volkenbond kenbaar maken 
en hem de akte van toetreding overleggen, die 
in het archie'f van den Bond zal worden neder
gelegd. 

De Secretaris-Generaal zal onmiddellijk aan 
alle andere Hooge Verdragsluitende Partijen 
een eensluidend gewaarmerkt afschrift van de 
kennisgeving, alsmede van de akte van toetre
ding doen toekomen met vermelding van den 
datum, waarop hij deze heeft ontvangen. 

Art. 12. Dit verdrag zal worden bekrach
tigd en de bekrachtigingsoorkonden zullen 
worden nedergelegd in het Bureau van den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond, die 
den Hoogen Verdragsluitenden Partijen zal 
kennisgeven van zoodanige nederlegging. 

Het verdrag zal van kracht worden voor 
iederen Staat op den datum van de nederleg
ging van zijn bekrachtiging of van zijn toetre
ding. 

Ten blijke waarvan de Gevolmachtigden dit 
verdrag van hun handteekening hebben voor
zien. 

Gedaan te Geneve, den vijf-en-twintigsten 
September negentienhonderd zes en twintig, 
in een enkel exemplaar, dat bewaard zal blij
ven in het archief van het Secretariaat van den 
Volkenbond en waarvan een eensluidend ge
waarmerkt afschrift zal worden toegezonden 
aan alle Staten die het Verdrag hebben ge
teekend. 

(Zie de onderteekeningen onder de Fransche 
tekst van het verdrag.) 

9 Februari 1928. KONINKLIJK B])::SLUIT. 
(Hooger Onderwijswet, art. 8quinquies). 

Een schrijven van Ged. Staten, houdend 
mededeeling dat hun college geen termen 
aanwezig acht om van een vroeger geno
men besluit tot vaststelling der in art. 
Squate,· bedoelde bijdragen terug te ko
men, kan niet worden aangemerkt als een 
besluit, krachtens art. Squinquies 2e lid 
genpmen, zoodat daarvan niet ingevolge 
het 4e lid beroep op de Kroon openstaat. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep ingesteld door 

het gemeentebestuur van Kampen tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel 
van 2 Augustus 1927, 2° Afd. n°. 7716/4901, 
waarbij werd beslist, dat geen termen aanwezig 
waren om terug te komen op het besluit van 
3 Mei 1927, 2• Afd. n°. 3201/2547; 

Den Raad van State, 'Afdeeling voor de 

7 
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Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
28 December 1927, n°. 1094; 

Op de voordracht van Onzen Mfr1ister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
6 Februari 1928, n°. 506, Afd. Voorbereidend 
Hooger- en Middelbaar Onderwijs; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Overijssel 
bij hun besluit van 3 Mei 1927, 2• Afd. n°. 3201 / 
2547, hebben vastgesteld de door elkc der 
belanghebbende gemeenten over 192fl ver
sch uldigde bij dragen bedoeld in artikel 8 quater 
der Hooger-Onderwijswet, voor de buiten
leerlingen van het van Rijkswege gesubsidieerde 
gymnasium te Kampen ; dat het gemeente
bestuur van Kampen, Gedeputeerde Staten 
den 25sten Juli 1927 heeft verzocht de bijdrage, 
door de gemeente Heerde verschuldigd, te 
herzien, aangezien aan zijn college was gebleken, 
dat, behalve de bij zijn schrijven v:tn 30 Maart 
1927 opgegeven leerlingen, nog zou zijn te ver
melden: J. J. Verdenius, geboren 28 April 1907, 
wiens ouders op 15 September 1926 in den zin 
van artikel 244a der Gemeentewet hoofdverblijf 
zouden hebben in de gemeente Heerde; dat 
Gedeputeerde Staten bij schrijven van 2 Au
gustus 1927 aan het gemeentebestuur van 
Kampen hebben bericht, dat hun college, mede 
in verband met het verstrijken van den beroeps
t ermijn, geen termen aanwezig acht, om op zijne 
beslissing van 3 Mei 1927, 2• Afd. n°. 3201/2547, 
terug te komen ; dat van deze beslissing het 
gemeentebestuur van Kampen bij Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat het zich met het 
door Gedeputeerde Staten ingei10men stand
punt, tengevolge waarvan de gemeente Kampen 
eene bijdrage groot f 1085.36½ zou derven, niet 
kan vereenigen ; dat de datum 1 Maart genoemd 
in artikel 8 quinquies der Hooger-Onderwijswet 
niet beschouwd kan worden een fatale te zijn, 
doch alleen administratief beteekenis heeft ; 
dat, ware dit niet het geval, niet jaren achtereen 
aan de door zijne gemeente ingezonden opgaven 
gevolg zou gegeven zijn, daar die opgaven steeds 
na 1 Maart aan Gedeputeerde Staten zijn inge
zonden ; dat als gevolg daarvan door het laatst
gemelde college ook niet is voldaan aan het 
bepaalde in het 2• lid van artikel 8 quinquies en 
vervolgens door de buitengemeenten niet aan 
het bepaalde in het 3• lid van dat artikel ; dat 
uit dit alles duidelijk blijkt de administratieve 
beteekenis, die aan de data genoemd in artikel 
8 quinquies moet worden toegekend ; weshalve 
het gemeentebestuur heeft verzochtde,beslissing 
van Gedeputeerde Staten te herzien, opdat de 
gevraagde bijdrage van de gemeente Heerde 
voor den bedoelden leerling alsnog worde uit
gekeerd; 

0. dat artikel 8-quinquies, 2• lid, van de Hoo
ger-Onderwijswet bepaalt, dat Gedeputeerde 
Staten, na onderzoek van de door het bestuur 
eener gemeente, welke een of meer van Rijks
wege gesubsidieerde gymnasia in stand ·boudt, 
voor de berekening van de in artikel 8 quater 
bedoeide bijdragen ingezonden gegevens, het 
door elk der belanghebbende gemeenten ver
schuldigd bedrag vaststellen ; dat Gedeputeerde 
Staten van Overijssel met betrekking tot de 
gymnasium-afdeeling van het gemeentelijk 
Lyceum te Kampen, na de inzending door het 
gemeentebestuur van de daarvoor noodige 
gegevens, aan de evenvermelde wetsbepaling 
toepassing hebben gegeven bij hun besluit van 

3 Mei 1927 ; dat van dit besluit krachtens 
artikel 8 quinguies, 4° lid, der wet, beroep bij 
Ons openstond ; dat in de openbare vergadering 
van de Afdeeling van den Raad van State voor 
de Geschillen van Bestuur, waarin over deze 
zaak verslag is uitgebracht, namens het appel
leerend gemeentebestuur uitdrukkelijk is ver
klaard, dat het onderwerpelijke beroep niet is 
gericht tegen het evenvermelde besluit van 
Gedeputeerde Staten van 3 Mei 1927, doch dat 
het beroepschrift veeleer de strekking heeft 
voorziening te vragen t egen het schrijven van 
Gedeputeerde Staten van 2 Augustus 1927, 
houdende mededeeling, dat hun college geen 
termen aanwezig acht om van zijne genoemde 
beslissing van 3 Mei 1927 t erug t e komen ~ 
dat echter dit schrijven niet kan worden aan
gemerkt a ls een besluit van Gedeputeerde 
Staten, krachtens artikel 8 quinguies, 2• lid, 
der Hooger-Onderwijswet genomen, zoodat 
daarvan niet ingevolge het 4° lid van dit wets
artikel beroep bij · Ons openstaat ; dat de 
appellant ook aan geen andere wetsbepaling 
recht van beroep tegen het voormelde schrijven 
van Gedeputeerde Staten kan ontleenen ; 

Gezien de Hooger-Onderwijswet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het gemeentebestuur van Kampen niet

ontvankelijk te verklaren in zijn beroep. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz; (A. B. 

9 Februri 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet, art. 20). 

De aan de hinderwetsvergunning ver
bonden voorwaarde .,dat tusschen des 
avonds tien en des morgens zes uren niet 
hoorbaar in de inrichting mag worden ge
werkt", waarvan klaarbl ij kelijk niet de 
strekking is het werken tusschen 10 en 6 
uur geheel te verbieden, houdt geen be
paalde duidel ijk omschreven maatregelen 
in, waaraan door de concessionarisse moet 
worden voldaan, doch daarbij is slechts 
een al'gemeene onbestemde verplichting 
opgelegd. De concess ionarisse kan niet ge
zegd worden niet aan deze verplichting te 
hebben voldaan, mr zij ernstig heeft ge
tracht verbetering aan te brengen en 
daarbij op advies en na voorlichting van 
een deskundige heeft gehandeld. Onder 
deze omstandigheden is intrekking der 
vergunning niet voldoende gerechtvaar
digd. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de aamlooze Vennootschap .,De Courant 
Het Vaderland" te 's-Gravenhage tegen het 
besluit van Burgemeester en Wethouders dier
gemeente van 4 Maart 1927, no. 5177 afd. 
S. en B ., waarbij: lo. de aan haar bij besluit 
van 20/25 Augustus 1917, no. 9085 en bij be
sl uit van 4 Mei 1920, no. 27150/19 verleende 
vergunningen worden ingetrokken; 2o. het 
voortzetten der werkzaamhedEln in de inrich
t ing der Naamlooze Vennootschap na het 
tijdstip van onherroepelijk worden van het 
bestreden besluit wordt verboden; 3o. ter· 
kennis wordt gebracht de eventueele sluiting 
van de inrichting; · 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge-



99 9 FEBRUARI. 1928 

schillen van Bestuur, gehoord, advies van 11 
J anuari 1928, no. 40; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 6 Febru11ri 
1928, no. 53 H, Afdeeling Arbeid ; 

0. dat Burgemeester en Wethouders van 
's-Gravenhage bij hun evenvermeld besluit I 
hebben ingetrokken a. de door hun college bij 
besluit van 20/25 Augustus 1917, no . 9085/48 
afdeeling 0. W. II aan de N . V. ,,De Cou
rant Het Vaderland" en hare rechtverkrij 
genden verleende vergunning tot het oprich
ten van eene door veertien electromotoren 
met een gezamenlijk vermogen· van 22 '¼ 
P .K. gedreven drukkerij met stereotypeerin
richting in het perceel Parkstraat no . 25, ka
dastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, 
Sectie E no. 1968 ; b. de door hen bij besluit 
van 4 Mei 1920, no. 27150/19/24 afdeeling 
0. W . II aan de Naamlooze Vennootschap en 
hare rechtverkrijgenden verleende vergunning 
tot het uitbreiden van hare evengenoemde 
drukke1·ij door het, ter -vervanging van drie 
electromotoren met een gezamenlijk vermogen 
van 5¾ P.K., oprichten van drie electromo
toren met een gezamenlijk vermogen van 231/2 
P.K., met verplaatsing van de bestaande ste
reotypeerinrichting; II. het voortzetten der 
werkzaamheden in de inrichting hebben ver
boden na den <lag, waarop · de beroepster
mijn zal zijn verstreken, zonder dat beroep is 
ingesteld, of het besluit in beroep zal zijn ge
handhaafd; 

dat Burgemeester en Wethouders daarbij 
hebben overwogen, dat bij hun eerstgemeld 
besluit aan de vergunning onder letter i de 
voorwaarde is verbonden, dat tusschen des 
avonds tien en des morgens zes uren niet 
hoorbaar in de inrichting mag worden ge
werkt; terwijl bij het tweede besluit aan de 
vergunning tot uitbreiding der inrichting on
der c de voorwaarde is verbonden, dat tus
schen des avo nds tien en des morgens zes 
uren niet hoorbaar voor de bewoners van om
liggende perceelen mag worden gewerkt met 
de onder a in dat besluit bedoelde motoren, 
zijnde de motoren welke onderscheidenlijk 
dienen tot aandrijving van den bij te plaatsen 
mange! op de 2e verdieping en van de bij. te 
plaatsen snelpers en reserve-rotatiepers in de 
drukkerij op den beganen grond, welke beide 
laatste werktuigen in de aan de vergunning 
gehechte bescheiden onderscheidenlijk zijn aan
gegeven met de letters A en B; dat bij hun 
besluit van 4 Februari 1927, no . 917, afdeeling 
S. en B ., op grond van de overweging dat in 
de inrichting der Naamlooze Vennootschap. in 
strijd met de genoemde voorwaarden onder i 
en c, door het gebruik van een rotatiepers ge
durende de nachtelijke uren op voor gebrui
kers van omliggende perceelen hoorbare wijze 
wordt gewerkt en dat hiervan die gebruikers, 
in het bijzonder die van het perceel Park
straat 21/23 hinder van ernstigen aard onder
vinden, de vennootschap is gewaarschuwd, 
dat, indien de overtreding van de meerge
noemde voorwaarden niet wordt gestaakt, tot 
intrekking van die vergunningen overeen
komstig art. 20 der Hinderwet zal Worden 
overgegaan; dat sedert dien uit een ingesteld 
onderzoek is gebleken, dat de overtreding van 
de voorwaarden i en c is blijven voortduren; 

dat voorts blijkens ambtsbericht de Directeur 
van de meergemelde Vennootschap desge
vraagd verklaarde het gebruik van een rota
tiepers in de nachtelijke uren niet te zullen 
staken; 

dat van <lit besluit de N. V. ,,De Courant 
Het Vaderland" bij Ons in beroep is geko
men, in hoofdzaak aanvoerende, dat Mejuf
frouw Bellaard Lormier, e igenares van het 
belendende perceel, met wie zij , appell ante, 
oneenigheid had over de oplevering van een 
kel der van dat perceel en die te voren tegen 
haar een proces gevoerd heeft over het eigen
domsrecht van een strook gronds tusschen de 
beide perceelen, welk proces door Mejuffrouw 
Bellaard Lorrnier werd verloren, hoewel zij 
ongeveer 10 jaar naast de drukkerij heeft ge
woond, en gedurende <lien tijd nimmer over 
hinder van de drukkerij geklaagd heeft, p lot
seling dienaangaande een · klacht heeft inge
bracht ; dat de appellante naar aanleiding 
van deze klacht, in overleg met de Directie 
van het Bouw- en Woningtoezicht al het mo
gelijke in het werk heeft gesteld om aan de 
geopperde bezwaren tegemoet te komen door 
het doen aanbrengen van eene dubbele be
glazing der ramen aan den zijgevel, zulks op 
aanwijzing van den ambtenaar van de Hin
derwet; dat, toen ook <lit volgens de autori
teiten nog niet afdoende bleek, den heer 
Treep, Directeur der Naamlooze Vennoot
schap Nederlandsche Aannemings-Maatschap
pij - door den heer Burgemeester van 's-Gra
venhage aangeduid als daartoe. het meest be
voegd - werd opgedragen haar, appellante, 
nader rapport uit te brengen over mogelijk aan 
te brengen verbeteringen; dat de heer Treep, 
na i ngestel d onderzoek, tot de cone! usie js ge
kom\)n, dat de hinder veroorzaakt door het la
waai van de onderdeelen der in werking zijnde 
machine zou kunnen ·worden ondervangen, 
<loch dat het treffen der meest afdoende 
maatregelen door de Arbeidsinspectie niet 
wordt toegestaan; dat het geheel losmaken 
van de machine met haar fundament van den 
vloer van het gebouw met deze oorzaak niets 
uitstaande heeft en het treffen van dezen 
maatregel a ll een geen zin zou hebben; dat 
welke maatregelen ook door de appellante 
zouden worden getroff';)n, het uitgesloten is, 
dat zij er in zou slagen h aar bedrijf in over
eenstemming met de haar verleende vergun
ning ,,absoluut onhoorbaar" uit te oefenen; 
dat dit rapport ter kennis van de Directie van 
het Bouw- en Woningtoezicht werd gebracht, 
die in haar schrij ven van 28 December 1926 
mededeelde, dat het begrip ,,hoorbaar", in de 
voorwaarde genoemd, als niet ,,absoluut" be
doeld is, <loch evenals de in artikel 11 der 
Hinderwet genoemde begrippen gevaar, scha
de en hinder eenigsz ins vaag, en zoo moet 
worden opgevat dat des nachts in de inrich
ting niet mag worden gewerkt op voor ge
b1·uikers van aangrenzende perceelen zooda
nige hoorbare wijze, dat hiervan hinder on
dervonden wordt, bij de beoordeeling waarvan 
eene zwaardere maatstaf dan overdag wordt 
aangelegd en dat de sub i en c gestelde voor
waarden dan ook in bovenstaanden zin moe
ten worden opgevat; dat wijders de Directie 
van het Bouw- en Woningtoezicht in dat 
schrijven ook de mogelijkheid ontkent het 
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lawaai, dat de onderdeelen der in werking 
zijnde machines veroorzaken, op afdoende 
wijze te isoleeren, weshal ve de Directie tot de 
conclusie komt, dat onder de tegenwoordige 
eigensdomsverhoudingen geen ander middel 
overblijft om aan de voorwaarden te voldoen 
dan door den nachtarbeid geen verderen 
voortgang te doen vinden; dat Burgemeester 
en Wethouders blijkbaar gezwicht zijn voor de 
argumenten van het Bouw- en Woningtoe
zicht; dat het haar voorkomt, dat de bedoel
de voorwaarden, uitgelegd als door de Direc
tie van het Bouw- en Woningtoezicht ge
schiedt, geen bepaalden duidelijk omschreven 
maatregel inhouden, waaraan de appellante 
moet voldoen, maar haar daarbij slechts eene 
algemeen onbestemde verplichting is opge
legd, en de appellante niet gezegd kan wor
den niet aan deze verplichting te hebben vol
daan, en· in overtreding te zijn , nu zij ernstig 
getracht heeft verbetering aan te brengen, 
en zij daarbij op advies en na voorlichting 
van een deskundige, nag wel door den Bur
gemeester als het meest daartoe bevoegd ge
acht, heeft gehandeld; dat het haar, appel
lante voorkomt, dat Burgemeester en Wet
houd~rs ingevolge art. 17 van de Hinderwet 
haar nieuwe voorwaarden kunnen opleggen, 
indien de ondervinding de noodzakelijkheid 
daarvan mocht aantoonen; 

0. dat Burgemeester en Wethouders de in
trekking der bovengemelde verg~nningen 
hierop doen steunen, dat de concess10narisse 
niet zoude hebben opgevolgd de door hun col
lege aan de eerstbedoelde vergunning verbon
den voorwaarde, dat tusschen des avonds tien 
en des morgens zes uren niet hoorbaar in de 
inrichting mag worden gewerkt, noch aan de 
aan de tweede vergunning verbonden voor
waarde, dat tusschen des avonds tien en des 
morgens zes uren niet . hoorbaar voor de be
woners van omli ggende perceelen met de m 
die voorwaarde nader aangeduide motoren 
mag warden gewerkt; 

dat evenwel deze voorwaarden, waarvan 
klaarblijkelijk niet de strekking is het werken 
tusschen 10 uur n.m. en 6 uur v.m. geheel te 
verbieden, geen bepaalde duidelijk omschre
ven maatregelen inhouden, waaraan door de 
concessionarisse moet warden voldaan, maar 
daarbij slechts eene algemeene onbesten:ide 
verplichting is opgelegd en de concess10nansse 
niet gezegd ken warden niet aan .. deze .. ver
plichting te hebben voldaan, nu ZIJ, bhJkens 
de ' ambtsberichten ernstig heeft getracht ver
betering aan te brengen en zij daarbij op '.1d
vies en na voorlichting van een deskund1ge 
heeft gehandeld; . . 

dat onder deze omstand1gheden de mtrek
king der vergunningen niet voldoende is ge
rechtvaardigd; 

dat het desbetreffende besluit van Burge
meester en Wethouders mitsdien niet kan 
worden gehandhaafd; 

dat daarmede tevens aan het verbod tot het 
voortzetten der werkzaamheden in de inrich
ting de grondslag is komen te. vervallen; 

dat, indien van de mnchtmg hmder van 
ernstigen aard mocht warden ondervonden, 
daarin zoo noodig door het opleggen van 
nieuwe voorwaarden op den voet, als in a(t. 
17 der Hinderwet aangegeven, kan warden 
voorzien; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het bestreden besluit van Burgemeester en 
Wethouders van 's-Gravenhage van 4 Maart 
1927, no. 5177, afd. S. en B. te vernietigen. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij-
verheid is belast, enz. (A. B.) 

10 Februari 1928. BESLUIT tot opheffing van 
de schorsing van een besluit van den Raad 
der gemeente Blaricum dd. 30 Augustus 
1927, waarbij aan R. Strijbis, aldaar, een 
bouwvergunning is verleend. S. 27. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 7 Februari 
1928, n°. 9722 M. /P .B.R., Afdeeling Volksge
zondheid, betreffende het besluit van den Raad 
der Gemeente Blaricum dd. 30 Augustus 1927, 
dat bij Ons besluit van 23 September d.a.v. 
werd geschorst ; 

Overwegende, dat geen termen zijn gevonden 
voor vernietiging van bedoeld raadsbesluit ; 

Gelet op de artikelen 153-155 der Ge
meentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vorenbedoelde schorsing op te heffen . 
Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij

verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in ·bet Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's Gravenhage, den lOden Februari 1928. 
WILHELMINA. 

De Min. van 
J. R. 

Arbeid, Handel en Nijverheid, 
SLOTEMAKER DE BRU1NE. 

( Uitgeg. 29 Febr. 1928.) 

10 Februari 1928. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in bet Staatsblad van de op 
19 en 20 December 1927 tusschen den 
Gezant der Nederlanden te JJfexico en den 
Mexicaanschen Onder-Staatssecretaris ge
wisselde nota's , strekkende tot verlenging 
van het op 22 September 1897 tusschen 
Nederland en Mexico gesloten verdrag van 
handel en vriendschap (Staatsblad 1899, 
n°. 200) . S. 28. 

,Vii WILHELMINA, enz. 
Geiien de tusschen Onzen Gezant te Mexico 

en den Mexicaanschen Onder-Staatssecretaris 
gewisselde nota's van 19 en 20 December 1927, 
strekkende tot verlenging van bet op 22 Se_p
tember 1897 tusschen Nederland en Mexico 
gesloten verdrag van handel en vriendschap 
(Staatsblad 1899, n°. 200), van welke nota's 
een afdruk en eene vertaling bij dit Besluit 
zijn gevoegd ; 

Op de voordracht van Onzen Minister va~ 
Buitenlandsche Zaken van den 6den Februan 
1928, Directie van bet Protocol, n°. 4036 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
bedoelde nota's, alsmede de vertalingen 

daarvan, te doen bekend maken door de, plaat
sing van dit Besluit in bet Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur; ziJn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den !Oden Februari 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
BEELAERTS VAN BLOKLAND. 

( Uitgeg. 21 Febr. 1928.) 
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LEGATIO)f DES PAYS-BAS. 

No. 1055. 
Mexico . le 19 decembre 1927. 

:Monsieur le Sous-Secretaire d 'Etat, 
Comme les negociations entamees dans le 

but de conclure un nouveau traite de commerce 
entre le Mexigue et les Pays-Bas ne sont pas 
en core terminees et comme la prorogation Ues 
effets de la denonciation par le Gouvernement 
Mexicain du traite du 22 septembre 1897 
expire le 31 decembre prochain, j'ai ete charge 
et j'ai l'honneur de proposer a Votre Excellence 
une nouvelle prorogation dudit traite pour une 
periode de six mois, jusqu 'au 30 juin 1928. 

Veuillez agreer, Monsieur le Sous-Secretaire 
d 'Etat, Jes assurances reiterecs de ma tres 
haute consideration. 

R. R ooSMALE N EPVEU. 

Son Execellence Monsieur GENARO ESTRADA, 
Sous-Secretaire d'Etat, charge de la direction 
du Ministere des Aljaires Etrangeres Mexico D.F. 

SECRE
0

TARIA DE R ELACIONES 
EXTERIORES. 

MEXICO. 

N°. 19370. 

Mexico, 20 de di~iembre de 1927. 

Senor Ministro : 
En respuesta a la· atenta nota de Vuestra 

Excelencia, numero 1055, de fecha 19 de! mes 
en curso, me es grato manifestar!e que el 
Gobierno de Mexico accede a prorrogar por 
seis meses mas los efectos del denuncio det 
Tratado de Amistad y Comercio celebrado 
entre varios paises el 22 de septiembre de 1897. 

En virtud de lo expuesto, el Tratado que se 
indica dejara de estar en vigor el 30 de junio 
de 1928. 

Aprovecho la oportunidad para renovar a 
Vuestra Excelencia las seguridades de mi muy 
distinguida consideraci6n. 

G. ESTRADA. 

Excelentisirrw Senor R. C. T. RoosMALE 
NEPVEU, Enviado Extraordinario de Holanda 
Presente. 

VERTALINGEN. 

GEZANTSCHAP DER NEDERLANDEN. 

N°. 1055. 

Mexico, 19 December 1927. 
Mijnheer de Onder-Staatssecretaris, 

Aangezien de onderhandelingen over een 
nieuw handelsverdrag tusschen Mexico en Ne
der!and nog niet zijn afgeloopen, en het uitstel 
van de gevolgen der opzegging, door de Mexi
caansche Regeering, van het verdrag van 
22 September 1897, op den 3lsten December 
a.s. eindigt, heh ik opdracht ontvangen Uwer 
Excellentie eene nieuwe ver!enging van dat 

verdrag voor te stellen , voor een tijdvak van 
zes maanden, tot den 30sten J uni 1928. 

Gelief, Mijnheer de Onder-Staatssecretaris, 
de hernieuwde verzekering mijner bijzondere 
hoogachting t e aanvaarden . 

R. RoOSMALE NEPVEU. 

Zijner Excellentie den Heer GENARO ESTRADA, 
Onder-Staatssecretaris, belast met het beheer van 
het M ,nisterie van Buitenlandsche Zalcen, Mexico . 

SECRETARIAAT DER BUITENLANDSCHE 
BETREKKINGEN. 

~rnxrco. 
No. 19370. 

Mexico, 20 Deccember 1927. 
~1ijnheer de Minister, 

In antwoord op de missive van Uwe Excel
lentie, n°. 1055, dd. 19 dezer, is het mij aange
naam U mede t e deelen, dat de Mexicaansche 
Regeering er in toestemt voor zes maanden de 
gevolgen van de opzegging van het verdrag van 
vriendschap en handel, den 22sten September 
1897 tusschen beide landen gesloten , op te 
schorten. 

Overeenkomstig het bovenstaande zal be
doeld verdrag den 3('sten Juni 1928 ophouden 
van kracht te zijn. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om 
Uwer Excellentie de verzekering mijner bij
zondere hoogachting t e hernieuwen. 

G . ESTRADA. 

Zijner Excellentie den Heere R. C. T. Roos
MALE NEPVEU, Buitpigewoon Gezant en Gevol
rnachtigd Minister der Nederlanden, alhier. 

10 Februa,·i 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet, art. 39). 

De gemeente, waar de echtgenoot van 
eene krankzinnige woonplaats had toen de 
rechterlijke machtiging om zijne vrouw in 
een krankzinnigengesticht te plaatsen werd 
aangevraagd, is aansprakelijk voor de ver
pleegkosten dier vrouw. Daaraan doet niet 
af dat de echtgenoot zelf kort v66rdat de 
vrouw in het gesticht werd geplaatst ter 
verpleging in een sanatorium voor zenuw
lijders werd opgenomen. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van de armlastige krankzinnige P . Stoot, 
weduwe van B. C. Engeln; 

Den Raad van State, Afdeeli ng voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 J anuari 1928, no. 83 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 7 
Februari 1928, no. 254, Afdeeling Armwezen; 

Overwegende: dat Petronella Stoot, geboren 
12 November 1859, met haar echtgenoot 
Bernard Clemens Engeln tot den 26en No
vember 1923 in de gemeente 's-Gravenhage 
woonde, op welken datum zij intrek namen 
in het ,,Sint Joseph Gesticht" te Made, waar
heen zij ook hun meubelen en andere roerende 
goederen overbrachten ; dat de man op 6 Mei 
1926 in het St. I gnatius-ziekenhuis te Breda 
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werd opgenornen teneinde voor een brnuk te 
worden geopereerd; dat hij, daar zijn geestes
toestand echter iedere, niet zeer dringende 
operatie orunogelijk rnaakte, na nog een igen 
tijd in het gasthuis te zijn verb leven, den 
21en Mei vandaar vertrok, waarop hij den 
7en J uni 1926 werd opgenomen in het gesticht 
voor zenuwlijders ,,Ove rdonk" in de gerneente 
Dongen, waar hij den l en Juli 1926 overleed; 
dat de vrouw tijdens zijn verblijf te Overdonk 
plotseling in overspannen toestand ten huize 
van haar te 's-Gravenhage wonende dochte r 
kwam ; dat zij k:rachtens eene op 22 J uni 
1926 aangevraagde rechterlijke machtiging 
voorloopig voo1· rekening van do gerneente 
's-Gravenhage, werd opgenomen in het krank
zinnigengesticht ,,Sint A nna" te Venray; , 

dat over de beta! i ng van de kosten van 
verpleging van de patiente a ldaar gesch il is 
ontstaan tusschen de gemeentebesturen van 
's-Gravenhage, Made c.a. en Dongon; 

dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holl and 
en die van cord-Brabant er niet in zijn ge
slaagd het geschil in der minne bij te leggen; 

Overwegende dat Petronella Stoot als ge
trouwde vrouw, die niet van tafel en bed 
was gescheiden, krach tens a rti kel 78 van het 
Burgerlijk Wetboek geen a ndere woonplaats 
had clan die van haren man; 

dat haar echtgenoot B . C. Engeln, blijkens 
de overgelegde bescheiden den 26en Novem
ber 1923 zijn hoofdverblijf gevestigd heeft in 
het Sint Joseph Gesticht te Made; 

dat hij in dit gesticht, waar zijne meubelen 
waren achtergebleven en waaraan hij tot ul
timo Juni 1926 pensionkosten verschuldi gd 
was, geacht moet worden zijn woonplaats nog 
te hebben gehad toen op 22 Juni 1926 de 
rechterlijke machtiging om zij ne vrouw in 
een krankzinnigengesticht te plaatsen, we rd 
aangevraagd ; 

dat daa raan niet afdoet, dat hij op 7 J uni 
1926 ter verpleging in een sanatorium voor 
zenuwlijders werd opgenomen; 

Gezien de Armen wet; 
H ebben goedgevonden en ver taan: 

de gemeente M ade c.a. aan te wijzen als 
de woonpl aats van de ann lastige krankzin
nige P . Stoot, weduwe van B . C. Engeln, 
voor de toepass ing van a rtikel 39 der Armen
wet. 

Onze Minister van Binnenla ndsche Zaken 
en Landbouw is belast, enz. 

(A.B.) 

10 Februari 1928. KO I KLIJK BESLUIT. 
(Armenwet, art. 39 jO. a rt. 30) . 

De betaling door de gemeente, waar de 
patient vroeger woonde, van een bijdrage 
in de kosten van di en verpleging ten 
huize van zijn e lders wonenden brneder, 
die den patient ha d medegenomen en te 
zijnen huize ondergebracht, kan niet war
den aangemerkt als eene uitbested ing van 
den patient, in den zin van art. 30. 

Wij WILHELMI A, enz. 
Be lissende het geschil over de woonplaats 

van den armlastigen krankzinnige Theodorus 
R eisen; 

Den R aad van State, Afdeeling voo1· de Ge-

schillen van Bestuur gehoord, advies van 26 
J anuari 1928, no. 738 van 1927 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenl a ndsche Zaken en Landbouw van 7 
F ebruar i 1928, no. 266, Afd. Armwezen ; 

0. dat Theodorus R eisen, geboren te Gent 
den 21en A pr il 1878 en wonende aldaar, we
gens zwakzinnigheid den 22en Augustus 1926 
door zij n breeder G. 1'h. Reisen te Terwin
selen, gerneente Schaesberg, naar zijne woning 
in die gerneente rnedegenomen werd, nadat 
hem een bij drage in de ko ten van verpleging 
van wege de gemeente Gent was toegezegd, 
welke bijdrage door deze gemeente tot 31 De
cember 1925 is betaal d; 

dat aangezien de toestand van den patient 
verergerde, op requisitoir van den Offic ie r 
van Justitie te Maastricht, den 9en Juni 1926 
door den President van de Arr.-Rechtbank 
aldaar machtiging werd verleend tot zijne 
opname in het St. Servatiusgesticht voor Man
nelij ke Krankzi nnigen te Venray ; 

dat over de betaling van de verpleegkosten 
van den patient aldaar geschil is ontstaan 
tusschen de gemeentebesturen van Schaesberg 
en Gent, en dat Gedeputeerde Staten van 
Limburg en die van Gelderland er niet in zijn 
geslaagd het gesch il in der minne bij te leg
gen; 

0. da t blijkens verk laring van G. Th . Rei
sen naar aanle iding van een schrijven van de 
Afdeel ing van den Raad van State, voor de 
Geschillen van B estuur, door den K anton
rechter te Heerlen ender eede gehoord, deze 
zijnen breeder Th. R eisen uit Gent heeft me
degenomen en te zijnen huize in de gemeente 
Schaesberg heeft ondergebracht, nadat hij 
door J . Coenders, bij wien zij n broeder te 
Gent in de kost was, met <liens toestand in 
kennis was gesteld en Dr. Coenders aldaar· 
hem aangeraden had, den patient met zich 
rnede te nemen, orndat door verandering van 
lucht en door huiselijk verkeer hij wellicht te 
genezen zou zij n ; 

dat na het vertrek van Th. Reisen uit Gent, 
de woonplaats, die hij te voren in die ge
rneente had, verloren is gegaan; 

dat weliswaar het bestuur dezer gemeente 
aanvankel ijk eene bijdrage in de kosten van 
verpleg ing van den patient ten huize van zij
nen breeder betaalde, doch dat dit ender de 
bovenvermelde ornstandigheden niet kan wor
<len aangemerkt a ls eene uitbesteding van den 
pati ent, verrnits deze niet door het gemeente
bestuur van Gent in de gemeente Schaesberg 
is geplaatst in den zin, a l in art. 30 der 
Arrnenwet bedoeld, en dit gerneentebestuu1· 
over het onderbrengen van den patient gee
nerl e i besch ikking had ; 

dat ook de gemeente Schaesberg niet voor 
toepassing van art. 39 der Armenwet in aan
merking kan komen, aangezien met den In
specteur van het Staatstoezicht op krankzin
nigen rnoet worden aangenomen, da t de pa
t ient bij zijn komst a ldaar geeste lijk niet in 
staat was tot het vestigen van een hoofdver
blijf ; 

dat rnitsdien geen gemeente als woonplaats 
van den pati ent is aan te wijzen, toen de 
machtiging, om hem in het St. Servatiusge
sticht voo,· mannelij ke krankzinnigen te Ven-
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ray op te nemen, door den Officie,: van Ju
stitie werd gerequireerd; 

Gezien de Armen wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te verklaren, dat geene gemeente kan war
den aangewezen als de woonplaats van den 
armlastigen krankzinnige Theodorus Reisen, 
voor de toepassing van art. 39 der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken 
en Landbouw is belast, enz. 

(A.B.) 

10 F ebruari 1928. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Inkwart ier ingswet artt. 4, 32 ; In
kwartieri ngsbesl ui t art. 1.) 

Art. 3.2 Inkwartieringswet beeft ook bet 
oog op levering op een nader te bepalen 
tijdstip. Het strijdt ook geenszins met de 
wet dat de betrokkene de gevorderde goe
de ren tot den dag der levering onder zich 
heeft te houden. 

Onder de uitdrukking ,,inwonen" van 
artt. 5 en 32 der wet kunnen zeer wel 
rechtspersonen mede begrepen worden. 

Tevergeefs wordt de geldigheid der aan
vrage bestreden nu deze, namens den 
Generaal-Opperbevelhebber, door een Ge
neraal-Majoor was onderteekend. 

Art. 32 ziet niet a ll een op onmiddellijk 
aanwezige behoeften, maar heeft ook toe
komstige behoeften op het oog. 

De aanduiding, dat het gevraagde ,,voor 
den krijgsdienst" is bestemd, vol doet aan 
art. 2 van het Inkwartieringsbesluit. 

Art. 4 der ,vet eischt geenszins dat het 
daarin bedoelde reglement bepale dat bij 
de aanvraag aan den burgemeester steeds 
worden vertoond of wel een marschorder 
of wel bescheiden. 

De Cooperatieve Vereeniging ,,Association 
Cooperative Zelandaise de Carbonisation", ge
vestigd te Sluiskil, gemeente Terneuzen, 
eischeres tot cassatie van een arrest van het 
Gerechtshof te 's-Gravenhage van 3 Februari 
1927, advocaat Jh.r. Mr. A. K. C. de Brauw, 
advocaat bij den Hoogen Raad, 

tegen: 
den Staat dee Nedetlanden, gevestigd te 's-Gra
venhage, verweerder, advocaat Jbr. Mr. G. W. 
van der Does, mede advocaat bij den Hoogen 
Raad. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Besier. 

Aan de eischeres,die teTerneuzen is gevestigd, 
is door den Burgemeester dier Gemeente, nadat 
deze hiertoe na te melden aanvrage had ont
vangen, een vordering gericht als bedoeld in 
art. 32 der Wet van 14 September 1866, S. 138 
( overeenkomstig het spraakgebruik, al is dit 
niet gcheel juist, te noemen: de Inkwartierings
wet) om ten behoeve van het leger op nader 
te bepalen plaats en tijd te leveren 9000 ton 
giet-cokes, later verminderd tot 8000 ton. De 
eischeres heeft t egen de wettigheid en recht
matigheid dezer vordering dadelijk geprotes
teerd, doch het gevorderde is op een kleinig
heid na in verschillende hoeveelheden achter
eenvolgens uit hare bewaarplaatsen weggevoerd. 

Een groot aantal bezwaren tegen de recht
matigheid der vordering opwerpende en uit 
dien hoofde het wegvoeren der cokes een on
rechtmatige daad noemende, heeft zij van den 
Staat de vergoeding gevorderd van de hieruit 
aan haar opgekomen schade. 

De Rechtbank heeft al deze bezwaren, met 
uitzondering van een daarvan t er zijde gesteld 
en aan eischeres opgelegd door getuigen te be
wijzen, dat de aanvrage en de daarop steunende 
vordering geheel, althans gedeeltelijk, geschied
den ten einde de beschikking te verkrijgen over 
iriet-cokes bestemd voor andere dan militaire 
doeleinden. 

Op het door eischeres ingesteld hooger beroep 
hee{t het Hof b\j hc,t thans bestreden arrest 
het vonnis der Rechtbank bevestigd, z\j het 
ook ten deele op afw\jkende gronden. Welke 

-ten slotte 's Hofs gronden zijn, blijkt in hoofd
zaak uit het middel van cassatie, dat eischeres 

I thans aanvoert, en waarin zij het meerendeel 
-harer ter zijde gestelde grieven aan het oordeel 
van den Hoogen Raad onderwerpt. Dit middel 
luidt: 

,,Schending, althans verkeerde toepassing van 
de artt. 188 der Grondwet, 1, 2, 3, 4, 5, 28, 
31, 32, 35, 36 en 41 van de Wet van 14 Sep
tember 1860, S. 138, (hierna te noemen de In
kwartieringswet), zooals deze laatstelijk is ge
wijzig<l bij de Wet van 22 Maart 191.7, S. 244, 
1401, 1402 eli 1403 B. W., 48, 103, 199 en 353 
Rv. 1 en 2 van het Inkwartieringsbesluit 1892, 
zooals de beide laatstgenoemde artikelen luid
den voor de wijziging daarvan bij het K. B. 
van 1 Juli 1918, S. 439, door daarbij bovendien 
uitgaande van een onjuiste opvatting betref
fende de strekking van art. 32 der Inkwar
tieringswet : 

,,a. te overwegen, dat niet is in te zien, waarom 
een vordering als bedoeld in art. 5 der Inkwar
tieringswet, niet zou mogen strekken tot leve
ring op een nader te bepalen tijdstip, al zon dit 
voor den betrokkene de verplichting meebren
gen, de gevorderde goederen zoolang onder zich 
te houden, zulks -hoewel een zoodanige vordering 
of geen enkel recht.sgevolg heeft, of den be
trokkene verplicht het gevorderde onder zich 
te houden, tot het opleggen van welke ver
plichting geen bevoegdheid bestaat, terwijl 
bovendien nu feitelijk vaststaat, dat in casu 
geen anrlere schriftelijke last is uitgereild; dan 
een last tot levering op een nader te bepalen 
tijds.tip, de schriftelij ke last. niet naar den eisch 
der Wet inhoudt de verplichting, die daarbij 
wordt opgelegd ; 

b. aan te nemen dat onder inwoners in artt. 
5 en 32 der Inkwartieringswet zoowel natuur
lijke als rechtspersonen en zedelijke lichamen 
zijn begrepen, zulks hoewel onder inwoners 
in deze · artikelen slechts natuurlijke personen 
zijn begrepen ; 

c. zich te vereenigen met de door de Recht
bank aangevoerde gronden betreffende de 
rechtsgeldigheid der door de ~litaire autori
teit tot den Burgemeester genchte aanvrage, 
voor zoover die rechtsgeldigheid was betwist, 
omdat de aanvrage niet was gedaan door een 
bevoegde autoriteit, zulks hoewel daarbij feite
lijk is vastgesteld, dat die aan vrage aan het 
hoofd voerde : ,,Opperbevelhebber van land- en 
zeemacht" en was onderteekend : ,,de Gene
raal, op last de Generaal-majoor W. A. H. 
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Doorman'', t erwijl niet is onderzocht, of ge
noemde Generaal-majoor was de chef van de 
staf des Opperbevelhebbers of een aan hem 
toegevoegd officier, en bovendien is voorbij
gegaan het aanbod van eischeres om door ge
tuigen t e bew:ij zen, dat genoemde Generaal
majoor Doorman die qual:it,eiten miste, 

d. zich t e vereenigen met de door de Recht
bank aangevoerde gronden betreffende de 
rechtsgeldigheid van gemelde aanvrage, voor 
zoover die rechtsgeldigheid was betwist, om
dat de aanvrage niet vergezeld was van be
scheiden, zijnde door de Rechtbank te dien 
aanzien aangenomen, dat ar t. 4 der Inkwar
tieringswet het aan de Kroon overlaat te be
sl:issen, of al dan niet bescheiden voorgeschreven 
zullen worden, zulks hoewel art. 4 integendeel 
eischt dat hetzij een marschorder , hetzij andere 
bescheiden bij reglement voorgeschreven, maar 
in elk geval bescheiden zullen worden vertoond ; 

e. zich te vereenigen met de door de Recht
bankaangevoerde gronden betreffende de rechts
geldigheid van genoemde aanvrage, voor zoo
ver die rechtsgeldigheid was betwist omdat de 
aanvrage geen voldoende aanwijzing der be
stemming inhield, zulks hoewel feitelijk vast
staat dat de aanvrage geen andere aanwijzing 
van bestemming inhield dan de woorden: ,,voor 
den krijgsdienst" en deze aanwijzing niet aan 
den eisch van art. 2 van het Inkwartieringsbe
sluit 1892 voldoet, daar geen andere aanvraag 
dan voor den krijgsdienst kan geschieden, en 
.bovendien de strekking van het voorschrift is, 
den Burgemeester, in verband met art. 1 van 
het besluit, in staat t e stellen t e beoordeelen 
of hij aan de aanvrage moet voldoen, en de 
genoemd aanw:ijzing hem daartoe niet in staat 
stelt, terwijl voor zoover het voorschrift tevens 
de strekking zou hebben den Burgemeester in 
.staat te stellen t e beoordeelen op welke wijze 
het best aan de aanvrage wordt voldaan, de 
aanwijzing daartoe onvoldoende is, en de 
meening van de Rechtbank dat het ontbreken 
van een aanwijzing van de bestemming de aan
vrage niet vitieert omdat deze eisch niet steunt 
op de wet, is onjuist, omdat zij steunt op een 
op de Wet steunend K. B. ; 

f. aan te nemen dat art. 32 der Inkwar
tieringswet ten aanzien van de verplichting bij 
dat artikel op de inwoners gelegd geen onder
scheid maakt tusschen onmiddellijke en toe
komstige behoeften, en mitsdien niet te onder
zoeken of in casu voor toekomstige behoeften 
was aangevraagd zulks hoewel gemeld art. 32 
de daarbij geregelde verpl:ichting op de ge
meenten en inwoners legt naarmate van de 
behoeften van 's Konings legers en verdedi
gingswerken ; 

en op die gronden het vonnis door de Recht
bank te 's-Gravenhage op 25 Maart 1924 tus
schen partijen gewezen, waarbij aan eischeres 
getuigenbewjjs was opgelegd, te bevestigen in
stede van met vernietiging van dit vonnis de 
vordering van eischeres toe te wjjzen. " 

Ik acht dit middel, waarvan ik achtereen
volgens alle onderdeelen zal bespreken, onge
grond. 

Ad a. Dat een vordering, steunende op art. 32 
der Inkwartieringswet alleen tot onmiddell:ijke 
levering zou mogen worden gedaan, of althans 
een bepaald tijdstip voor de levering zou moeten 
noemen, staat in de Wet niet te lezen. Onjuist 

schijnt mij, dat een vordering tot levering op een 
later en pas nader te bepalen tijdstip voor hem 
t ot wien de vordering is gericht, zou mede
brengen een verpl:ichting om het gevorderde 
onder zich te houden, art. 32 verlangt t och niet , 
dat dezelfde goederen zullen worden geleverd, 
welke hij t ot wien de vordering is gericht, op 
het tijdstip der vordering onder zich mocht 
hebben. De vordering verplicht slechts t ot leve
ring van zoodanige goederen als zijn gevorderd ; 
desverk:iezende zal hij tot wien zjj is gericht, 
ze elders kunnen inkoopen. H et is vooral in 
oorlogstijd natuurljjk zeer goed denkbaar, dat 
de gelegenheid om eiders in te koopen ontbreekt. 
Praktisch zal dan h.ij tot wien de vordering is 
gericht, bij niet -onmiddellijke levering we! het 
gevorderde, dat hij onder zich heeft, moeten 
bewaren om aan de vordering te kunnen vol
doen, doch dit zou hij ook zonder vordering in 
den regel uit eigenbelang toch hebben gedaan, 
indien bekend of te voorzien was, dat de ge
legenheid tot inkoopen ontbrak of zou gaan 
ontbreken. En mocht dit niet tt' voorzien zijn 
geweest, dan kan niemand hem een verwijt 
doen, wanneer hij, moetende leveren, hiertoe 
niet in staat blijkt, om<lat hjj het gevorderde 
niet heeft bewaard, waartoe hem de verpl:ich
ting niet was opgelegd. Zeker is hij dan niet 
krachtens art . 41 der Inkwartieringswet straf
baar. want ,,eigendunkelijk" heeft hij dan niet 
gehandeld. 

Ad b. De artt. 5 en 32 der Inkwartieringswet 
spreken we! van vorderingen aan en verplich
tingen van de ,, inwoners" der Gemeente, doch 
ik acht het onaannemelijk, dat de wetgever door 
het bezigen van deze uitdrukking de rechts
personen zou hebben vrijgesteld. Veeleer moeten 
onder,,inwoners" ook gebracht worden de 
rechtspersonen, die in de gemeente zijn gevestigd 
of daar hun bedrijf uitoefenen. 

Blijkens het namens eischeres gehouden plei
dooi wil ook zij praktisch niet een vrijste]Jing 
der rechtspersonen. Zij meent echter, dat deze 
toch getroffen zullen worden, omdat de vor
dering alleen kan worden gericht tot de houders 
der gevorderde goederen en bij rechtspersonen 
de bestuurders als zoodanig moeten worden be
schouwd. 

Daargelaten of het vooropgestelde juist is, nu 
art. 32 in t egenstelling tot art. 23 van de houders 
niet gewaagt, het komt mij voor, dat het niet 
juist is iemand anders dan de rechtspersoon zelve 
te beschouwen als houder der goederen, welke 
zich op haar t arrein bevinden of door haar 
worden gebruikt ; hare bestuurders zijn slechts 
hare organen, die haar houderschap uitoefenen. 

De Wet bevat overigens geen overwegende 
bezwaren tegen vorderingen tot rechtspersonen 
gericht. Bij niet-voldoening daarvan zijn de 
sancties van de artt. 35 en 36 op haar toepasse
lij k. Niet alzoo de strafsanctie van art. 41, 
omdat het strafrecht en strafprocesrecht nu 
eenmaal behoudens uitzonderingen niet op het 
bestraffen van rechtspersonen zijn ingericht, 
doch overwegend is dit bezwaar zeker niet. 

De onderdeelen c, d, e en f, van het middel 
hebben alle betrekking op de rechtsgeldigheid 
der tot den Burgemeester door de militaire 
autoriteit gerichte aanvrage, waarop de vor
dering steunde. H et komt mij voor, dat zij reeds 
hierom niet tot cassatie zullen kunnen leiden, 
omdat de vraag, of de tot hem gerichte aan-
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vrage rechtsgeldig is alleen ter beoordeeling 
staat van den Burgemeester. Met de interne 
betrekkingen tusschen de verschillende rijks
autoriteiten, waaruit ten slotte des Burgemees
ters vordering naar buiten trad, heeft hij tot 
wien de vordering is gericht, niets t.e maken 
en dus evenmin de rechter tot wien deze komt 
met een klacht over de onrechtmatigheid der 
vordering. Ten onrechte is bij pleidooi namens 
eischeres een beroep gedaan op 's Hoogen Raads 
arrest van 20 Juli 1919 (W. 10431, N . ,J. 1919, 
blz. 722), waarbij anders zou zijn beslist. Dit 
arrest betrof het niet voldoen aan een vordering 
van den Burgemeester, welke op zich zelve 
gebrekkig was en niet omdat zij steunde op een 
gebrekk.ige aan vrage. 

Ik zal niettemin omtrent de onderdeelen 
c. d. P en f nog enkele bijzondere opmerkingen 
maken voor het geval, dat de Hooge Raad 
mijn algemeen bezwaar tegen deze onderdeelen 
niet mocht deelen. 
~ Ad ~- De door het Hof overgenomen gronden, 
waarop de Rechtbank de hier herhaalde grief 
v,,rwierp, ,varen : 

,,dat eischeres beweert, dat de aanvra~e, 
waarop de gedane vordering steunt, zoude zrjn 
gedaan door den tot het doen daarvan niet be
voegden Generaal-majoor Doorman; 

dat deze stelling - afgezien van de al- of 
niet-bevoegdheid van dien Generaal-majoor -
feitelijk onjuist is; . _ 

dat toch die aanvrage, aan het hoofd voerende 
,, Opperbevelhebber van land- en zeemacht", 

• is onderteekend ,,De Generaal, op last de 
Generaal-majoor W. A. H. Doorman" en in 
dezen vorm aldus is de feitelijke mededeeling 
van den generaal-majoor, welke mededeeling 
door hem wordt gedaan op last van den Gene
raal-opper bevelheb ber, dat deze aan den Bur
gemeester te Terneuzen verzoekt te vorderen 
9000 ton gietcokes". 

Mij komt het voor, dat indien - gelijk 
eischeres meent - door de gekozen vorm niet 
zou vaststaan, dat de aanvra~e is uitgegaan 
van den Generaal-Opperbevelnebber, omdat 
art. 1 van het Jnkwartieringsbesluit het doen 
van aan vragen namens generaals alleen toe
staat aan de chefs van hunne staven en aan de 
hun toegevoegde officieren, tot welke de gene
raal-majoor Doorman niet zou hebben behoord 
- hetgeen eischeres aanbiedt te bewijzen - de 
aanvrage toch geldig zou zijn, daar zij dan zou 
zijn gedaan door Generaal-Majoor Doorman 
uit eigen hoofde, derhalve toch door een gene
raal, d. i. door een volgens art. 2 bevoegde 
autoriteit, zoodat het niet noodig was te onder
zoeken en te beslissen, of de Opperbevelhebber 
we! op wettige wijze zijn bevoegdheid aan 
Generaal Doorman had gedelegeerd. 

Ad d. Met de door bet Hof bevestigde be
slissing der Rechtbank en de door het Hof 
overgenomen gronden daarvoor, welke bij dit 
onderdeel warden bestreden, kan ik mij zeer 
goed vereenigen. Art. 4 der lnkwartieringswet 
eischt bij de aanvrage het vertoon van eene 
marschorder of van de bescheiden bij het In
kwartieringsreglement voorgeschreven. Uit niets 
blijkt, dat <lit artikel zoo moet warden gelezen, 
dat het reglement steeds een of antler bescheid 
zou moeten voorschrijven en men vraagt. zich 
te vergeefs af, welk bescheid de wetgever bij 
de door eischeres voorgestane lezing zou kunnen 
hebben bedoeld voor de gevallen als het onder-

havige, waarin de Opperbevelhebber of een 
andere generaal de aanvrage doet, terwjjl van 
een marschorder hier geen sprake kon zijn, daar 
niet werd aangevraagd voor krijgsvolk op 
marsch. 

Ad e. Het komt mij voor dat de aanwjjzing 
bij de aanvrage, dat de te vorderen goederen 
bestemd waren ,, voor den krijgsdienst" vol
doende is althans in een geval als het onder
havige, waarin de aanvrage niet uit,gaat van· 
een autoriteit, wiens gezag beperkt is tot een 
dee! van het grondgebied of van de land- en 
zeemacht en van wien dus wellicht zou kunnen 
warden volgehouden, dat zijn aanvraagbe
voegdheid vdg,ms art. I in verband met art. 2 
van het Jnkwartieringsreglement niet verder 
reikt dan tot het aanvragen van goederen met 
een overeenkomstig beperkte bestemming. 

Ad f. Art. 32 spreekt niet van een voorziening 
in onmiddellijke behoeften, zulks in tegenstel
ling tot wat art. 28 blijkens zijn aanhef wel 
schijnt te bedoelen. De leveranties kunnen 
warden gevorderd en dus ook de vorderingen 
hiertoe worden aangevraagd ,,naar mate van 
de behoeften". Onder omstancligheden kan ook 
het hebben van een voorraad een behoefte zijn. 
Art. 32 heeft dus niet de bedoeling het aan
vragen met het oog op een te maken voorraad 
te verbieden, van hoedanig verbod het gevolg 
zou zijn, dat soms zou moeten warden gewacht, 
totdat het gevorderde nergens meer te krijgen 
zou zijn of het leger of het verdecligingswerk, 
waarvoor het bestemd was, niet meer kon be-
reiken. · 

Alle onderdeelen van het middel ongegrond 
bevindende, concludeer ik tot verwerping van 
het beroep en tot veroordeeling van de eischeres 
in de daarop gevallen kosten. 

De Hoog~ Raad, enz.; 
0. dat voorzooveel thans van belang uit het 

bestreden arrest blijkt : 
· dat op 2 Maart 1917 de burgemeester der 

gemeente Terneuzen onder uitreiking van 
eenen schriftelijken last als bedoeld in art. 5 
der Wet van 14 September 1866, S. 138, hou
dende bepalingen betrekkelijk de inkwartie
ringen en het onderhoud van het krijgsvolk en 
de transport.en en leveranties voor de legers of 
verdecligingswerken van het Rijk gevorderd, 
aan de eischeres in cassatie - verder te noemen 
de Association - heeft gelast om ten behoeve 
van het leger op een door hem nader te bepalen 
tijdstip en plaats en tegen de bij de wet toege
kende schadeloosstelling te leveren 9000 ton 
gietcokes, en de Association onder protest aan 
clien last heeft voldaan en op verschillende 
tijdstippen in 1927 in verschillende hoeveel
heden heeft afgeleverd een totaal van ongeveer 
8000 ton; 

dat de Association bij inleidende dagvaarding 
schadevergoecling heeft gevorderd op grond, 
dat de krachtens voormelden last gedane in
bezitneming en het vervoer der op de terreinen 
en in de bewaarplaatsen van de Association 
aanwezige, aan haar in eigendom toebehoorende 
gietcokes, zoowel als de opvordering van den 
Burgemeester en de ingevolge deze vordering 
verstrekte machtigingen en opdrachten tot 
inbezitneming en vervoer waren onrechtmatig 
en een ongeoorloofde aantasting van het eigen
domsrecht van de Association opleverden ; 

dat de Rechtbank te 's-Gravenhage bij vonnis 
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van 215 Maart 1924 de Association tot getuigen
bewijs van zekere door haar gestelde feiten 
heeft toegelaten en op het door de Association 
ingesteld hooger beroep, het Hof bij zijn be
streden arrest het vonnis der Rechtbank heeft 
bekrachtigd ; . 

dat t egen 's Hofs uitspraak als middel van 
cassatie is voorgesteld: (zie Cone!. Adv .-Gen .) ; 

0. te dien .aanzien : 
omtrent onderdeel a : 
dat volgens art. 32 der aangehaalde wet van 

1866 in geval van oorlog of oorlogsgevaar op 
de gemeenten en inwoners de verplichting rust 
tot, het doen van leverantien van allerlei aard 
ten behoeve van den krijgsdienst zulks naar 
mate van de behoeften van de legers en ver
dedigingswerken, waarin niet op a ndere wijze 
voon,ien is ; 

dat dit voorschrift, blijkens zijne algemeene 
bewoordingen en kennelijke strekking, niet 
enkel omvat de verplichtin~ tot levering on
middellijk na gedane vordermg, als bedoeld in 
art. 5 der wet , maar ook tot levering op een 
nader t e bepalen tijdstip ; 

dat dan ook eene vordering onder uitreiking 
van een schriftelijken last tot levering op een 
nader te bepalen tijdstip we! degelijk rechts
gevolg heeft en daaruit reeds voortvloeit, dat 
bet geens2ins met de wet strijdt, dat zoo de 
omstandigbeden zulks meebrengen. de be
trokkene de gevorderde goederen tot den da~ 
der levering onder zich hceft te bouden ; "' 

dat dus dit onderdeel van het midde) is on
gegrond; 

dat dit eveneens bet geval is met betrekking 
tot onderdeel b ; dat toch het doel der wet mee
brengt de verplichting tot het doen van leve
rantion niet tot natuurlijke personen te beper
ken maar ook tot rechtspersonen uit te strekken 
en onder de nitdrukking ,,inwoners", voor
komende in de artt. 5 en 32 der wet, zeer wel 
rechtspersonen mede begrepen kunnen worden ; 

0 . t en a,inzien van onderdeel c : 
dat ook dit ongegrond is, da,ir de aanvraag, 

bedoeld in art. 4 der wet, ten deze aan den 
burgemeester is gedaan niet door den Generaal
majoor Doorman, maar door den Generaal, 
Opperbevelhebber van land- en zeemacht 
zelven, terwijl genoemde Generaal-majoor niet 
meer deed dan krachtens hem ver strekte, in 
het proces niet bestreden, machtiging het van 
den Opperbevelhebber uitgaande stuk namens 
dezen te onderteekenen ; 

dat onderdeel d al evenmin juist is; 
dat toch art. 4 der wet geenszins eischt, dat 

het daarin bedoeld reglement bepale, dat bij 
de aanvraag aan den burgemeester steeds worden 
vertoond of wel een marschorder of we] be
scheiden; 

dat immers de vraag of, wanneer het niet 
betreft krijgsvolk op marsch, al dan niet be
sch'eiden moeten worden vertoond. aan het 
reglement t er beantwoording is overgelaten en 
dit ~eenszins voor een geval a!s het onderhavige, 
waarin de aanvraag door den Opperbevelhebber 
zelf geschiedde, de vertooning van bescheiden 
behoeft voor t,e schrij ven ; 

0. ten aanzien van onderdeel e : 
dat volgens art. 2 van bet Inkwartierings

besluit 1892 de aanvraag eene aanwjjzing moet 
bevatten val'\ de bestemming waartoe het aan
gevraagde moet dienen ; 

dat aan den t>isch van dit artikel wordt vol
daan, als de aanvraag inhoudt, dat de lcverantie 
,. voor den krijgsdienst'' moet dienen, zoodat 
ook dit onderdeel niet opgaat ; 

dat ook onderdeel / niet gegrond is ; dat toch 
ar t. 32 der wet, de verplichting tot het doen 
van leverantien opleggende ,,naar mate van de 
behoeften' ' van Onze legers en verdedigings
werken", die verplicht,ing geenszins beperkt tot 
leverantien bij onmiddellijk aanwezige behoef
t en, maar mede op het oog heeft toekomstige 
behoeften, gelijk wanneer voorraden gevormd 
moeten worden bij dreigend gevaar voor be
legering en insluiting eener vesting ; 

0. dat mitsdien het middel in al zijne onder
deelen is onaannemelij k; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

11 Februari: 1928. WET tot wijziging en aan
vulling van de wettelijke bepalingen be
trefl'ende de vaccinatie. S. 29. 

Wij WILHELMINA, enz . .. doen te weten : 

Alzoo Wij in Overweging genome!?-. hebben, 
dat de omstandigheden bet noodzakeluk maken 
de bepalingen betreflende de vaccinat,ie, zooals 
die voorkomen in de wet van 4 December 1872, 
Staatsblad n°. 134, zooals die wet laatstelijk is 
gewijzigd bij de wet van 27 November 1919, 
8taatsblad n°. 784, ten deele buiten werking 
te stellen en in verband daarmede overigens 
aan t.e vullen en te wijzigen ; 

Zoo is het, da.t W\j, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In a.rtikel 17c van de wet van 4 De

vember 1872, St=tsblad n°. 134-, houdende voor
zieningen tegen besmettelijke ziekten, zooa!s 
die wet laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 
27 November 1919, Btaatsblad n°. 784-, ver,alt 
aan het slot het woord : ,,epidemisch". 

2. De tweede zin van het cerste lid van arti
kel 18 van voormelde wet wo:·dt gelezen als 
volgt: 

,,Onze Minister, bela.st met tle uitvoering 
van deze wet, kan, indien Mn of meer gevallen 
van pokken zicb voordoen, of indien in eenig 
deel des lands gevaar voor overbrenging van 
pokken bestaat, bepalen, •dat in door hem aan 
te wijzen gemeenten gedurende een door hem 
vast te stel!en tijd die gelegenheid dagelijks 
moet worden gegeven, aan welk voorschrift 
door de zorg van het gemeentebestuur onver
wijld wordt voldaan." 

3. Na artikel 31 van voormelde wet wordt 
het volgende ingevoegd : 

,.T ijdeJ,ijke bepalingcn. 

I . H et bepaalde in het eerst-e lid van artikel 
17 van deze wet wordt buiten werking geste ld 
tot 1 Januari 1929. 

~- Zoolang het bepaalde in het eerste lid 
van art. 17 buiten werking blijft., is, zoodra 
een of meer gevallen van pokken z1jn waar
genomen, Onze Minister, die met de uitvoering 
van deze wet is belast, bevoegd : 
. 1°. t-e verbieden, dat in een gemeente, een 
dee! van een gemeente of een groep v,i,n ge
meenten, leerlingen, onderwiizers, onderwijze
ressen, leeraren, leera.ressen of andere personen 
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tot de scholen worden toegelaten, tenzij is of 
wordt overgelegd een verklaring, a ls bedotild 
in het eerste lid van artikel 17 ; 

2°. te gelasten, dat scholen geeloten ~orden ; 
een en antler hoven en behalve het,geen is 

bepaald :n de wettelijke voorzieningen tt>gen 
bt>smettelijke ziekten. 

3. Het verboc'I, bedoeld onder 1°. en het- gc
bod, bedoeld onder 2°. van het vorige lid, worden 
ingetrok ken, zoodra het gevaar voo.r de ziekte 
geweken is. 

4 . Het hoofd van een school, dat in strijd 
m et een verhod of een gebod, a ls bedoeld in bet 
t-weede lid, 1°. of 2°., iemand tot de school 
toelaat, wordt &estraft met geldboete van ten 
hoogste duizewt gulden. H et feit wordt be
srhouwd al• een overtreding." 

Sloibepaling. 

4. Deze wet treedt in ·-verking met ingang 
van den dag, volgende op dien van hare af
knnrliging. 

Last.en en hevelen, enz. 
Gege\·cn to ·~-'Gravenha!!e,, <len lldcn Fel:ra

ari 1928. 
WILHELMINA . 

De 111inister van Ar/Jeid, Handel en N,jverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUiNE. 

(Uitgeg . 13 .Fe~r. 1928.) 

11 Pehru.ari 1928. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk Besluit van 22 November 
1919 (StaatsMad n°. 764 ', houdende vast
stel!ing van de modellen der rente~egels 
en van aanwijzing der p!aatsen, waarop 
de rentezegels ten verkoop voorhanden 
zullen ziin, zooals dat besluit laatstelijk is 
gewijzigcl bij Koninklijk Besluit- van 10 
Decembn 1927 (Staatsblad n°. 374). S. 30. 

Wij WILHELMINA, enz. 

Op de voorr!rach t van Or>zen Minister van 
Arbeid, Handel en Ni_iverheid van 8 Februari 
1928, n°. 197, Afdeeling Arbeidei-sverzekering; 

Gezien d~ artikelen 230, ,ier<le lid, P,n 231, 
eecste lid, der Invaliditeitswet; 

Ht>bben goedgevonden en vorstaan : 
Ons besluit van 22 November l!ll!l (Staa(s

blnd n°. 764 ), Jaatstelijk gewijzigd bij dat, van 
JO December 1927 (Staatsblad n°. 374) te wij -
7.igen en te bcpalen aLg volgt : 

Eenig artikel . 

Het derde lid van artikel :l van Ons vorenge
noemd gewijz igcl besluit van 22 November l!ll9 
(Stantsblad n°. 764), wordt gelezf'n als volgt: 

,,3. Op voordracht van den Verzekerings
raad kan <loor Onzen Minister, met de uit
voering van de Invaliditei~swet belast, worden 
bepaalct, rla t in afwijking van bet voorge
schrevenc in bet twcede lid de depothouders 
binnen het geb ied van den (foor dien Minister 
aangewezen "Raad van Arbeir!, van bet t otaal
bedrag der binnen een, door den Raad van 
Arbeid ten aanzien van elken depothouder af
zonderl:jk te bepalen termijn, gedam, aankco
pen, a ls in he,. eerst e lid bcdoeid, eene ko rting 

!!enieten, bediagende 1 percent van bet eerste 
duizendtal guldens, ½ percent van het twecde 
duizendtal guldens en¼ percent van bedragen 
van hoven 2000 gulden. Aan de andere perso
nen, aangewezen voor den verkoop van rente
zegels binnen het g;ebicd van den door dien 
Minister aangewezen Raad van A1·beid, kan 
doer den Rand r,an Arbeid, antler goedkeuring 
van den Verzekcringsraad, bet recht op dezelfde 
korting verleend worden .''. 

Onze l\finister van Arbeid, Hamiel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad za l worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den llden F ebruari 1928. 
WILHELMINA. 

De Min is/er V(l,n Arl,eid, Handel en Nijver'ieid, 
J. R . SLOTEMAKER DE BRUiNE. 

(Uitge Febr. 1928.) 

13 Febmari 1928. BESCHIKKING van den 
Minister van Binnenlandsche Za ken en 
L a ndbouw. 

Lijst , houdende opgaaf van vern·ietig
bare stukken in de gerneente-archieven. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken en 
L andbouw, 

heeft goedgevonden: 
vast te stell en een I ijst, houdende opgaaf 

van vernietigbare stukken in de gemeente
archieven, als bedoeld in art. 4 van het Ko
ninklijk besluit van 7 Oct. 1919, (S. 596), 
met intrekking van de lij st, vastgesteld bij 
beschikking van den toenmaligen Minister 
van Binnenlandsche Zaken, d.d . 14 Oct. 1908, 
no. 2516, Afdeeling K . W. 

LlJST houdende opgaaf van ve1·nietigbare 
stukken in de ge,neente-archieven. 

Alge1neene toel ichting. 
I. Het verdient aanbeveling, dat de ver

nietiging van stukken zooveel mogelijk eens 
pe1· jaar geschiedt. Daarbij client er dan op te 
worden gelet, dat de gestel de termijnen ten 
voil e in acht warden genomen, dat - om een 
enkel voorbee ld te stellen - bij regelmatige 
toepassing van de lijst , de jaarlijksche ver
niet iging b.v. in 1930, betrekking zal hebben 
op de stukken van het dienstjaar: 

1928 wat betreft de te rmijn van 1 jaa r; 
1926 3 
1923 6 
enz. 
II . H et is ondoenlijk de stukken in de ge

meente-archieven, die voo r vernietiging in 
aanmerking komen, a ll e afzonderlij k te noe
men. Ze zijn dan ook in de meeste gevall en 
naar hunne onderwerpen in a lgemeene be
woordingen omschreven . Waar deze a lgemeene 
omschrijving in somm ige geva llen minder 
duidelijk zou kunnen zijn, moet de aanduiding 
in de I ij st met ,,stukken betreffende" dan ook 
in dezen zin warden opgevat dat, a l zou deze 
aanduiding daartoe aanl e iding kunnen geven, 
nimmer onder de ve rnietiging zullen va ll en: 
besluiten, beschikkingen, voorschriften, c ircu
laires, aanschrijvingen, beslissingen, e .d., in 
we] ken vorm ook gegeven, die - a l zouden 
zij behooren tot eene voor vernietiging in aan-
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merking komende correspondentie - tevens 
een meer algemeen karakter dragen. 

III. Het is gewenscht gebleken om soort-
gelijke stukken, stukken waarvoor met be
trekking tot de vernietiging eenzelfde maatstaf 
kan worden aangelegd en die bij eene indee-
1 ing naar de onderwerpen over de lijst zouden 
warden verspreid, in een aanduiding (naar 
hunne snort) te omschrijven. Daarom gaan in 
de lijst aan de systematische indeeling van de 
onderwerpen eenige groepen van stukken 
vooraf, die uiteraard moeilijk, althans niet op 
de meest practische wijze, uitsluitend onder
werpsgewijze kunnen warden ingedeeld. 

Algemeene omschrijving van stukken, vallen
de buiten de systematische rangschikking der 
voor vernietiging in aanmerking komende 

stukken. 1 

A . Aanbestedingen en ,l eve,·antien. 
Van stukken betreffende aanbestedingen en 

leverantien kunnen vernietigd warden de in
schrijvingsbiljetten, inlichtingen omtrent in
schrijvers aan wie het werk of de leverantie 
niet is gegund, dubbelen van bestekken of 
voorwaarden en soortgelijke stukken. 

Deze stukken kunnen warden vernietigd 1 
jaar nadat het werk is uitgevoerd of de leve
rantie heeft plaats gehad. 

B. D eclaraties. 

Zoowel de stukken, beuoodigd voor het op
maken van declaraties door de gemeentebe
sturen ter verkrijging van vergoedingen, bij 
dragen, subsidien, e.d., als de declaraties 
zel ve en de daarover gevoerde corresponden
ties kunnen warden vernietigd 1 jaar nadat 
de gemeente-rekening, waarin het gedecla-
1·eerde is verantwoord, is vastgesteld. 

C. lnlichtingen. 

Verzoeken om inlichtingen en de beant
woordingen daarvan (ook in den vorm van 
adviezen) kunnen worden vernietigd door de 
gemeentebesturen, die de inlichtingen ver
strekken. 

Vernietiging kan plaats hebben, wanneer 
of zoodra de verstrekte in] ichtingen voor de 
gemeente zelf van geen belang meer zijn. 

D. P eriodieke en statistische opgaven. 

Voor zoover de opgaven onmiddellijk zijn 
ontleend aan de bij de administratie berus
tende gegevens en voorts wanneer de opgaven 
zijn bestemd om in extenso te warden opge
nomen of volledig te warden verwerkt in 
a lgemeene verslagen, statistieken, e.d., kan 
de vern ietiging van de hierbedoelde stukken 
geschieden 1 jaa,· na de opneming, of na de 
opgave. 

E. Uit,·eiking van stukken en van gelden, 
verzoeken om ajkondiging, enz. 

De correspondentie in verband hiermede ge
voerd kan, voor zoover zij niet als bewijs voor 
eene beslissing of handeling onmisbaar is, 
warden vernietigd na 1 jaar. 

F. Vergunningen en onthejjingen. 

In ieder archief warden stukken aangetrof-

1 Zie punt III der a lgemeene toelichting. 

fen, betrekking hebbende op door de ge
meentebesturen aan de1·den ingevolge alge
meene of plaatselijke voorschriften verleende 
vergunningen of ontheffingen, die geen blij
vend gevolg hebben, zoomede afwijzende 
beschikkingen op verzoeken uit <lien hoofde. 
Vele van deze vergunningen en ontheffingen 
zijn in de systematische indeel ing der onder
werpen met name genoemd, doch het is niet 
doenlijk daarin alle mogelijke gevallen te 
omschrijven. Voor zoover dus niet met name 
genoemd, geldt deze rneer algemeene regeling. 

De vergunningen en ontheffingen, die een 
tijdelijk karakter dragen en geen blijvend ge
volg hebben {met uitzondering dus van de z.g. 
principeele beslissingen - zie punt II der alge
meene toelichting), kunnen met de daarbij be
hoorende correspondentie warden vernietigd 1 
jaar na afloop van den termij n, waarvoor de 

vergunning of ontheffing geldt en voorts zoodra 
zij zijn vervallen, ingetrokken of op andere 
wijze te niet gedaan. 

De afwijzende beschikkingen vorenbedoeld 
kunnen, met de daarmede verband houden
de correspondentie, worden vernietigd 3 jaar 
na de eindbeslissing. 

G. Verslagen en Rapporten. 

De dubbelen van verslagen en rapporten der 
eigen administratie en die, welke ter kennis
neming of anderzins zijn ontvangen van der
den, kunnen worden vernietigd zoodra het 
bezit daar:van niet meer op prijs wordt gesteld. 

Stukken, die gediend hebben voor de samen
stelling van verslagen en rapporten en daa1·in 
volledig zijn verwerkt, kunnen warden ve1·
nietigd 1 jaar na de vaststell ing dier versla
gen en rapporten. 

H. Vernietiging ingevolge wettelijk 
voorschrift . 

De vernietiging van stukken krachtens eeni g 
wettelijk voorschrift, geschiedt op de wijze en 
met inachtneming van de termij nen , bij deze 
voorschriften gesteld. 

V oor de systematische aanduiding der ove
rige voor vern.ietiging in aanmerking komende 
stukken is gebruik gemaakt van de volgende 
indeeling: 

I . Het bestuur der administratien (Ge
meente, Provincie, Rij k). 

II. 
III. 
IV. 
V. 

VI. 

VIL 
VIII. 

IX. 
X. 

XI. 
XII. 

XIII. 
XIV. 
XV. 

XVI. 
XVII. 

Bevolking. 
Grondgebied en eigendommen. 
Financien. 
Openbare werken. 
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I. H et B estimr der Ad1ninistmtiiin (Ge-
1neente, Provincie en Rijk). 

1. Stukken betreffende 1 de verkiezing van 
leden van vertegenwoordigende liohamen als: 

a. Id. id. de verkiezing van leden 2de Ka
mer Staten-Generaal , Provinoiale Staten en 
Gemeenteraad, met uitzondering van de pro
oessen-verbaal van de hoofdstembureaux en de 
geloofsbrieven der raadsleden. (Vernietiging 
na 2 1 jaar). 

b. Id. id. stukken, gebruikt bij het opmaken 
van de kiezerslijst. (Vern. na 1 jaar). 

c. Id. id. uittreksels of dubbelen van kie
zerslij sten. (Vern. na 1 jaar). 

d. Id. id. de benoeming en aanwijzing van 
leden en plaatsvervangende leden van de 
stembureaux. (Vern. na 6 jaren). 

e. Id. id. statistiek der verkiezingen. (Zie 
punt D der algemeene omsohrijving). . 

2. Id. id. oproepingen voor vergadermgen, 
kennisgevingen van verhindering tot bijwo
ning van vergaderingen en presentielijsten. 
(Vern. na 1 jaar). 

3. Id. id. de jaarlijksche benoeming van 
voorzitters en leden van raadscommissiiin en 
die betreffende de jaarlijksche indeeling van 
den Raad in afdeelingen. (Vern. na 1 jaar). 

4. Id. id. de benoenung of aanwijzing van 
leden van commissiiin ad hoe. (Vern. na 1 
jaar na opheffing commissiiin). 

5. Id. id. het personeel als: sollicitatiestuk
ken van niet-benoemden. (Vern. na 1 jaar). 

a . Id. id. de pensionneering, t.w.: 
b. Id. id. 1. de aanwijzing van geneeskun

digen voor het geneeskundig onderzoek van 
ambtenaren. (Vern. na 1 jaar). 

Id. id. 2. periodieke opgaven. (Zie punt D 
der algemeene omschrijving). 

Id. id. 3. assignaties, coupons, couponboek
jes, e.d. ten behoeve van de uitbetaling van 
pensioenen. (Vern. na 6 i.aren). 

II. B evol king . * 
1. Stukken betreffende verandering van 

woonplaats (duplioaten, bekendmakingen en 
kennisgevingen inzake verhuizing binnen de 
gemeente met uitzondering van de getuig
schriften). (Vern. na 3 jaren). 

Id. id. De ingeleverde getuigschriften van 
woonplaatsverandering. (Vern. na 10 jaren). 

2. Id. id. opgaven en inlichtingen uit de 
bevolkingsregisters en de registers van den 
Burgerlijken Stand en verzoeken tot het doen 
van huwelijksafkondigingen. (Vern. na 1 
jaar) . 

3. Id. id . stukken, benoodigd voor bet op
maken van akten van den Burgerlijken Stand, 
voorzoover die stukken niet bij het dubbel der 
registers moeten worden overgelegd. (Vern. 
na 1 jaar). 

1 Zie punt II der a lgemeene toelichting. 
2 Zie punt I der algemeene toelichting. 
* Stukken met betrekking tot de bevolkiqgs

boekhouding zullen niet vernietigd mogen 
worden, wanneer of voor zooverre zij gegevens 
bevatten die, in verband met den toestand 
der bevolkingsregisters, niet meer uit deze 
registers te putten zijn. 

4. Id. id . de bevolkingsstatistiek. (Zie punt 
D der algemeene omschrijving). 

5. Id. id. de volkstelling. (Vern. na 3 jaren). 
6. Id. id. aanvragen, verklaringen en in

liohtingen met betrekking tot de nationaliteit. 
(Vern. na 6 jaren). 

7. Id. id. verklaringen en inlichtingen om
trent personen, als bewijzen van goed gedrag, 
onvermogen, attestatiiin de vita, e. d. (Vern. 
na 1 jaar). 

III. Grondgebied en eigendo,n,nen . 
1. Stukken betreffende aanbiedingen aan of 

aanvragen van derden om grond van de ge
meente te koopen, waaraan geen gevolg is ge
geven. (Vern. na 3 jaren). 

2. Id. id. het voor korten tijd in gebruik 
geven, verhuren of verpachten van gemeente
e igendommen, met uitzondering van de con
traoten. (Vern. na 1 jaar na afloop van den 
termijn, waarover de huur of paoht loopt). 

3. Id. id. stukken met betrekking tot de 
verzekering van gerneente-eigendommen. 

(Vern. na 1 jaar na afloop van den termijn 
waarover de verzekering loopt). 

4. Id. id. opgave van de veranderingen in 
den staat van hetgeen naar het burgerlij k 
recht eigendom der gemeente is. (Zie punt D 
der a lgemeene omschrijving). 

IV. Financiiin. 

1. Stukken betreffende statistiek der ge
meentefinanciiin en der gemeenteschulden. 
(Zie punt D der algemeene omsohrijving). 

2. Id. id. de stukken, gebruikt bij het op
maken van begrootingen. (Vern. na 3 jaren). 

3. Id. id. belegging van kasgeld. (Vern. na 
6 jaren). 

4. Id. id. processen-verbaal van opneming 
van boeken en kas van rekenpliohtige ambte
naren, met de daarbij behoorende correspon
dentie. (Vern. na 3 jaren) . 

5. Id. id. berichten van stortingen in de ge
meentekas en machtigingen tot het in ont
vangst nemen van gelden. (Vern. na 6 jaren) . 

6. Id. id. kasgeldleeningen, uitloting van 
leeningen, zoomede die betreffende afgeloste 
of geconverteerde leeningen. (Vern. na 3 ja
ren). 

B elastingen. 

7. Stukken betreffende aangifte, opgave, 
beschrijving, vrijstelling, vermindering en in
vordering van belastingen (incl usief retribu
tiiin). (Vern. na 3 jaren; bij reclames 3 jaren 
na 't jaar der e indbeslissing) . 

8. Id. id. opgaven aandeel in de kwade pos
ten en kosten van inning van opcenten van 
diverse Rijksbelastingen. (Vern. na 3 jaren). 

9. Id. id. de schatting en meting der grond
belasting en die betreffende aangifte van 
nieuwe, veranderde of gesloopte gebouwen. 
(Vern. na 3 jaren). 

10. Id. id. het Coll ege van zetters en de 
Schattingscommissie voor de Rijksinkomsten
belasting. (Vern. na 3 jaren). 

V. Openbm·e we,·ken. 
1. Stukken betreffende opgaaf van openbare 

werken in het algemeen of bijzonder belang 
gemaakt. (Zie punt D der algemeene om
schrijving). 
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VI. Openbare orde, veiligheid en zedelijkheid. 

A . 0penbare Orde. 

1. Stukken betreffende corre ponden
tie in verband met aanvragen, machti
g ingen en vergunningen en kennisgevin
gen tot het houden van vergaderingen 
en bijeenkomsten. 

2. Id. id . a lsvoren tot het voorhanden 
hebben, dragen, verkoopen en ve rvoeren 
vari. wapenen en munitie. 

3. Id. id. AlsYOren tot : 
a. het maken van muziek op den open

baren weg; 
b. het gebruik van grond voor den 

openbaren dienst bestemd; 
c. het hebben van voorwerpen of wer-

ken op of over den openbaren weg; 
d. het houden van optochten; 
e. het coll ecteeren en venten: 
/ . het maken van muziek in voor het 

pub] iek toegankelijke gebouwen en sa
menkomsten, het houden van openbare 
vermakelijkheden en vertooningen en 
verlenging van het sl uitingsuur. . 

<!) 
C: 

" <!) 

E 
" "" ,ii 

~ 

4. Id. id . de Burgerwacht, met uitzondering 
van a lgemeene voorschriften. (Vern. na 3 
jaren). (Zie ook punt B der a lgem. omschr. ). 

B . Openbare veiligheid. 

1. Stukken betreffende kennisgevingen van 
vervoer va n ontvlambare en ontplofbare stof
fen, met daarbij behoorende correspondentie. 
(Vern. na 1 jaar). 

2. Id. id . opgaven van in gebruik zijnde 
stoomtuigen en stoomketels. (Zie punt D a l
gemeene omschrijving). 

Id. id. de ui treiking van controleboeken en 
vergunningen tot het in werking brengen van 
stoomwerktuigen. (Vern. na 1 jaar) . 

I d. id . p laats gehad hebbende l:>randen. 
(Vern. na 3 jaren). 

C. Openbare zedelijkhe id. 

1. Stukken betreffende verloven en vergun
ningen tot verkoop van drank met de daa rbij 
behoorende correspondentie, zoomede de a fwij
zende beschikkingen op verzoeken om verlof 
of vergunning tot drankverkoop. (Zie punt F 
der a l gemeene omsch rij ving). 

2. Id. id. kennisgevingen van veroordeelin
gen, enz. , medegedeel d ten behoeve van de 
u itvoer ing der Drankwet. (Vern. na 10 jaren) . 

3. Id. id. toestemming voor het verrichten 
van diensten , enz., door vrouwelijke personen 
in vergunnings- of verlofslokaliteiten. (Zie 
punt F der a lgemeene omschrij v ing). 

4. Id. id. aanvragen om vergunningen tot 
het houden van een loterij . (Z ie punt F der 
algemeene omschrijving). 

5. Id. id. aanvragen om vergunning inge
volge de Trekhondenwet, de Vogelwet en de 
Moll en-, egels- en kikvorschenwet. (Zie punt 
F der a lgemeene omschrijving). 

6. Id. id. aanvragen om machtiging tot het 
schieten van schadelijk gedierte. (Als voren). 

VII. Openbare gezondheid. 

1. Stukken betreffende de benoeming enz. 
van Ieden van de Gezondheidscommissien. 
(Vern. na 1 jaar) . 

2. Id. id . begrootingen en rekeningen der 
Gezondhe idscommiss ien. (Vern. na 3 jaren). 

3. Id. id. de vestiging, het vertrek enz. van 
genees-, heel- en verloskundigen, tandmees
ters, enz. (Vern. na 1 jaar). 

4. Id. id. het aandeel in de kosten, inge
volge de Waren- en Vleeschkeuringswet. 
(Vern. na 3 jaren) . 

5. Id. id. noodslachtingen en de staten van 
verrichte keuringen ingevolge W aren- en 
Vleeschkeuringswet. (Vern. na 1 jaar). 

6. Id. id. aangiften en kennisgevingen van 
besmettelijke ziekten. (Vern. na 1 jaa r) . 

7. Id. id. opgaven van verrichte vaccinatien. 
(Zie punt D der algem. omschr.) . 

8. Id. id. correspondentie met betrekking 
tot de aanvrage en beschikbaarstelling van 
vaccinematerieel. (Vern. na 1 jaar) . 

9. I d. id. kenni gevingen van begravingen 
uit andere gemeenten en toestemm ingen van 
begraven bij gewelddadigen clood. (Vern. na 
1 jaar). 

10. Id. id . opgaven verleende h inderwets
vergunningen. (Zie punt D der a lgem. om
schr ijving). 

11 . Id. id . aanvragen om vergunning tot 
het houden van varkens, bokken, enz. en het 
hebben van mesthoopen, vu il nis, bee rputten, 
e. d. (Zie punt F der a l gem. omschr.) . 

12. Id. id . aangi ften en kennisgevingen van 
besmettelijke veez iekten. (Vern. na 1 jaar). 
(Zie ook punt B der a lgem. omschr .) . 

VIII. Vol kshuisvesting. 

1. Stukken betreffende aanvragen om be
sch ikbaarstell ing van een woning. (Vern. na 
1 jaar ). 

2. Id. id. betaalbaarstelling van voorschot
ten voor woningbouw. (Vern. na 3 jaren). 

3. Id. id . toegekende bouwpremien (zonder 
hypotheek). (Vern. na 1 jaar na de ui tbeta
l ing van de premie ). 

4. Id. id. aanvragen om vergunning inge
volge de woonwagen- en woonschepenwet. 
(Vern. na 1 jaar). 

5. Id. id . vergunningen tot het bouwen van 
z.g. noodwoningen en tot tijdelij ke bewoning 
van perceelen. (Vern. na 1 jaar nadat de be
woning heeft opgehouden). 

6. Id. id. aansch rij v ingen tot het aanbren
gen van verbeteringen aan woningen. (Vern. 
na 1 jaar na afloop van de daarvoor gestelde 
termijnen). 

7. Id. id. vergunningen tot het onttrekken 
van woningen aan hare bestemming. (Vern. 
na 3 jaren). 

IX. Waterstaat. 

Zie bij hoofdverdeeling V. 0penbare Werken. 

X. Verkeer. 

1. Stukken betreffende verrichte keuringen 
van openbare middelen van vervoer. (Vern. 
na 1 jaar na afloop van de termijn van goed
keuring). 

2. Id . id. kenpi gevingen en dienstregelin
gen openbare middelen van vervoer. (Ven:i. 
na 1 jaar nadat zij vervall en zijn). 

3. Id. id. vergunningen tot het berijden van 
wegen en het hebben van voorwerpen in we
gen. (Zie punt F der a lgem. omschr.) . 
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XI. Landbouw, Handel en Nijverheid. 
1. Stukken betreffende ijk en herij k. (Vern. 

na 3 jaren) . 
2. Id. id. vestiging en vertrek van- en neer

leggen van het beroep door schatplichtigen 
waarborg gouden en zilveren werken. (Vern. 
na 3 jaren). 

3. Id. id. stukken, gebruikt bij de samen
stelling van het Jandbouwverslag. (Vern. na 
3 jaren). 

4. Id. id . Afschriften van vergunningen 
voor verven ingen. (Vern. na 3 jaren na af
loop der verven ingen). 

5. Id. id . de vee- en paardenkeuringen. 
(Vern. na 1 jaar). 

6. Id. id. de verk iezing van leden van de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken, met 
u itzondering van de processen-verbaal. (Vern. 
na 1 jaar). 

7. Id. id. de verpachting van kerm isstand
plaatsen. (Vern. na 3 jaren na den a floop 
van den pachttermijn). 

8. Id. id. kennisgevingen van het houden 
van markten in andere gemeenten. (Vern. na 
1 jaar). 

9. I d. id. de aanvragen voor jacht- en 
v ischakten en stukken betreffende de verant
woording van legesgelden voor. deze akten. 
(Vern. na 1 jaar) . 

XII. Arbeid. 

1. Stukken betreffende de afgi[te van ar
beids en steenhouwerskaarten. (Vern. na 1 
jaar) . 

2. Id. id. vergunningen voor- en kennisge
vingen van overwerk en nachtarbeid, a lsmede 
de stukken betreffende aanvragen om onthef
f ing van voorschriften met betrekking tot de 
winkelsluiting. (Zie punt F der a lgem. om
schrijving). 

3. Id. id. tewerkstelling bij- of aanmeld ing 
voor de werkverschaffing. (Vern. na 1 jaar). 

XIII. Maatschappelijke steun en voorzorg. 

1. Stukken betreffende steun door het Ko
ninklijk Huis. (Vern. na 1 jaar). 

2. Id. id. de verpleging van behoeft ige pa
tienten in ziekenhu izen, sanatoria, enz. (Vern. 
na 3 jaren) . . 

3. Id. id . de verpleging van behoeftige 
krankzinnigen, zwakz inn igen, idioten en ach
terlijken. (Vern. na 3 jaren). 

4. Id. id. geldel ij ke ondersteuningen van- en 
verstrekkingen in natura aan behoeftigen. 
(Vern. na 3 jaren). 

5. Id. id. ontvangen circula ires, besluiten, 
beschikkingen e. d ., betreffende de werkloos
heidsverzekering en arbeidsbem iddeli ng voor
zoover deze voor de eigen admi nistratie niet 
van toepas ing zijn. (Vern. na 1 jaar) . 

6. Id. id. het aandeel der gemeente in de 
kosten der werkloosheidsverzekering. (Vern. 
na 3 jaren). 

7. Id. id. uitl!eer ingen u it de werkloozenkas
sen. (Vern. na 3 jaren). 

8. Id. id . periodieke opgaven ingevolge de 
ongevallen-, ouderdoms- en invaliditeitswet. 
(Zie punt D der algem. omschr.). 

XIV. Volksontwikkeling en opvoeding. 

1. Stukken betreffende het onderwijs als: 

a. viseering akten, enz. onderwijzend per
soneel. (Vern. na 1 jaar). 

b. het toelaten, in- en afschrijving van leer-
1 ingen op schol en. (Vern. na 3 jaren). 

c. het verkrijgen van bij dragen, subs idi en, 
vergoedingen, enz. in de kosten van onderwijs. 
(Zie punt B der a lgem. omschr.). 

d. het toekennen van bijdragen, enz. in de 
kosten van het bijzonder onderwijs. (Zie punt 
B de r a lgem. omschr.). 

e. benoeming, enz. van leden der co1nmis
sien van toez icht op het onderwijs, ouder
commissien en tot wering van schoolverzuim. 
(Vern. na 1 jaar). 

/. opgaven i. z. huisonderwijs en kennisge
vingen vermeende vrijstell ing leerverplichting. 
(Vern. na 1 jaar). . 

g. aanvrage en besch ikbaarstelli ng van 
leerpli chtmaterieel. (Vern . na 1 jaar). 

h. de aanschaffing, enz. van leerm idde len 
en schoo l behoeften . (Vern. na 3 jaren). 

i. het voor korten tijd in gebruik geven van 
schoolgebouwen en terre inen. (Vern. na 1 jaa r) 

j . het verstrekken van schoolvoeding en 
kleeding. (Vern. na 3 jaren). 

k. de statistiek van het onderwijs (Zie punt 
D . der a l gem. omschr. ) . 

XV. Eerediensten. 

1. Stu kken betreffende aanvragen om ver
gunning i. z. het ven-ichten van arbeid op 
Zondag. (Zie punt F der a lgem. omschr.). 

XVI. Landsverdediging. 

1. Stukken betreffende de landsverdediging, 
voor zoover zij betrekking hebben op bepaalde 
lichtingen (met uitzondering van a lgemeene 
voor chriften, van de inschrijvings-, alphabe
tische.-, lotings- , verlofgangersregisters e. d.) 
(Vern . na 3 jaren). 

2. Id. id . in·kwartier ingen en vorder ingen. 
(Vern. na 3 jaren). 

3. Id. id. ui tbetaling vergoedingen aan 
dienstplichtigen. (Vern. na 3 jaren). (Zie ook 
punt B a lgem. omschr.). 

XVII. J ustitie . 

1. Stukken betreffende de taak van den 
burgemeester als hulpofficier van Justitie 
(inzending processen-verbaal, inlichtingen en 
opgaven over justit iezaken) . (Vern. na 3 
jaren ) . 

Behoort bij beschikking van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
13 F ebruar i 1928, no. 1013, Afdeeling Binnen-
landsch Bestuur. (B.) 

13 Februari 1928. ARREST van den H oogen 
R aad. (Motor- en Rijwielwet art. 8 oud 
- 7 nieuw - ; Gemeentewet a rt. 179a.) 

Art. 18 der Motor- en Rijwielverorde
ning voor de Gemeente Zwolle, bepalend: 
,,De .... maximumsnelheid wordt aange
du id door waarschuwingsborden van een 
door den Minister, belast met de uitvoering 
der Motor- en Rijwielwet, vastgesteld 



1928 13 FEB R UAR I. 112 

model, geplaatst of bevestigd op door 
Burgemeester en Wethouders aan te wij
zen plaatsen", voldoet ruimschoots als 
voorschrift ter verzekering als in art. 8 oud 
der Motor- en Rijwielwet bedoeld. 

H et aanwijzen der plaatsen, waar de 
borden zullen worden aangebracht, be
hoort naar zijn aard tot de aan Burgemees
t er en Wethouders, ingevolge art. 179a 
der Gemeentewet toekomende uitvoer ing 
<ler Verordeningen van den Raad, en ui t 
niets valt af te le iden, dat bij art. 8 oud 
Motor- en Rijwielwet van die bepaling 
zou zijn afgeweken. 

Op het beroep van den Officier van Justitie 
bij de Arr.-Rechtbank te Zwolle, requirant van 
cassatie t egen een vonnis van de Arr.-Rechtbank 
t e Zwolle van den negen en twintigsten Sep
tember 1927, waarbij in hooger beroep, D. d. V., 
na vernietiging van een vonnis van het K anton
gerecht t e Zwolle van 24 Maart 1927, ter zake 
van : ,,in de gemeente Zwolle als bestuurder 
van een motorrijtuig, daarmede op de wegen 
binnen de bebouwde kom der gemeente rijden 
met. een grootere snelheid dan van 20 K .M. pe:r 
uur", met toepassing van de artt. 7, 18 en 20 
<ler Motor- en Rijwielverordening voor de ge
meente Zwolle, 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot 
een geldboete van twintig gulden en tien dagen 
vervangende hechtenis. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Van 
Lier. 

Bij vonnis van den Kantonrechter t e Zwolle 
werd ten laste van gerequireerde bewezen ver
klaard, dat hij op 12 Februari 1927 des n.m. 
circa 12.25 uur onder de gemeente Zwolle met 
een door hem bestuurd vierwielig motorrijtuig 
heeft gereden binnen de bebouwde kom der 
gemeente over den voor het openbaar verkeer 
openstaanden rijweg de Veerallee, met een snel
heid van 51.4 K. M. per uur, zulks terwij l de 

· maximum-snelheid, waarmede met motorrij 
tuigen mag worden gereden is aangeduid door 
waarschuwingsborden van het model vastgesteld 
-door den Minister van Waterstaat en op last 
van B. en W. op de toegangswegen geplaatst 
met het opschrift ,,Maximumsnelheid 20 K. M. 
per uur". Er volgde echter geen veroordeeling. 
De Kantonrechter oordeelde dat het betreffende 
.art. 18 der Motor- en Rijwielverordening van de 
gemeente Zwolle niet verbindend was, omdat 
het artikel niet zou voldoen aan het bepaalde 
bij art. 8, 2• lid der Motor- en Rijwielwet ( oud), 
waarbij is bepaald dat de gemeentelijke ver
ordening voorschriften be vat ,, ter verzekering" 
dat de in acht te nemen maximum-snelheid door 
modelborden wordt aangewezen. De Kanton
rechter oordeelde, dat het artikel der verorde
ning aan dezen eisch niet voldeed. 

In hooger beroep werd het vonnis vernietigd 
en gerequireerde veroordeeld. De Rechtbank 
overwoog, dat het artikel der verordening ruim
schoots voldoende is als ,, voorschrift t er ver
zekering" in art. 8 der Motor- en Rijwielwet 
bedoeld. 

Tegen dit . vonnis voorzag zich de H eer 
requirant in cassatie en stelt als middel : 

Schanding der artt. 8 Motor- en Rijwielwet 
en 352, 423 en 425 Sv., verkeerde toepassing van 

de artt. 1, 7, 18 en 20 der Motor- en R ijwiel
verordening voor de gemeente Zwolle, 350, 351, 
358 en 359 Sv. en 91 en 23 Sr. 

H et middel wordt aldus toegelicht, dat het 
aangeven der binnen de bebouwde kom in acht 
te nemen maximum-snelheid alleen kan worden 
verzekerd door de waarschuwingsborden te doen 
plaatsen op alle plaatsen, waar zij daartoe niet 
kunnen worden gemist, zoodat het ter ver
zekering dat de maximumsnelheid door waar
schuwingsborden wordt aangegeven noodzake
lijk is tenminste te bepalen, waar de waarschu
wingsborden zullen worden geplaatst, terwijl 
het voorschrift van art. 18 der verordening, de 
e'enige bepaling, welke de verordening te dien 
aanzien bevat, geenerlei aanwijzing geeft voor 
de plaatsen, waar de waarschuwingsborden 
moeten worden geplaatst, doch aan Burge
meester en Wethouders overlaat t e bepalen, 
waar de waarschuwingsborden zullen worden 
geplaatst, ·en dus aan B. en W. overlaat te re
gelen wat bij de verordening zelve geregeld had 
moeten worden. 

Art. 18 (volgens de oude nummering 19) der 
verordening luidt : Het volgens deze ver
ordening gesloten ziin van wegen en de inge
volge art. 8 (thans 7) 1:iepaalde maximum
snelheid wordt aangeduid door waarschuwings
borden van een door den Minister, belast met de 
uitvoering der Motor- en Rijwielwet, vast
gesteld model, geplaatst of bevestigd op door 
Burgeineester en Wethouders aan te wijzen 
plaatsen. 

Art. 8 (thans 7) verbiedt aan bestuurders van 
motorrijtuigen of rijwielen in het algemeen met 
motorrijtuigen of rijwielen op de wegen binnen 
de bebouwde kom der gemeente met een grootere 
snelheid te rijden dan van 20 K. M. per uur, als 
op waarschuwingsborden is aangegeven (zie 
laatste alinea ). 

Uit deze bepalingen volgt, dat alleen dan een 
maximumsnelheid in acht behoeft te worden 
genomen, indien de voorgeschreven waar
schuwingsborden die aanduiden. Ik acht hier
mede voldaan aan het voorschrift van ar t. 8 
laatste lid der Motor- en R ijwielwet (oud). 

De verordening bevat het verzekerings
voorschrift, dat de in acht te nemen maximum
snelheid moet worden aangeduid door de waar
schuwingshorden. 

Het bezwaar van den Heer requirant is, dat 
de verordening niets bepaalt omtrent de plaat
sen, waar die waarschuwingsborden moeten 
worden aangebracht en dat dit aan B. en W. 
is overgelaten. Ik kan dit bezwaar niet deelen. 
Volgens art. 179 a der Gemeentewet is aan 
Burgemeester en Wethouders opgedragen het 
uitvoeren van verordeningen van den Raad. 
' t I s in overeenstemming met deze bepaling, 
dat B. en W. ter uitvoering van de Motor- en 
Rijwielverordening der gemeente bepalen, waar 
de in de verordening voorgeschreven waar
schuwingsborden moeten worden geplaatst. 
De bepaling dezer plaatsen is een daad van uit
voering, niet van wetgeving. Waar de borden 
doelmatig te plaatsen zijn, is van allerlei plaat
selijke omstandigheden afhankelijk en het is 
niet we! doenlijk dit in <le verordening vast te 
leggen. 

Ik acht alzoo dat de Zwolsche verordening 
niet meer aan B. en W. opdraagt dan wat 
behoort tot de hun bij art. 179 a der Gemeente-
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wet opgedragen taak, en ook voldaan door de 
, verordening aan art. 8 laatste lid der Motor

en Rijwielwet (oud). Ik merk nog op dat even
eens art. 7 der sedert 1 November 11. in werking 
zijnde nieuwe Motor- en Rijwielwet eischt, dat 
de plaatselijke verordening voorschriften bevat 
ter verzeke1·ing dat de in acht te nemen maxi
mum-snelheid wordt aangegeven op de door 
den Minister vast te stellen wijze. (Zie Motor
en Rijwielbescbikking § 2.) 

Onder verwjjzing naar het arrest van 18 Fe
bruari 1924, W. 11183, N. J. 1924, 532, conclu
deer ik tot verwerping van het beroep. 

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

Savelberg; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, luidende 
{zie Cone!. Adv.-Gen.); 

0. dat bij het bestreden vonnis, met quali 
ficatie en strafoplegging als voormeld, als 
bewezen is aangenomen, dat (zie Cone!. Adv.-
Gen.); • 

0. ten aanzien van het voorgestelde middel : 
dat de in het hoofd dezer vermelde Motor

en Rijwielverordening voor de gemeente Zwolle 
geen andere voorscbriften bevat verband 
houdende met de verzekering, dat de in acht 
te nemen maximum-snellieid voor motonijtui
gen wordt aangeduid door waarschuwings
borden overeenkomstig de bepaling van het 
laatste lid van art. 8 der Motor- en Rijwielwet 
(oud), dan .die van de artt. 18 en 7 (volgens de 
oude nummering 19 en 8), luidende voorzooveel 
ten deze van belang : 

Art. 18 : ,,De ingevolge art. 8 bepaalde maxi
mumsnelbeid wordt aangeduid door waar
schuwingsborden van een door den Minister, 
belast met de uitvoering der Motor- en Rijwiel
wet, vastgesteld model, geplaatst of bevestigd 
op door Burgemeester en Wethouders aan te 
wijzen plaatsen'' ; 

art. 8 : ,,Het is aan bestuurders van motor
rijtuigen ... . . verboden : 

a. in bet algemeen met motorrijtuigen .... 
-0p de wegen binnen de bebouwde kom der 
gemeente met een grootere snelliaid te rijden 
<Ian van 20 K.M. per uur ; 

h. in bet bijzonder enz. 
in beide gevallen als op waarschuwingsbord 

is aangegeven" ; 
0. dat ter ondersteuning van het cassatie

middel is aangevoerd, dat art. 18 der Ver
ordening niet de aanwijzing bevat van de plaat
sen, waar de borden moeten worden aan
gebracbt; - dat bij gebreke van zulk een aanwij
-zing in de Verordening zelve, deze niet geacht 
kan worden een voorschrift te behelzen als 
in gemelde bepaling van art. 8 der Motor- en 
Rijwielwet gevorderd ; - dat we! is waar bij 
.art. 18 der Verordening de plaatsbepaling der 
waarschuwingsborden aan Burgemeester en 
Wethouders is opgedragen, doch dat daardoor 
,onbevoegdelijk aan dezen is overgelaten, wat 
bij de Verordening zelve geregeld had moeten 
worden. en daarom de Verordening, voor wat 
betreft de bepaling der maximum-snelheid, 
,onverbindend is; 

0. daaromtrent : 
dat het laatste lid van art. 8 der Motor- en 

Rijwielwet ( oud) niet meer bepaalt, dan dat de 
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Gemeente-verordening aldaar bedoeld, voor
schriften moet bevatten ter verzekering, dat de 
in acbt te nemen maximum-snelbeid wordt aan- · 
geduid door waarschuwingsborden van een 
door den Minister van Waterstaat vastgesteld 
model; 

0. dat, zooals terecht bij bet bestreden vonnis 
is aangenomen, art. 18 der Verordening ruim
schoots voldoende is als voorscbrift ter ver
zekering als in gemelde bepaling van art. 8 der 
wet bedoeld ; 

0. dat het aanwijzen der plaatsen, waar de 
borden zullen worden aangebracht, naar zijn 
aard behoort tot de aan Burgemeester en Wet
houders, ingevolge art. 179 a der Gemeentewet 
toekomende uitvoering der Verordeningen van 
den Raad, en uit niets valt af te leiden, dat bij 
art. 8 der Motor- en Rijwielwet van die bepaling 
zou zijn afgeweken; 

0. dat mitsdien bet voorgestelde middel is 
ongegrond; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

14 Februari 1928. BESLUIT ter uitvoering van 
artikel 1, derde lid, der Jachtwet 1923. 
s. 31. 

Wij WILHELMINA, cnz. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 10 
Fehruari 1928, Directie van den Landbouw, 
no. 1071 J. W. Afdeeling II; 

Gezien artikel 1, derde lid, der Jachtwet 
1923; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
t" bepalen: 
Art . 1. De fasanten zullen worden gerekend 

te behooren tot het wild in het geheele Rijk 
met uitzondering van de navolgende gebieden, 
te weten de gemeenten Gastricum, Egmond
Binnen en Egmond aan Zee. 

2. Dit besluit wordt herzien v66r 1 Maart 
1929. 

3. Door dit besluit vervalt ons besluit van 
14 Februa-ri 1927 (Staatsblad n°. 31) ter uit
voering van artikel 1, derde lid, der Jacbtwet 
1923. 

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

's -Gravenhage, den 14den Februari l!J28. 
WILHELMINA. 

De Minis t.er van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
J.B. KAN. 

( Uitgeg. 23 Febr. 1928.) 

Februari 1928. BESLUIT, houdende bepa
lingen betreffende bet vervaardigen . van 
kaliumgeelbloedloogzout uit natriumgeel
bloedloogzout en chloorkalium, waarbij 
zout (chloornatrium) als bijproduct wordt 
verkregen. S. 32. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Mini ter van 

Financien van 30 Januari 1928, n°. 67, Ac
cijnzen; 

Gezien artikel 78 der gewijzigde wet van 
27 September 1892 (Staatsblad n°. 227) ; 

8 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
7 Februari ] 928, n°. 19) ; 

· Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 Februari 1928, n°. 
67, Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Uitzondering op het verbod van het 
eerste lid van · artikel 78 der gewijzigde wet 
van 27 September 1892 (Staat.sblad n°. 227) 
wordt toegelaten voor fabrieken, waarin 
kaliumgeelbloedloogzout wordt vervaardigd uit 
natriumgeelbloedloogzout en chloorkalium, 
waarbij zout (chloornatrium) als bijproduct 
wordt verkregen. De toegelaten uitzondering 
geldt niet bij overtreding of het niet opvolgen 
van de hieronder volgende bepa,lingen. 

2. Rij, die eene fabriek drjjft als in artikel 
l is bedoeld, levert binnen acht dagen na het 
in werking komen van <lit be luit, ten kantore 
van den ontvanger der accijnzen, tegen be,yjjs, 
eene ondcrteekende aangifte in, vermeldende: 

a. den naam der plaats waar, en den <lag 
waarop de aangifte wordt gedaan ; 

b. den naam en de woonplaats van den 
fabrikant, of voor eene vennootschap of ver
eeniging, de namen en woonplaatsen der ven
nooten onder de firma, der hoofdelijk voor het 
geheel aansprakelijke vennooten, of der be
stuurders en den naam en de woonplaats van 
den beheerder der fabriek ; 

c. den naam der fabriek en der gemeente, 
straat, gracht, enz. waar zij gelegen is, alsmede 
de kadastrale omschrijving; 

d. de gebouwen en erven, welke de fabriek 
uitmaken, hunne ingangen, vensters en de 
bestaande gemeenschap met andere panden ; 

e. de verschillende werkplaatsen, vertrekken 
en andere gedeelten der fabriek, met opgaaf 
der ligging en bestemming. 

Hij, die na het in werking komen van <lit 
besluit eene bestaande fabriek a ls in artikel 1 
is bedoeld, in gebruik neemt of eene nieuwe 
in werking wil brengen, levert daarvan vooraf 
eene gelijke aangifte in, als hierboven is voor
geschreven. 

De fabrikant die verandering wil brengen 
in hetgcen volgens lr. c, d of e hierboven is 
aangegeven, levert daarvan vodraf eene aan
vullingsaangifte bij den ontvanger in. 

Op gelijke wijs wordt door den fabrikant of 
zijne rechtverkrijgenden mededeeling gedaan 
van wijzigingen in hetgeen volgens lr. b hier
boven is aangegeven. 

Voor fabrieken als hier zijn bedoeld, na het 
in werking komen van <lit besluit op te richten, 
moet de hoofdingang gelegen zijn aan een weg, 
waardoor de onbelemmerde toegang tot haar 
steeds verzekerd is, terwijl het bouwplan en 
de Jigging onderworpen zijn aan de vooraf
gaande goedkeuring van Onzen Minister van 
Financien. 

Gebouwen, die met de fabriek gemeenschap 
heb hen, hetzij rechtstreeks, hetzij over het be
sloten erf, waarop deze gelegen is, worden 
geacht tot de fabriek te behooren. 

3. De aanslag voor de te verkrijgen hoeveel
heid zout zal geschieden naar gelang van de 
inslagen van chloorkalium. Deze inslagen mogen 
alleen plaats hebben in tegenwoordigheid van 
ambtenaren der accijnzen, bij hoeveelheden 
van ten minste 10,000 kilogram. Genoemde 

ambtenaren bepalen de ingeslagen hoeveel
heid en nemen daarvan monsters. 

Van een en antler wordt door hen mededee
li ng gedaan aan den ontvanger der accijnzen. 

Deze debiteert de met den fabrikant te hou
den rekening van afloopend krediet : 

fl,. in verhouding van 78,5 kilogram zout 
voor elke 100 kilogram ingeslagen chloor
kalium ad 100 % ; 

b. voor de hoeveelheid zout, bevat in het 
ingeslagene chloorkalium, blijkende uit het 
daarnaar aan het laboratorium van het Depar
tement van Financien in te stellen scheikundig 
onderzoek. 

,vegens fabrieksverlies wordt eene korting 
toegestaan van t ien percent op de hoeveel
heden zout, bedoeld onder a en b hiervoren. 

De fabrikant is bevoegd door schrifteljjke 
opgaaf aan den ontvanger der accijnzen bet 
debet zijner rekening te doen vermeerderen. 

4. De fabrikant geniet, onder behoorlijke 
zekerheid, afloopend krediet voor den accijns 
van het zout, waarvoor hij is gedebiteerd. 

Dit krediet loopt af op den 20sten van de 
12de maand na die van den inslag van het 
chloorkalium. 

5. De met den fabrikant gehouden rekening 
van aflooµend krediet kan worden aangezui
verd door: 

a. aflevering met overschrijving van den 
accijns aan zoutzieders en handelaars ; 

b. uitvoer naar het buitenland ; 
c. aflevering met bestemming tot inslag 

onder vrijdom van den accijns, met inacht
neming van de op <lit punt voor elk bijzonder 
geval bestaande voorschriften ; 

d. vernietiging onder ambtelijk toezicht ; 
e. beta.ling van den accijns. 
De crediteering strekt altijd tot het aan

zuiveren van de oudste openstaande aanslagen. 
Zij heeft plaats dadelijk na den uitslag van het 
zout uit de fabriek, <loch de fabrikant blijft 
aansprakelijk en de door hem gestelde zeker
heid blijft verbonden voor den accijns van het 
uitgeslagen zout, waarvoor het document niet 
binnen den daarin bepaalden tijd behoorlijk 
afgeteekend aan het kantoor van afgifte terug
komt. 

6. Uitslag van zout volgens artikel 5, lr. 
a of lr. c heeft plaats met vervoerbiljet. 

Uitslag tot uitvoer naar het buitenland ge
schiedt bij hoeveelheden van ten minste 50 
kilogram en met inachtneming van de bepa
lingen van het 9de hoofdstuk der Algemeene 
wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38). 

Bij uitslag met andere bestemming moet
de fabrikant daarvan vooraf ten kantore van 
den ontvanger der accijnzen schriftelijk aan
gifte doen. 

De ontvanger kan voorschrijven dat de uit
slagen onder ambtelijk toezicht mocten plaats. 
hebben en da t het zout daarbij zal worden 
gewogen. 

De crediteering heeft plaats voor de hoeveel
heid chloornatrium, bevat in het uitgeslagen 
zout, blijkende uit het daarnaar aan het labo
ratorium ·van het Oepartement van :Financien 
in te stellen onderzoek. 

7. Voor zoover op den vervaldag van het 
krediet het debet der rekening niet is aange
zuiverd, wordt de accijns van het zout, waar
voor de aanzuivering niet heeft plaats gehad,. 
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dadelijk door den ontvanger van den fabrikant 
ingevorderd. 

De inspecteur der accijnzen kan den ont
vanger der accijnzen machtigen, bij het ver
vallen van een krediettermijn niet tot het 
invorderen van den verschuldigden accijns over 
te gaan, indien blijkt , dat geen of minder zout 
is nitgeslagen dan waarvoor de accijns moet 
worden voldaan. 

8. De inspecteur der acc:;ijnzen kan de op
neming bevelen van de in de fabriek aanwezige 
hoeveelheden chloorkalium en zout, ook van 
die, voorhanden in de aanwezige loogen, ten 
einde de hoeveelheid zout te vergelijken met 
die welke aanwezig moet zijn. 

De hoeveelheid, die meer aanwezig blijkt, 
wordt ambtshalve op de rekening gedebiteerd. 

9. De ambtenaren zijn bevoegd, bij hunne 
veriti catien of visitatien voor het uitvoeren van 
dit besluit, monsters en proeven te nemen van 
de voorhanden grondstoffen, loogen, tusschen
en eindproducten of andere zelfstandigheden, 
in verband staande met de fabricage . 

Zij geven den belanghebbende een bewijs van 
de monsters en proeven , die zij verlangen mede 
te nemen. 

De fabrikant verstrekt de voor het nemen 
der monsters en proeven benoodigde flesschen 
of andere emballage. 

De monsters en proeven worden dadelijk 
verzegeld. De fabrikant wordt uitgenoodigd zijn 
cachet naast dat der ambtenaren op de mon
sters en proeven t e plaatsen of het papier, 
waarop het cachet gesteld wordt, door zijne 
handteekenin~ te waarmerken. 

H etgeen biJ onderzoek van de monsters en 
proeven overblijft en de fl esschen of andere em
ballage worden desverlangd t eruggegeven. 

10. Onze Minister van Financien is be
voegd: 

I 0 • de korting bedoold i11 artikel :l , zesde lid, 
van -dit besluit, t e verhoogen, indien ten zijnen 
genoegen de noodzakelijkheid hiervan t en op
zichte van bepaalde partijen zout wordt aan
getoond; 

2°. tijdelijke afwijking te verleenen van de 
bepalingen van dit besluit, indien de nood
zakelijkheid daarvan blijkt. 

Onze Minister va n Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 8taat8-
blad zal worden opgenomen en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

's-Gravenhage, den 14den Februari 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE GEER. 
( Uitgeg. 23 FP.br. 1928.) 

14 Februar.i 1928. RONDSCHRIJVEN van 
den Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen aan Gedeputeerde Staten 
der P rov incien betreffende: overdracht 
van torens aan kerkbesturen. 

H et komt in den laatsten tijd veelvuldig 
voor, dat een gemeente den eigendom van een 
aan haar behoorenden toren overdraagt aan 
een kerkgenootschap. 

Ongetwijfeld is er in beginsel veel voor te 
zeggen, dat een toren, een geheel uitmakend 
met een kerk, die nog voor den eeredienst 

wordt gebruikt, eigendom wordt van het kerk
genootschap, waaraan deze kerk behoort. 

Uit een oogpunt van monumentenzorg is 
zul ke verandering in den eigendomstoestand 
van een toren evenwel niet zonder bedenking, 
omdat de Regeering en de Coll eges · van Ge
deputeerde Staten eenig toezicht en mede
zeggenschap hebben over gemeente-eigendom
men, welke zij m'issen ten aanzien van kerke
lijk goed. 

Aangezien in ons land nog geen monumen
tenwet bestaat en niet val t te zeggen of deze, 
zoo zij tot stand komt, aan de R egeering ten 
aanzien van kerkelijke eigendommen groote 
bevoegdhe1u zal ge.ven, is er reden te meer 
toe te zien, dat monumenten door gemeenten 
niet worden vervreemd clan onder zoodanige 
voorwaarden, dat hunne duurzame instand
houding behoorlijk verzekerd is. 

Zooveel mogelijk client voorkomen te worden, 
dat de bestaanszekerheid van aan openbare 
instellingen toebehoorende monumenten wordt 
verminderd <loot· eigendomsoverdracht. 

Ik zou het daarom zeer op prijs stellen, 
wanneer Uw College voortaan goedkeuring 
aan raadsbesluiten, al s hiervoor bedoeld, niet 
zou will en verleenen, alvorens mij te hebben 
geraadpleegd omtrent de waarde van den 
over te dragen toren als monument en om
trent de voorwaarden, die met het oog daarop 
aan de overdracht zouden moeten worden ge-
steld. (B.) 

15 Februari 1928. BESLUIT, tot aanvulling van 
den algemeenen maatregel va,n bestuur, 
houdende regeling van de uitbetaling in 
Nederland van pensioenen, gagementen, 
onderstanden, toelagen van broeders der 
Orde van den Nederlandschen Leeuw en 
verhoogde soldijen van ridders der mi!itaire 
Willemsorde ten laste der geldmiddelen van 
Nederlandsch-lndie, Suriname en Curayao 
(Staatsblad 1925 n°. 470, juncto 1927 n°. 
58) . S. 33. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Kolonien dd. 7 J anuari 1928, 
3de Afdeeling, n°. 4, van Financien van 9 Janu
ari 1928, n°. 62, afdeeling Pensioenen en Eere
diensten, van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw van 9 Januari 1928, n°. 256, afdeeling 

· Binnenlandsch Bestuur, van Buitenlandsche 
Zaken van 9 J anuari 1928, Afdeeling Juridische 
Zaken, n°. 878, van Waterstaat van 9 Januari 
1928, n°. 14, Hoofdbestuur der Posterijen en 
Telegrafie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 31 
Januari 1928, n°. 14) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voornoem
de Ministers van 8 Februari 1928, 3de Afdeeling, 
n°. 23, van 10 Februari 1928, n°. 112, Afdeeling 
Pensioenen en Eerediensten, van 10 Februari 
1928, n°. 1312, Afdeeling Binnenlandsch Be
stuur, van 10 Februari 1928, n°. 4652, Afdeeling 
Juridische Zaken, en van 10 Februari 1928, n°. 
11, Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Aan artikel 1 van Ons besluit van 14 Decem

ber 1925 (Staatsblad n°. 470, juncto 1927 n°. 58) 
wordt t oegevoegd een vijfde lid, luidende : 

5. In afwijking van het bepaalde bij het 

8* 
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twecde lid heeft de betaalbaarstelling van de 
ten laste vari de Surinaamsche- en Cura9aosche 
geldmiddelen verleende pensioenen, waarvan de 
uitbetaling tot dusver maandelijks is geschied, 
ook in het vervolg plaats uiterlijk den 15den van 
de maand waarover zij verschulcligd zjjn. 

Onzen Ministers van Kolonien, van Finan
cien, van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 
van Buitenlandsche Zaken en van Waterstaat 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
b/,ad zal warden geplaatst en waarvan afschrift 
zal warden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 15den Februari 1928. 
WILHELMINA. 

De 111inister van Kolonien, KONINGSBERGER. 
De Mini8ter van Financien, DE GEER. 

De Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
J. R. Km. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
BEELAERTS VA.,.'! BLOKLASD. 

De Minister van Waterstaat, H. "'· D. VEGTE. 
( Uitgeg . 5 Maart 1928.) 

15 Februa,·i 1928. KONINKLIJK BESLUIT 
Wet houdende algemeene regelen ·water
staatsbestuur, art. 19 . 

Daar Poldermeesters, die blijkens het 
provinciaal reglement het dagelijksch be
stuur van den dorpspolder vormen, belast 
zijn met al datgene, wat niet uitdrukkelijk 
aan den Geerfdendag is opgedragen, en 
de bevoegdheid tot het komen in beroep 
van een beslissing van Ged. Staten be
treffend plaatsing van een weg op den 
Jigger niet uitdrukkelijk aan den Geerf
dendag is voorbehouden, zij n Poldermees
ters tot het istellen van beroep te dezen 
gerechtigd. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingestel d door 

het Bestuur van den dorpspolder Deil tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland van 7 September 1926, no. 113, 
waarbij afwijzend is beschikt op zijn verzoek 
om den Middelweg in de gemeente Deil af te 
voeren van den ligger B der wegen en voet
paden van die gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 Juli 1927, no. 503; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 10 Februari 1928, no. 383, 
Afd. W aterstaat A; 

Overwegende dat nadat het bestuur van 
den dorpspolder Deil zich tot Gedeputeerde 
Staten van Gelderland had gewend met het 
verzoek om den Middelweg, voorkomende an
tler no. 1 op den ligger B der wegen en 
voetpaden in de gemeente Deil van <lien Jig
ger af te voeren, Gedeputeerde Staten bij 
besluit van 7 September 1926 hebben goed 
gevonden aan poldermeesters van den dorps
polder Deil te kennen te geven dat er vom· 
Gedeputeerde Staten geen termen bestaan om 
den Middelweg van den ligger af te voeren, 
daarbij overwegende dat de omstandigheid 
dat de Middelweg aan de Oostzijde tegen een 
perceel bouwland eindigt en nagenoeg uit
sluitend door landbouwers wordt gebruikt tot 
het bereiken van de langs den weg gelegen 

perceelen, bij meerdere op den ligger voor
komende wegen wordt aangetroffen en geens
zins een motief kan zijn voor de stelling, dat 
de weg niet voor den openbaren dienst be
stemd zou zijn; dat het feit, dat de eigenaren 
of huurders van de aan de Noordzijde van 
den 1£iddelweg gelegen perceelen van dien 
weg geen gebruik maken, hierin zij n verkla
ring kan vinden, dat deze perceelen mee
rendeels uitwegen op den met den Middelweg 
parallel loopenden Lingedijk en bedoelde 
eigenaren of huurders - mede met het oog 
op den slechten staat van onderhoud van den 
Middelweg - bij voorkeur gebruik maken 
van den over genoemden dijk loopenden weg; 
dat - hoewel trouwens in de gemeente Deil 
meerdere gevallen bekend zijn, waar de be
plantingen aan weerszijden van een openbaren 
weg toebehooren aan de eigenaren van de aan 
een zijde van den weg gelegen perceelen -
volgens den wegenligger de opgaande boomen 
aan den linker (Noord) zijde van den Mid
del weg - in afwijking van het adres - be
hooren aan de eigenaren van de aangrenzende 
perceelen; dat de Middelweg in onderhoud 
is bij den dorpspolder Deil en verwaarloozing 
van den onderhoudsplicht bezwaarlijk een re
den kan zijn om een weg van den Ji gger af 
te voeren; dat de in het adres aangehaal de 
feiten geen aanwijzing geven, dat de Middel
weg nooit op den ligger geplaatst had mogen 
warden, terwijl zich in den localen toestand 
van den weg geen dusdanige veranderingen 
hebben voorgedaan, dat de weg daardoor 
zijne beteekenis als openba1·en weg zou hebben 
verloren; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Sta
ten het bestuur van den dorpspolder Deil bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende dat 
de Middelweg niet twee of meer andere wegen 
of voetpaden op eenigerle i wijze verbindt, 
maar wat men noemt ,,dood" loopt tegen het 
midden van een blok bouwland; dat hij is 
een uitweg, loopende tusschen een reeks per
ceelen bouwland, gelegen aan de Zuidzij de en 
een reeks perceelen boomgaard , gelegen aan 
de Noordzijde van dien uitweg; dat het pu
bliek geenerlei gebruik van den uitweg 
maakt; dat de uitweg (behalve door een per
ceel aan de Noordzijde, a ls gevolg van eene 
speciale overeenkomst), uitsluitend gebruikt 
wordt door de eigenaren of gebruikers van de 
perceelen bouwland, aan de Zuidzijde gelegen, 
welke van den uitweg slechts door een grep
pel zijn gescheiden; dat die eigenaren en ge
bruikers den uitweg gebruiken om de land
bouwproducten van het land te vervoeren, 
mest op het land te brengen of andere werk
zaamheden daarop te verrichten en om naar 
het land of de daarop staande gewassen te 
gaan zien; dat de Middelweg door of van
wege den polder nooit is gemaakt of onder
houden, maar de eigenaren of huurders van 
de bouwlanden, aan de Zuidzijde van den 
uitweg gelegen, in het onderhoud hebben 
voorzien; dat uit die feiten, naar het polder
bestuur meent, voortvloeit, dat de uitweg 
niet is en niet kan zijn een weg, liggende ten 
a lgemeenen nutte of bestemd ten a lgemeenen 
dienst en dat in elk geval op den polder niet 
drukt de verplichting tot onderhoud van <lien 
weg; dat de Middelweg blijkbaar en bewijs-

I 

I 
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baar is een particuliere, niet verharde weg, 
waarvan het gebruik bij een aantal buren 
gemeen is, en welke hun alien client tot uit
weg naar den openbaren weg, de Hemelsche 
straat, waarop de uitweg uitloopt, terwijl de 
polder niet is eigenaar van den ondergrond, 
veel minder dezen ooit ten algemeenen nutte 
of ten algemeenen dienst bestemd heeft en ook 
nimmer eenige verplichting tot onderhoud op 
zich genomen heeft; dat uitsluitend door de 
rechthebbenden op de bedoelde aangelegen 
perceelen aan den weg de bestemming van 
gemeenen uitweg is gegeven; dat, daar de 
weg ook alleen van belang is als uitweg voor 
die aangrenzende perceelen, geen publiek be
Jang bij het behoud van den weg is betrok
ken, aangezien vaststaat, dat de weg door 
het publiek n iet wordt gebruikt; dat indien 
de uitweg niet bestemd is ten a lgemeenen 
nutte, daaruit volgt, dat hij ten onrechte op 
den Jigger is gebracht, er althans geen nood
zaak bestaat hem daarop te handhaven en de 
appellant recht en belang heeft te vorderen, 
dat de Jigger a ldus wordt gewijzigd, dat 
meergenoemde Middelweg daarvan worde af
gevoerd; 

0. dat Burgemeester en Wethouders van 
Deil het polderhestuur in zijn heroep niet
ontvankelijk achten, omdat het instellen van 
heroep gelijk hier door Poldermeesters zou 
zijn geschied, niet tot de taak van dezen doch 
tot die van den Geerfdendag zou behooren en 
in het onderhavige geval niet van een desbe
treffend besluit van den Geerfdendag zou 
zijn gebleken; 

0venvegende dienaangaande dat in de 
openbare vergadering van de Afdeeling van 
den Raad van State voor de Geschillen van 
Bestuur, waarin over deze zaak verslag is uit
gebracht, door den gemachtigde van den 
Dorpspolder Deil uitdrukkelijk is verklaard, 
dat het beroep in deze inderdaad door Polder-
meesters is ingesteld; · 

dat echter, mede naar analogie van art. 16 
van het Reglement op het beheer der Rivier
polders in Gelderland moet worden aange
nomen, dat Poldermeesters die blijkens art. 
126 van dit R eglement het dagelijksch bestuur 
van den dorpspoldar vormen, belast zijn met 
al dat gene wat niet uitdrukkelijk aan den 
Geerfdendag is opgedragen; 

dat, aangezien de bevoegdheid tot het ko
men in beroep van eene beslissing als hier 
door Gedeputeerde Staten genomen, niet uit
drukkelijk aan den Geerfdendag is voorbehou
den, Poldermeesters geacht moeten worden tot 
het instellen van beroep te dezen gerechtigd 
te zijn; 

dat bovendien in het onderhavige geval 
Poldermeesters aan het besluit van den Ge
erfdendag van 28 November 1894 waarbij zij 
gemachtigd werden ter zake van de al of 
niet openbaarheid van den Middelweg rechts
geleerd advies in te winnen en aan den Raad 
der gemeente Deil een request in te dienen 
om dezen weg van den Jigger der wegen af 
te voeren, de bevoegdheid konden ontleenen 
al datgene te doen, wat dienstig kon worden 
geoordeel d om tot het evengemel de doe! te 
geraken, met name ook om bij weigering door 
het gemeentebestuur de beslissing van Gede
puteerde Staten in te roepen en zoo noodig 

van de beslissing van dit college bij 0us in 
beroep te komen; 

dat mitsd ien het appelleerend bestuur in 
zijn beroep ontvankelijk is; 

0. wat de hoofdzaak betreft: 
dat op grond van de overgelegde stukken 

moet worden aangenomen, dat de hierbedoelde 
weg alleen van belang is als uitweg voor 
eenige aangrenzende perceelen; 

dat geen publiek belang bij behoud van 
dezen weg is betrokken, nu als vaststaande 
moet worden aangenomen, dat deze weg door 
het publiek niet wordt gebruikt; 

dat, aangezien deze weg derhalve niet ge
zegd kan worden ten algemeenen dienst te 
zijn bestemd, Gedeputeerde Staten ten on
rechte hebben geweigerd hem van den ligger 
B der wegen en voetpaden van de gemeente 
Deil te doen afvoeren; 

Gezien de Waterstaatswet 1900; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met · vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeput. Staten van Gelderl and van 7 
September 1926, no. 113 te bes! issen, dat de 
onder no. 1 op den Jigger B der wegen en 
voetpaden in de gemeente Deil voorkomende 
Middelweg ten onrechte op dien Jigger is ver
meld en deze Jigger in <lit opzicht behoort te 
worden gewijzigd. 

0nze Minister van Waterstaat is belast, enz. 
(A.B.) 

16 Februari 1928. WET, boudende wjjziging 
van de wet Vf!n 5 Juli 1921 (Nederlandsck 
Staatsblad n°. 845, Indisck Staatsblad n°. 
552), betreffende de opricbting van de Ne
derlandscb-Indiscbe AardolieMaatscbappij. 
s. 34. 

Wij WILHELMINA, enz . . . doen te weten: 
Alzoo W'ij in overweging gen omen bebben, dat 

bet wenschelijk is wijziging te brenien in de wet 
van 5 Juli 1921 (Nederlandsch l:itaatsblad n°. 
845, Indisch Staatsblad n°. 552), ten einde bet 
mogelijk te maken, dat ontginning van aardolie
velden en het te gelde maken van de gewonnen 
grondstoffen, hetzij in ruwen clan we! in berei
den vorm, ook elders in Nederlandsch-Indie clan 
in de residentie D jambi k,:mne geschieden door 
eene naamlooze vennootscbap, waarin bet Land 
overwegende zeggenschap heeft ; 

Zoo i~ het, da.t ·wij , den .Raad van State, enz. : 
Art. I. In de Beweegreden tot de wet van 

5 Juli 1921 (Nederlandsch Staatsblad n°. 845, 
Indisch Staatsblad n°. 552) worden de woorden: 
,,in de residentie Djambi" vervangen door de 
woorden : ,,in sommige binnen bet grondgebied 
van Nederlandsch-Indie gelegen terreinen". 

Art. II. In bet eerste lid van artikel l van 
voormelde wet worden de woorden : ,,in de 
residentie Djambi" vervangen door de woorden : 
,,in de in artikel 2 omschreven, ~innenhetgrond
gebied van Nederlandsch-Tndie gelegen ter
reinen''. 

Art. III. Artikel 2 van voormelde wet 
wordt gelezen als volgt : 

,,De Nederlandscb-Indiscbe Aardolie Maat
scbappij is belast met en heeft uitsluitend recht 
tot bet opsporen en winnen, zoo door middel van 
grondboring als op andere wijze, van de in bet 
eerste lid van het vorige artikel onder letter a 
1 en 2 bedoelde zelfstandigheden en tot den 
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aanleg van alle daartoe noodige werken, zoo 
op als onder den grond, in de navolgende ter
reinen: 

A. een terrein in de residentie Djambi, 
waarvan de grenzen zijn: 

ten oorden : de grens tus chen de residenties 
Djambi en Riouw en Onderhoorigheden, vanaf 
bet punt waar deze residenties en de residentie 
Sumatra's vVestkust aan ellmar komen, tot 
waar die gi·ens wordt gesneden door den ver
bindingsweg tusschen Kampong Boeboer (aan 
de Soengei Merala, zijtak van de Soengei Reteh, 
residentie Riouw en Onderhoorigheden) en 
Soeban (aan de Soengei Tantang), verder deze 
weg over Soeban, Tandjong Bodjo en Pakam 
naar Pelaboean Dagang, vervolgens de Soengei 
Pengaboean stroomopwaarts tot aan den mond 
van de Soengei Dasal en de parallel over den 
mond van de Soengei Dasal tot waar deze de 
Soengei Tapa snijdt , daarna de Soengei Tapa 
stroomaf tot waar deze den verbindingsweg 
naar de Soengei Poetat (zijrivier van de Soen
gei llfandaharo) snijdt, vervolgens deze ver
bindingsweg tot aan den mond van de Soengei 
Poetat; 

ten Oosten : de Soengei Mandaharo van den 
mond van de Soengei Poetat stroomopwaarts 
tot aan de monding van de Soengei Simpang
toean en de meridiaan over deze monding tot 
waar deze lijn de Batanghari snijdt; de Batang
hari stroomafwaarts tot aan de monding van de 
Soengei Koempei, deze laatste stroomopwaarts 
tot aan de monding van de oengei Poedak en 
de meridiaan over deze monding naar het Zui

den tot waar deze de grens tusschen de residen
ties Djambi en Palembang snijdt ; 

ten Zuiden : deze grens tot waar zij gesneden 
wordt door den weg van oeroelangan (aan de 
Ajer Rawas) naar Sarolangoen aan de Batang 
Tembesi); 

t en Westen: deze weg tot Sarolangoen, de 
Batang Tembesi stroomafwaarts tot aan den 
mond van de Ajer Itam, de Ajer Itam stroom
opwaarts tot de monding van de Ajer Men
tawa, de Ajer llfentawa stroomopwaarts tot 
waar zij den verbindingsweg van Kampong 
Limboer (aan de Batang Merangin) naar kam
pong Tandjong Gedang (aan de Batang Tabier) 
snijdt, deze verbindingsweg tot kampong Tand
jong Gedang, de weg van Tandjong Gedang naar 
kampong Rantau Kelajang (aan de Soengei 
Pelepat) tot de snijding met de Soengei Koea
mang, de Soengei Koeamang yan dit snijpunt 
stroomafwaarts tot hare monding in de Soengei 
Pelepat, de Soengei Pelepat van de monding der 
Soengei Koeamang stroomafwaarts tot hare 
monding in de Batang Tebo, de Batang Tebo 
yan do moncling van de Soengei Pelepat stroom
afwaarts tot hare monding in de Batanghari, de 
Batanghari van de monding van de Batang 
Tebo stroomopwaarts tot de monding van de 
Soengei Langsisip, de SoengeiLangsisip van hare 
monding in de Batanghari stroomopwaarts tot 
waarzij de grens tusscben de residenties Djambi 
en Sumatra's Westkust snijdt, voorts deze 
grens. 

B. een t errein in het Gouvernement Oost
.b.-ust van Sumatra en begrensd als volgt : 

van het punt waar de Noordgrens der mijn
concessie Aroebaai de zee bereikt (monding der 
Soengei Ajer Masin) in rechte lijn in de richting 
astronomisch Noord 149° 20' Oost tot den me-

ridiaan over het triangulatiepunt T 2602, dan 
langs dezen meridiaan zuidwaarts tot het ont
moetingspunt met de grens der M. C. Aroebaai 
nabij dit punt; 

daarna westwaarts langs deze concessiegrens 
zuidelijk langs de Aroebaai tot het punt ·van 
samenvloeiing der Besitang- en Toengkanrivier ; 

daarna verder langs bet dee! der grens der 
M. C. Aroebaai ten W. van Besitangrivier en_ 
Aroebaai noordwaarts tot aan het in den aanhef 
genoemde punt. 

C. een terrein in de residentie Zuider- en 
Oosterafdeeling van Borneo omvattende bet 
geheele eiland Poeloe Boenjoe met de daarom
heen tot op 1 K.l\f. van de kustli_1n gelegen 
,vateren." 

Art. IV. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien barer af
kondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's -Gravenhage, den 16deu Febru

ari 1928. 
WILHELllIINA. 

De Minister van Kolonien, KoNINGSBERGER. 
(Uitgeg. 5 Maart 1928.) 

16 Februari 1928. WET, houdende machtiging 
tot het sluiten van een overeenkomst, als 
bedoeld in artikel 5a der Indische 111ijnwet, 
met de te Semarang gevestigde N. V. 
,,Biting Petroleum Maatschappij", betref
fende de opsporing en ontginning van 
aardolie enz. in een terrein in de residentien 
Semarang en Kedoe en een terrein in de 
residentie Semarang. S. 35. 

W ijWILHELMINA, enz ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat het wenschelijk is om op den voet van arti
kel 5a der Indische llfijnwet eene overeenkomst 
te sluiten voor de opsporing en ontginning van 
aardolie, aardpek, aardwas en alle andere soor
ten van bitumineuse zelfstandigheden, zoowel 
vaste als vloeibare en brandbare gassen, voor 
zoover niet uitmakende een bestanddeel van 
een vast gesteente, dat voor hunnne winning 
in zijn gebeel moet worden ontgonner1, mits
gaders jodium en de verbindingen daarvan in 
een terrein in de residentien Semarang en Kedoe 
en een terrein in de residentie Semarang ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. : 
Art. 1. De Gouverneur-Generaal van Ne 

derlandsch-Indie, als vertegenwoordigende de 
rechtspersoon Nederlmulsch-Indie, wordt ge
machtigd om, overeenkomstig de voorwaarden, 
vervat in het aan deze wet gehechte ontwerp 
met de te Semarang gevestigde naamlooze 
vennootschap ,,Biting Petroleum Maatschappij" 
eene overeenkomst te sluiten voor de opsporing 
en ontginning van aardolie, aardpek, aardwas 
en a lle andore soorten van bitumineuse zelf
standigbeden, zoowel vaste als vloeibare en 
brandbare gassen, voor zoover niot uitrnakende 
een bestanddeel van een vast gesteente, dat 
voor hunne winning in zijn geheel moet worden 
ontgonnen, mitsgaders jodium en de verbin
dingen daarvan in een terrein in de residentien 
Semarang en Kedoe, genaamd ,,Biting" en een 
terrein in de res1dentie Semarang, genaamd 
,,Salatiga", welke terreinen begren d zijn als 
aangegeven is in a rtikel 1 van bet bovengernel
de, aan deze wet gehechte ontwerp. 
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Art. 2. Deze wet treedt in werking met in
.gang van den tweeden dag na <lien barer af
k ondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den Febru

.ari 1928. 
WILB:EJ .MINA. 

De Jfinister van K olonien, KONINGSBERGER. 
(Uitgeg. 5 JJ1aart 1928.) 

ONTWERP-OVEREENKOMST. 

Tusschen de rechtspersoon Nederlandsch
Indie, ten deze vertegenwoordigd door den 
Gouverneur-Gr.neraal (in deze overeenkomst 
aangeduirl a.ls ,,het Gouvernement"), krach
tens machtiging bij de wet van 

en rle te Semarang gevestigde naamlooze 
vennootschap,,Biting Petrolenm Maatscbaprij", 
t en deze vertegenwoordigd door (in deze 
overeenkomst aangeduid als,,deMaatschiippij"), 

is overeengekomen als volgt: 
Art . 1. 1. Ret Gouvernement verleent 

kracbtens artikel 5a der Indische Mijnwet aan 
de l\faatschappij - en de Maatschappij aan
vaardt bij deze - voor den tijd van dert ig ach
tereenvolgende jaren, aanvangende met den 
dag van onderteekening dezer overeenkomst, 
met uitsluiting van anderen, het recht tot op
sporing en ontginning van aardolie, aardpek, 
aardwas en alle andere soorten van bitumineuse 
zelfstandigheden, zoowel vaste als vloeibare 
e n brandbare gassen, voor zoover niet uit
makende een best anddeel van een vast ge
s teente, dat voor hunne winning in zijn geheel 
moet worden ontgonnen, alsmede van jodium 
e n de verbindingen daarvan in twee terreinen, 
genaamd: 

T. Biting , 
gelegen in de residentien Semarang en Kedoe, 

begrensd: 
ten Noorden: Van punt A samenvallende 

met den triangulatie-pilaar T 395 (G. Tegal
batjem) de rechte verbindingsqjn volgende van 
punt A met punt C, zjjnde het punt waar de 
Kiili Poepoeh in de Ka li Loetoet uitmondt, in 
Zuidoostelijke richting tot punt B, alwaar die 
verbindingslijn de grens der residentien Sema
rana en Kedoe snijdt ; verder van punt B de 
residentiegrens volgende tot punt D, zjjnde het 
s nijpunt van de residentie~rens met het ver
lengde van de verbindingslijn der triangulatie
pilaren T 408 (G. Genteng) en T 403 (G. Man
clanan). Van punt Dover T 403 (G. Mandanan) 
gaande tot punt E, T 408 (G. Genteng). Van 
punt E een rechte lijn naar punt F, T 409 (G. 
Pepesan). Van punt F een rechte lijn naa r punt 
G (G. Pancleman). Van punt G een rechte liJn 
in Noordelijke richting naar punt H, T 468 
(Kalisa.t). Van punt H een rechte lijn in Zuid
qostelijke richting na.ar punt I, T 474 (G. 
Serangkang). Van punt I een rechte lijn in Zuid
westelijke richting naar het samenvloeiingspunt 
van de Kali Drimas en Kali Poetih, zjjnde punt 
K. Van punt K een rechte lijn in Zuidoostelijke 
richting naar punt L, T 415 (G. Dali). Van punt 
L een rechte lijn in Zuidoostelijke richting naar 
punt M, T 568 (G. Ladok) ; 

ten Oosten : Van punt M een rechte lijn in 
Zuidelijke richting naar punt N, T 565 (G. Bla
clak); 

ten Zuiden: Van punt N een rechte lijn in 

Noordwestelijke richting naar punt 0, T 429 
(G. Koekoesan). Van punt O een rechte lijn in 
Noordwestelijke richting naar punt P (G. 
Pentjoe). Van punt P een rechte lijn in Zuid
westeqjke richting tot punt R, T '431 (G. Gemoe
loeng). Van punt R een rechte lijn in Weste
lijke richting naar punt S, T 340 (G. Koripan); 

ten Westen: Van punt S een rechte 1-ijn in 
Noordwestelijke richting naar punt T, zijnde 
T 406 (G. Prangkokan). Van punt T een rechte 
lijn in Noordwestelijke richting naar punt U, T 
396 (G. Biting). Van punt U een rechte lijn in 
Noordoostelijke richting naar het punt van 
uitgang A. 

II. Salatiga, 
gelegen in de residentie Semarang, begrensd : 
ten Noorden : Van punt A, T 526 (Banjoe-

manik) een rechte lijn in Oostelijke richting 
naar punt B, T 553 (G. Djoeranggantoeng). Van 
punt B een rechte lijn naar punt C, zijnde het 
snijpunt van den linkeroever der K ali Banjoe
meneng met de zuiver Westelijke lijn van T 
669 (G. Giri). Van punt C in Zuidelijke richting 
stroomopwaarts den rechteroever van de Kali 
Banjoemeneng of Lana volgende tot punt D, 
zijnde het snijpunt van deze kali met het ver
lengde van de rechte lijn tusschen T 663 (Wrin
ginpitoe) en T 670 (G. Girikoesoema). Van punt 
D in Oostelijke richting een rechte lijn over T 
670 (G. Girikoesoema) naar punt E, T 663 
(Wringinpitoe); 

ten Oosten: Van punt E eene rechte lijn in 
Zuidelijke richting naar punt F, T 656 (G. l\'lad
josoewek). Van punt F in een zelfde richting 
naar punt G, T 605 (Ngrama). Van punt Geen 
rechte lijn in zuiver Oostelijke richtin~ tot punt 
B:, zijnde het snijpunt van die rechte lijn met de 
grens der residentien Semarang en Soerakarta. 
Van punt H bedoelde residentiegrens verder in 
Zuidelijke richting volgende tot punt I, T 602 
(G. Djagir) . Van punt J een rechte lijn tot punt 
K, T 632 (G. Medjing) ; 

ten Zuiden: Van voornoemd punt K een 
rechte liJn tot punt L, T 625 (G. Krapjak) ; 
voorts een rechte ljjn tot a.an het punt M, T 593 
(G. Pertapan II) ; 

ten Westen: Van punt M een rechte liJn in 
Noordelijke richting naar punt N, T 615 (Ka
rangdoewet). Voorts van punt N naar punt 0, 
'I 546 (G. Larangan). Van punt Ode rechte lijn 
in Zuidwestelijke ricbting naar punt P, T 566 
(G. Srabi) ; verder een rechte lijn naar punt R, 
T 539 /G. 1jondong). Van punt R. een rechte 
lijn naar het punt van uitgang A. 

2. De oppervlakten van deze terreinen wor
den voor de toepassing van <lit contract ge
acht t e bedragen : 27 631 hectaren voor t errein 
I en 50 963 hectaren voor terrein II, behoudens 
eventueele vermindering op grond van artikel 8 
dezer overeenkomst. 

Art. 2. 1. De l\'laatschappij zal ten aan
zien van de in artikel 1 ·omschreven terreinen, 
voor zoover uit deze overeenkomst niet het 
tegendeel blijkt, t egenover het Gouvernement 
dezelfde rechten en verplichtingen hebben, als 
ware zij houdster eener op den dag van tot
standkoming dezer overeenkomst verleende 
concessie op den voet der fodische :Mijnwet. 

2. Met afwijking van het vorenstaande zal 
de Maatschappij gedurende de eerste vijf jaren 
van de overeenkomst, instede van het in het 
tweede lid van artikel 35, sub a der Indische 
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Mijnwet bedoeld vast recht, jaarlijks bij voor
uitbetaling hebben te voldoen een vast recht, 
evenredig aan de oppcrvlakte van het terrein, 
ten bedrage van f 0,02½ per hectare, terwijl zij 
tevens gedurende die eerste vijf jaren ontheven 
wordt van de verplichting tot afbakening der 
terreinen bedoeld in art. 210 der l\fijnordonnan
tie. • 

3. De betalingen van de krachtens dit arti
kel verschuldigde bedragen aan vast recht en 
cijns zullen geschieden door storting in 's Lands 
kas te Semarang. 

A,·t. 3. 1. Boven en behalve hetgeen de 
) faatschappij op grond van artikel 2 is ver
schuldigd, betaalt ziJ aan het Gouvernement 
jaarlijks een aandeel in de netto-opbrengst van 
de ten vorigen jare uit de vorenomschreven ter
reinen verkregen producten on zulks op den 
volgenden voet. 

Zoolang de netto-opbrengst niet meer be
draagt dan vijf en twintig percent van het ten 
behoeve der opsporing en /of ontginning aan
gewend kapitaal, ontvangt het Gouvernement 
van die netto-opbrengst twee twintigste dee
len. 

Bedraagt de netto-opbrengst meer dan vijf 
en twintig percent van evenbedoeld kapitaal, 
dan ontvangt het Gouvernement : 

·van de eerste 25 % twee twintigste deelen; 
van het meerdere tot en met 35 % drie twin

tigste deelen ; 
van het meerdere tot en me.t 45 % vier twin

tigste deelen ; 
van het meerdere tot en met 55 % vijf twin

tigste deelen ; 
van het meerdere boven 55 % zes twintigste 

deelen; 
alles behoudens deze beperking, dat het aan 

het Gouvernement uit dezen hoofde uit te 
keeren bedrag nooit meer zal beloopen dan 
twintig percent der geheele netto-opbrengst . 

2. Onder netto-opbrengst van het product 
wordt verstaan de brnto-opbrengst, vastge
steld ingevolge artikel 36 der Indische Mijnwet, 
verminderd met de ontginningskosten en de 
volgens goed koopmansgebruik vast te Rtellen 
afschrijvingen op het kapitaal. 

3. Als ontginningskosten worden in aan
merking gebracht : 

a. alle uitgaven wegens werkzaam.heden op 
het ontginninisterrein verricht voor het boren, 
verdiepen, schoonmaken en onderhouden der 
putten ; 

b. alle uitgaven wegens werkzaamheden op 
het ontginningsterrein verricht voor de out
trekking van aardolie en gas en aan de putten, 
voor de voorloopige reiniging (waaronder ook 
is begrepen het onttrekken van water aan 
emulsie) en voor de verzameling dor producten, 
tot aan de plaats waar de metingen ter bepaling 
van de bruto-opbrengst worden verricht ; 

c. de directe uitgaven voor de aanschaffing 
en het vervoer naar het ontginningsterrein van 
alle voor de sub a en b omschreven doeleinden 
benoodigde werktuigen, gereedschappen, ma
terialen, brandstoffen en andere benoodigd
heden; 

d. de uitgaven voor werving en aanvoer 
van werklieden bij de ontginning te werk ge
steld, ook voor zoover die buiten het ontgin
ningsterrein zijn gedaan ; 

e. de uitgaven voor onderhoud, vernieu-

wing en wijziging van de gebouwen op het 
ontginningsterrein voor de sub a en b bedoelde
werkzaamheden benoodigd, voor zoover hier
voor geen huur wordt verkregen ; 

/ . de uitgaven voor het onderhoud van 
land- en waterwegen en transportbanen, voor 
zoover dienende ten behoeve der opsporing en 
ontginning ; 

g. de uitgaven voor leiding en bcheer van de 
ontginning. voor zoover op hct ontginnings
terrein uitgeoefend ; 

h. een in overleg met het Hoofd van den 
Dienst van den Mijnbouw vast te stellen aan
deel in de algemeene onkosten der l\faatschappij. 

4. Onder ,,kapitaal" als bedoeld in het 
eerste lid van <lit artikel, wordt verstaan het 
bedrag der kosten van oprichting met inbegrip
van de kosten voor het verkrijgen van de be
schikking over den benoodigden bovengrond 
van: 

1. de permanente gebouwen, op het ont
ginningsterrein voor de sub a en b van het vorig 
lid bedoelde werkzaamheden benoodigd ; 

2. de permanente inricbtingen voor den op
slag en afvoer van vloeibare en gasvormige 
producten tot a.an de plaats waar de metin!(en 
ter bepaling van de bruto-opbrengst worden 
verricht; 

3. de inrichtingen voor de winning van 
vloeibare producten uit gassen en voor de ont
trekking van water aan emulsie. 

5. Bet kapitaal zal worden aangewezen 
door een jaarlijks per 31 December van het af
geloopen jaar op de wijze, als in het volgende 
artikel nader is omschreven, op te maken ba
lans. 

Art. 4. l. De M:aatschappij verbindt zich 
van haar bedrjjf, voor zoover bet!oft de bij deze 
overeenkomst bedoelde opspormgen en ont
ginningen, te zullen voeren een afzonderlijke 
boekhouding, voldoende aan de eischen van 
goed koopmansgebruik. 
. 2. Deze boekhouding wordt jaarlijks per 
31 December afgesloten met opmaking daaruit 
van een halans en winst- en verliesrekening. 
De ontginningskosten worden geboekt ten laste 
eener rekening ,,exploratie-kosten". Aan het 
einde van het boekja.ar wordt uit de rekening 
,,exploratie-kosten" afgezonderd het dee! dier 
kosten, dat geacht kan worden te hebben ge
diend ter verkrijging van de productie, welk 
bedrag overgebracht wordt naar de winst- en 
verliesrekening. Het saldo der rekening ,,explo
ratie-kosten" wordt in de balans opgenomen. 
7-oolang de rekening ,,exploratie-kosten" een 
nadeelig saldo aantoont, wordt het voordeelig 
sa!do der winst- en verliesrekening ten bate der 
rekening ,,explora.tie-kosten" gebracht. 

3. Aan het Hoofd van den Dienst van den 
Mijnbouw in Nederlandsch-lndie en de door 
dezen aan te wijzen ambtenaren moet op hun 
verlangen te alien tijde inzage van voormelde 
boekhouding worden gegeven. Zij zijn verplicht 
tot geheimhouding van de hun aldus verstrekte 
gegevens en zullen' daarvan geen verder gebruik 
mogen maken dan voor de vaststelling van het
geen aan het Gouvernement toekomt,. 

4. De l\1aatschappij is gehouden jaarlijks 
v66r 1 Juli een door ha.re directie onderteekend 
afschrift van de in het tweede lid bedoelde ba
lans en winst- en verliesrekening a.an het Roofd 
van den Dienst van den l\llijnbouw in te dienen. 
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Heeft deze indiening op 1 Augustus d.a.v. nog 
niet plaats gehad, dan stelt de Maatschappij 
gemeld Diensthoofd in staat om bedoelde stuk
ken op te maken; in den a ldus opgemaakten 
vorm zullen zij voor de Maatschappij verbin
dend zijn. 

Art. 5. 1. Na ontvangst van de in artikel 
4 bedoelde balans en winst- en verliesrekening, 
onderscheidenlijk na opmaking daarvan over
eenkomstig het vierde lid van dat artikel, zendt 
het Hoofd van den Dienst van den Mijnbouw 
aan de l\1aatschappjj een afrekening betreffende 
hetgeen de Maatschappij ingevolge het eerste 
lid van artikel 3 aan het Gouvernement is ver
schuldigd. Eventueel wordt biJ de opstelling ten 
aanzien der bruto- opbrengst van het product 
gehandeld overeenkomstig hetgeen in de In
dische Mijnwet en de uitvoeringsvoorschrift en 
daarvan met betrekking tot de bruto-opbrengst 
is bepaald. 

2. H eeft de opgestelde afrekening een voor
loopig karakter gedragen, dan wordt zjj zoo 
spoedig mogelijk gevolgd door een definitieve 
afrekening. Het volgens voorloopige afrekening 
eventueel door de l\faatschappij te veel betaalde 
wordt aanstonds terugbetaald vermeerderd met 
een rente van 6 % 's jaars, gerekend van den 
datum van storting tot den dag der betaal
baarst elling. Het mogelijk te min betaalde moet 
binnen een maand na de dagteekening der 
definitieve afrekening door de l\faatschappij 
worden aangezuiverd. 

Art. 6. 1. De betaling van het in art ikel 3 
bedoelde aandeel van het Gouvernement in de 
netto-opbrengst geschiedt door storting van het 
verschuldigde bedrag - uiterlijk op den 
laatsten dag der derde maand volgende op die, 
waarin het, hetzij voorloopig, hetzij definitief 
zal zijn vastgesteld .- in 's Lands kas t e Se
marang. 

2. Onverminderd het recht van het Gouver
nement om wegens wanbetaling ontbinding 
dezer overeenkomst te vorderen, zal de Maat
schappiJ, bij niet-voldoening van het aandeel 
van het Gouvernement in de netto-opbrengst 
binnen den daartoe gest elden t ermijn, eene boe
te verbeuren van een t en honderd van het door 
haar verschuldigde, voor elke maand achter
stand, zullende een gedeelte eener maand voor 
een voll<" maand worden gerekend. 

Art. 7. Wanneer het Gouvernement rechts
kundigen bijstand moet inroepen voor het innen 
van e3ne nit deze overeenkomst voortvloeiende 
vordering op de Maatschappij en in het geding 
de winnende partij is, zullen de practizijnskosten 
door de Maatschappjj worden gedragen, ook 
voor zoover deze kosten niet reeds uit kracht 
van de rechterlijke uitspraak op de Maatschappij 
kunnen worden verhaald. Ook voor het geval de 
vordering buiten proces mocht kunnen worden 
ge"ind, zullen de daarvoor verschuldigde practi
zijnskosten ten laste van de l\faatschappij 
komen. 

Art. 8. 1. De Maatschappij is bevoegd ge
deelten van de in de eerste alinea van artikel 1 
bedoelde terreinen v66r den afloop van den al
daar bepaalden termijn, wederom ter beschik
king van het Gouvernement te stellen, mits 
afstand doende van alle rechten, ter zake van 
die gedeelteh voor haar uit deze overeenkomst 
voortvloeiend. · 

2. H et voornemen daartoe zal moeten blij-

ken uit eene bij het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw in te dienen schrifteliJke verkla
ring van de l\faatschappij, bevattende de grens
omschrijving van het prijs te geven gedeelte, 
eene opgave van hare zich daarbinnen bevinden
de werken en bezittin~en, en verder zoodanige 
gegevens als noodig ziJn om den omvang en de 
gevolgen der prijsgeving te kunnen beoor
deelen. 

3. Het Gouvernement is evenwel bevoegd 
in de voorgestelde begrenzing van het prjjs te 
geven gedeelte zoodanige wijziging te vorderen 
als de Gouverneur-Generaal in het belang van 
eene doelmatige begrenzing of van een behoor
lijke ontginning noodig zal oordeelen. 

4. Nadat ten aanzien van de begrenzing als
mede van het opperv!ak van het overblijvende 
gedeelte van het terrein en van al hetgeen ver
der ter zake regeling mocht behoeven tusschen 
partijen overeenstemming zal zijn verkregen, 
zal een en antler worden vastgesteld bij sup
pletoire schriftelijke overeenkomst. 

5. Bij totstandkoming van zoodanige over
eenkomst zal het vast recht, verschuldigd in
gevolge de Jndische Mijnwet dan wel op grond 
van het tweede lid van artikel 2 van dit contract, 
over het prijsgegeven t erreingedeelte slechts 

. verschuldigd zijn tot het eind van het cont racts 
jaar, waarin voor dat gedeelte een verklaring, 
als in het tweede lid bedoeld voldoende aan de 
gestelde vereischten, bij het Hoofd van den 
Dienst van den l\fijnbouw zal zijn ingekomen. 

6. Zoolang vorenbedoelde suppletoire over
eenkomst niet tot stand is gekomen, wordt de 
Maatschappij van hare verplichtingen tot be
taling van het bedongen vast recht niet ont
heven, doch hetgeen in verband met de prijs
geving naderhand mocht blijken te veel te zijn 
betaald, wordt bij de eerstvolgende verschul
digde storting of stortingen met de Maatschappij 
zonder rentevergoeding verrekend. 

Art. 9. 1. De Maatschappij verbindt zich 
de opsporing en ontginning, waartoe haar bij 
artikel 1 het recht is verleend, met inachtneming 
van de termijnen, in het tweede en derde lid van 
dit artikel gesteld, t er hand te nemen en die op
sporing en ontginning met zoodanigen spoed, op 
zoodanige schaal en met zoodanige hulpmidde
len voort te zetten, als redelijkerwijze kan wor
den gevorderd in verband met den algemeenen 
handelstoestand en in het bijzonder met den 
stand der markt van petroleum en aanverwan
te producten en geheel afgescheiden van het 
meerdere of mindere voordeel, eventueel voor de 
Maatschappij uit de exploitatie van andere olie
terreinen voortvloeiende. 

2. Met de opsporing moet binnen den tijd 
van een jaar na de t otstandkoming van deze 
overeenkomst een aanvang zijn gemaakt. 

3. V66r het einde van het derde jaar zal de 
Maatschappij ten minste een exploratie-boring 
aanzetten en regelmatig voortzetten, zoolang 
zulks om technische redenen en ingevolge de 
daarbij verkregen resultaten gewettigd is. Bij 
mislukking dezer boring als gevolg van tech
nische oorzaken zal dadelijk een tweede boring 
worden aangezet. 

4. De beslissing of tijdig met de opsporing 
een aanvang is gemaakt en de boring of boringen 
tijdig zijn aangezet en met diligentie worden 
voortgezet, berust bij het Hoofd van den Dienst 
van den l\iijnbouw. 
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5. De Maatschappij verbindt zich mede, om 
d e opsporing en ontginning op zoodanige wijze 
te doen plaats hebben, dat daarbij niet meer 
a.an petroleum verloren gaat dan redelijkerwijze 

· bij een t echnisch goed gevoerd bedrijf als on
vermijdelijk moet worden beschouwd. 

Art. 10. 1. De l\Iaatschappij verbindt zich, 
ten minste drie vierden zoowel van de leidende 
a ls van de ondergeschikte, bij de directe of 
indirecte uitvoering der werkzaamheden ge
bezigde, arbeidskrachten uit Nederlandsche 
onderdanen te doen bestaan. 

2. Van deze bepaling kan in bijzondere ge
vallen, met goedkeuring van het Gouverne
ment, worden afgeweken. 

Art. 11. 1. R et Gouvernement heeft het 
r echt te vorderen, dat de cijns en de jaarlijksche 
uitkeering, in artikel 3 bedoeld, in natura zullen 
worden voldaan, hetzij geheel of gedeeltelijk in 
den vorm van ruwe olie dan wel geheel of ge
deeltelijk in dien van eindproducten, verkregen 
bij verwerking in de inrichtingen der llfaatschap
pij. Ret Gouvernement verbindt zich om het op 
deze wijze te zijner_ beschik.king komende ruwe 
of bewerkte product uitsluitend te doen strek
ken ter voorziening in zijne eigen behoeften . 

2. De in~evolge do vorige a-linea door de 
MaatschappiJ t e leveren hoeveelheid wordt a ls 
volgt vastgesteld : 

a. 4 % van de productie als aeqnivalent 
voor den cijns ; 

b. daarnevens 4 % van de productie naar 
reden van elke, ingevolge de afrekening, be
doeld in het eerste lid van artikel 5, verschuldig
de vijf procent van de netto-opbrengst, welke 
de Maatschappij aan het Gouvernement heeft te 
betalen op grond van het bepaalde in het eerste 
lid van artikel 3. 

3. De wensch tot ontvangst van de in het 
eerste lid bedoelde ruwe olie en /of producten, 
onder opgave van soort , hoeveelheid en quali
teit, wellie niet zal afwijken van die, welke de 
Maatschappij in haar normaal bedrijf vervaar
digt, wordt t en minste drie maanden te voren 
aan de Maatschappij medegedeeld. Indien op 
dat tijdstip de ruwe olie of de producten waarop 
de cijnsberekening en de afrekening betrekking 
hebben, niet meer beschikbaar zijn, is de llfaat
schappij gehouden, daarvoor andere gelijkwaar
dige ruwe olie en/of producten in de plaats te 
stellen. 

4. De aflevering van de door het Gouverne
ment gewenschte ruwe olie en/of producten gc
schiedt uit een der inrichtingen der llfaat
schappij t er keuze van het Gouvernement, met 
dien verstande, dat alle kosten van vervoer 
en,'of verwerking van ruwe olie vanaf de plaats, 
waar de hruto-opbrengst op den voet der In
dische Mijnwet wordt vastgesteld, worden ver
goed op de wijze als aangegeven in het tweede 
en derde lid van artikel 36 dier wet. 

Art. 12. De rechten en verplichtingen uit 
deze overeenkomst voortvloeiende, mogen noch 
in hun geheel, noch gedeeltelijk worden over
gedragen dan met voorafgaande toestemming 
van het Gonvernement, dat aan het verleenen 
daarvan bijzondere voorwaarden zal mogen 
verbinden en ook bevoegd zal zijn, die toe
stemming zonder opgaaf van redenen te wei 
geren . 

Art 13. l. De llfaatschappij is bevoegd 
de ontginning te staken indien en zoodra zij 

ten genoegen van den Gouverneur-Generaal 
heeft aangetoond, dat uit de voortzetting van 
het bedrijf door haar geen voordeel kan worden 
behaald. 

2. In dat gcval hebben zoowcl het Gouver
nement als de llfaatschappij het recht om de 
overeenkomst door eene enkele aanzegging, bij 
deurwaardersexploit aan de wederpartii te be
teekenen. dadelijk te doen eindigen, in welk 
geval de overeenkomst een einde neemt op den 
datum, waarop het exploit is uitgebracht. 

3. Behoudens het bepaalde in het vierde 
lid van d it artikel, zal de llfaatschappij van dit 
recht a lleen mogen gebruik maken, wanneer 
zij aan al hare uit deze overeenkomst voor haar 
voortvloeiende verplicht ingen volledig heeft 
voldaan en tevens voor de behoorlijke nakoming 
daarvan en voor de beta.ling der jaarlijksche 
uitkeeringen, voor zoover deze nog niet moch
ten vaststaan, ten genoegen van den Gouver
neur-Generaal tot een door hem vast te stellen 
bedrag zekerheid heeft gesteld, welke blijft 
standhouden totdat partijen volledig hebben 
afgerekend, zulks ter uitsluitende beoordeeling 
van den Gouverneur-Generaal. 

4. 1Vanneer van het recht om de overeen
komst te beiiin_diien nog geen gebruik is ~e
maakt en inm1dctels de omstandigheden z1ch 
dermate hebben gewijzigd, dat uit eene voort
zetting van het bedrijf voordeel k•m worden 
behaald, een en antler ter uitsluitende beoor
deeling van den Gouverneur-Generaal, heeft 
laatstgenoemde het recht de voortzetting van 
het bedrijf in zijn vollen omvang binnen een 
door hem te bepalen t ermijn te vorderen, in 
welk geval de Maatschappij haar verkregen 
recht op beeindiging der overe~~omst ver
liest. Bijaldien de Maatschapp1J in gebreke 
bliJft aan deze vordering gevolg t e geven, zal 
het Gouvernement de overeenkomst op de wijze 
bij lid 2 van dit artikel omschreven kunnen be
eindigen. 

5. Totdat de overeenkomst een einde neemt, 
blijft de l\faatschappij verplicht al hetgeen tot 
haar bedrijf behoort in behoorlijken staat t e 
onderhouden. 

6. H et vast recht , de cijns en de jaarlijksche 
uitkeering, in artikel 3 genoemd, blijven door 
de l\Jaatschappij aan het Gouvernement ver
schuldigd en <iaarvan ka-n geene geheele of ge
deeltelijke terugvordering plaats· hebben. 

Art. 14. R et Gouvernement heeft het recht 
ontbinding dezer overeenkomst t e vorderen : 

1 °. indien de l\1aatschappij, uitsluitend ter 
beoordeeling va.n den Gouverneur-Generaal, 
ophoudt t e voldoen aan de in het eerste lid van 
artikel 4 der Indische Mijnwet gestelde ver
eischten. Ontbinding uit dezen hoofde wordt 
a lleen dan gevorderd, wanneer de Maatschappij, 
na door het Gouvernement bij deurwaarders
exploit van bet feit, dat en de redenen, waarom 
zij niet meer voldoet aan gemelde vereischten, 
te zijn verwittigd, in gebreke blijft aan die ver
eischten te voldoen binnen een door het Gou
vernement bij dat exploit voor elk geval in_het 
bijzonder naar redelijkheid t e stellen t ernnJn ; 

2°. indien de l\faatschappij in strijd han
delt met eeu of meer der bepa!ingen van deze 
overeenkomst of van eene door haar in verband 
met de door baar ondernomen ontginningen 
na te !even a lgemeene verordening, zullende de 
Maatschappij, bijaldien zij nalatig is in de na-
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koming van eenige krachtens deze overeen
komst of bedoelde a lgemeene verordening op 
haar rustende verplichting om te geven of te 
doen, eerst en vooraf moeten worden in gebreke 
gesteld bij een deurwaardersexploit, waarbij zij 
wordt gesommeerd, binnen een voor elk geval 
in bet bijzonder te ste!len redelijken termijn, die 
verplichting alsnog na te komen ; 

3°. indien naar het oordeel van het Gouver
nement de wijze, waarop het bedrijf van de op
sporing en ontginning en de verkoop van de 
producten door de Maatschappij worden ge
voerd, ten gevolge heeft benadeeling van de na
tionale belangen of belemmering van een ge
zonde en natuurlijke ontwikkeling van handel 
en nijverheid in Neder!andsch-Indiii. 

Art. 15. 1. Voor zoover bij deze over
eenkomst niet anders is bepaald, verbinden 
partijen zich om alle geschillen, welke naar 
aanleiding van deze overeenkomst of in ver
band daarmede mochten ontstaan, te onder
werpen aan de uitspraak van drie cheidsman
nen, die als goede mannen naar billijkheid met 
inachtneming van het in deze overeenkomst 
bepaalde zullen oordeelen. 

2. Indien partijen niet binnen veertien da
gen nadat een harer aan de wederpartij heeft 
te kennen gegeven een geschil aan arbitrage te 
onderwerpen, omtrent de keuze der scheids
mannen tot overeenstemming zijn gekomen, 
heeft de aanwijzing in dier voege plaats, dat 
een hunner benoemd wordt door het Gouverne
ment, een door de Maatschappij en Mn, op 
verzoek van de meest gereede partij, door het 
Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indiii. 

3. Wordt door een der partijen niet binnen 
dertig dagen, na daartoe door de andere partij 
te zijn gesommeerd, aan deze Jaatste bij gerech
telijk beteekende akte kennis gegeven, wie voor 
haar a!s scheidsman zal optreden, of hebben een 
of meer der benoemde scheidsmannen, om welke 
reden ook, den hun gegeven last niet binnen 14 
dagen na hunne benoeming aangenomen, dan 
worden al de scheidsmannen op verzoek van 
de meest gereede partij door het Hooggerechts
hof van Nederlandsch-Indiii benoemd. 

4. De kosten van elke arbitrage worden 
gedragen door de in het on~elijk gestelde partij, 
doch cle scheidsmannen z,jn bevoegd om die 
kosten te verdeelen indien beide partijen over en 
weder op eenige punten in het ongelijk mochten 
worden gesteld. 

Art. 16. Alie op deze overeenkomst vallende 
kosten zijn ten laste van de Maatschappij. I 

20 Pebruari 1928. WET, houdende wettelijke 
voorzieningen naar aanleiding van de op
heffing van de Departementen van Marine 
en van Oor!og en van de ins telling van een 
Departement van Defensie. S. 38. 

Wij WILHELMINA, enz. . . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging _genomen hebben, 

dat de instelling van het lJepartement van 
Defensie eenige '\vettelijke voorziening vordert ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Alle bevoegdheden en verplichtin

gen bij de wet verleend en opgelegd aan Onzen 
Minister van Marine of Onzen i\Iinister van 
Oorlog gaan over op Onzen Minister van 
Defensie. 

Art . 2. Alie verplichtingen bij de wet je
gens Onzen Minister van Marine of Onzen Mi
nister van Oor!og opgelegd, worden geacht te 
zijn opgelegd jegens Onzen Minister van Defen
sie. 

Art . 3. vVanneer in overeenkomsten, akten 
van oprichting van aamlooze Vennootschap
pen, in Statuten van vereenigingen of in stich
tingsbrieven aan den Staat eenige bevoegdheid 
is toegekend of eenige medewerking van den 
Staat als vereischte is ge8teld, dan we] eenige 
verplichting aan of jegens den Staat is opgelegd, 
en daarbij de Minister van Marine of de Minis
ter van Oorlog a ls vertegenwoordiger van den 
Staat is aangewezen, zal bij cle toepassing dier 
bepalingen de Staat worden vertegenwoordigd 
door den Minister van Defensie. 

Art. 4. Deze wet treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten Febru

ari 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oor/,og, LAMBOOY. 
De Mini-•ter van Marine a. i . , LAMBOOY. 

De Minister van Buitenlandsch• Zaken, 
BEELAERTS VAN BL0KLAND. 

De Minister van Justitie, J. DONNER. 
De Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 

J.B. KAN. 
De Minister van Pinancien, DE GEER. 

De Minister van Waterstaat, H . v. n. VEGTE. 
De Minister van Kolonien, KoNINGSBERGER. 
De Mini8ter van Ond,erwijs, Kunsten en Weten-

schappen, w ASZINK. 
De Minister van· Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J. R. SLOTEMAKER DE BRUiNE. 
( UifAJeg. 29 Pebr. 1928.) 

Art. 17. Partijen kiezen voor de uitvoering . 
van deze overeenkomst en van a l wat daarop I 
betrekking heeft alsmede voor de gevolgen van 20 
ontbinding en beiiindiging dezer overeenkomst, 
a lgemeen en onveranderlijk woonplaats ten I 
kantore van het Hoofd van Gewestelijk Be-

Pebrnari 1928. BESLUIT, houdende bepa
ling van de i n artikel 10, tweede lid, der 
M.ilitaire Weduwenwet 1922 bedoelde rente. 
8. 39. 

stuut· te Semarang. I 

16 Pebruari 1928. WET, houdende WIJZ1grng 
van het I ste , hoofdstuk der Micldelen van 
de begrooting van Ned,erlandsch-Indie 
voor het dienstjaar 1927. S. 36. 

16 Februari 1928. WET, houdende nadere 
verhooging van het eerste hoofdstuk der 
begrooting van uitgaven van Nederlandsch-
1 ndie voor het dienstjaar 1927. S. 37. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine a. i . en 
van Financiiin van 25 Januari 1928, Ille Afd., 
n°. 20, 9 Februari 1928, Afdeeling B (le bureau) 
n°. 54, en 16 Februari 1928, Afdeeling Pensioe
nen en Eeredienstcn, n°. 6; 

Gelet op artikel 10, tweede lid, der iYl.ilitaire 
\Vecluwenwet 1922, zooals dat artikel is komen 
te luiden ingevolge de Wet van 27 Juni 1925 
(Staatsblad n°. 279) ; 
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Rebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

over de bedragen, welke krachtens artikel 10 
der l\Iilitaire Weduwenwet 1922 na 1 Januari 
1925 door het Rijk aan het Algemeen burgerlijk 
pensioenfonds jaarlijks moeten worden uitge
keerd en die v66r den l sten Tuli van het jaar, 
waarover zij verschuldigd zijn, moeten worden 
voldaan, moet eene rente van 5 ten honderd 
worden vergoed voor zooveel zij na laatst
bedoelden datum worden voldaan. 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine en 
van Financien zijn, ieder voor zooveel hem 
betreft, bclast met de. uitvoering van dit be
sluit, dat in bet Staatsblad zal worclen geplaatst_ 

's-Gravenhage, den 20sten Februari 1928. 

De 

WILHELMINA. 
De Minister van Oorlog, LAMBOOY. 

JJfinister van Marine a. i ., L.nrnooY. 
De Jl,finister van Pinancien, DE GEER. 

(Uitgeg. 5 Maart 1928.) 

20 Februari 1928. ARREST van den Hoogen 
Raad. {Gemeentewet art. 135 ; Alg. Pol.
Vermdening voor Delft art. 85.) 

De uitdrukking .,algemeene inzamelin
gen" heeft op zich zel ven niet de beteeke
nis van .,openbare inzamelingen" en er is 
ook geen voldoende grond om niettemin 
in dit geval aan .,algemeene inzamelin
gen" die beteekenis te heohten. 

Evenwel kunnen onder .,algemeene in
zamelingen van gelden" in overeenstem
ming met het spraakgebruik alleen zoo
danige inzamelingen vallen, welke zich, 
naar haar opzet, richten tot een ieder zon
der onderscheid, m. a. w. tot het publiek. 

Art. 85 der Alg. Politie-Verordening 
voor Delft strekt mitsdien kenliik om orde 
te stellen op en misbruiken te weren ten 
aanzien van tot het Delfsche publiek ge
richte inzamelingen van gelden, voor zoo
ver die niet krachtens wettelijke bepalin
gen geoorloofd zijn, en betreft mitsdien 
een algemeen gemeentelijk belang, m. a . 
w. de huishouding der gemeente. {Cone!. 
Adv.-Gen.: het artikel mag geacht wor
den de openbare orde te betreffen, ook 
al geschieden de inzamelingen niet op een 
openbare plaats of op van daaruit zicht
bare wijze.) 

Op het beroep van den Officier van J ustitie 
bij de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenbage, re
quirant van cassatie tegen een vonnis van ire
melde Rechtbank van 18 October 1927, waarbij 
in hooger beroep, onder aanvulling van gronden, 
is bevestigd een vonnis van het Kantongerecht 
te Delft van 13 October 1926, waarbij, met 
vernietiging van een vonnis van clatzelfde Kan
tongerecbt van 15 September 1926 bij verstek 
gewezen, A. v. d. T . na gedaan verzet is ont
slagen van alle recbtsvervolging. 

Conclusie van den Advocaat--Generaal Berger. 

De Arr.-Recbtbank alhier bevestigde met 
aanvulling van gronden een schriftelijk vonnis 
van den Kantonrecbter te Delft, waarbij ver-

1 dachte, die terecbtstond ter zake, dat hij op 
10 Juli 1926, des namiddags omstreeks 3 uur te 
Delft zonder vergunning van Burgemeester en 
Wethouders der gemeente op den voor bet pu
bliek toegankeljjken, voor bet openbaar ver
keer openstaanden weg, den Rotterdamschen 
weg, ecne andere clan krachtens wettelijke bepa
lmgen geoorloofde algemeene inzameling van 
gelden heeft gehouden , na vernietiging Yan een 
door voornoemden Kantonrechter op 15 'ep
tember 1926 mondeling gewezen vonnis, waarbij 
Yerdachte wegens het hem telastegelegde en 
bewezen verklaarde bij verstek werd veroordeeld 
in eene geldboete van f 5.- bij niet-betaling 
of ,erhaal te vervangen door twee dacren hech
tenis, van a!le rechtsvervolging werd 'ontslagen 
op grond, dat art. 85 der Algemeene Politiever
verordening van Delft, luidende : H et is ver
boden andere dan kracbtens wettelijke bepalin
gen geoorloofde collecten of algemeene inzame
lingen van gelden te houden of daartoe inteeken
lijsten aan te bieden, zonder vergunning van 
Burgemeester en \Vethouders" niet verbindend 
zoude zijn, omdat bet, zonder uitzondering 
,erbiedende andere dan kracbtens wette
ljjke bepalingen geoorloofde collecten of 
algemeene inzamelingen van geld te bouden of 
daartoe inteekenlijsten aan te bieden zonder 
vergunning als voormeld, ook zoude omva.tten 
de gemelde handelingen, wanneer zij niet 
op eene openbare p!aats gescbieden en zoo, dat 
zij niet van eenige openbare plaats bemerkbaar 
zijn, wa.arbij noch de openbare orde, zedelijk
beid of gezondheid, noch eenig antler huishou
delijk gemeentebela.ng is betrokken, zoodat de 
gemeenteraad tot bet maken van gemelde ver
bodsbepaling niet bevoegd was. H et daartegen 
gerichte cassatiemiddcl, bewerende schending 
van evengemeld artikel der Algemeene Politie
verordening voornoemd beeft mijne instemming. 
Het bedoelde artikel heeft, naar bet mij voor
komt, terecht eene plaats gevonden in afdeeling 
4 van Hoofdstuk III der genoemde poli tie,,er
ordening, welke afdeeling tot opschrift draagt : 
.,Bepalingen ter bevordering van openba.re 
orde en veiligheid." Ik ben van oordeel, dat 
eene bepaling, als de onderbavige, welke kenne
lijk beoogt te voorkomen, dat de weldadicre 
ingezetenen , eener gemeente, bebalve met de 
reeds krachtens wettelijke bepalingen geoor
loofde, telkcns worden lastig gevallen met ta.1-
looze rollecten of inzamelingen, waarvan zij 
de gegrondheid niet kunnen beoordeelen, zeer 
zeker geacbt mag worden de openba.re orde te 
betreffen, ook al ge chieden die inzamelingen 
niet op eene openbare plaats of op van daaruit 
zichtbare wijze. 

Bebalve op Uw arrest van 21 Maart 1927, 
W . 11661, . J. 1927, 454 met de daaraan 
voorafgaande conclusie van mijn a.mbtgenoot 
Mr. Besier, waarop de heer requirant in zijne 
schriftuur wijst en waarmede de Hooge Raad 
zich, naar het mij toeschijnt, voor wat de 
onderwerpelijke vraag betreft, stilzwijgend heeft 
vereenigd, moge ik bier nog de aandacht vesti
gen op arrest H. R. 4 Mei 1885, W. 5170, ten 
bewijze, dat het opgeworpen geschilpunt niet 
nieuw is. 

Het voorgedragen middel gegrond acbtende, 
concludeer ik tot vernietiging van het bestreden 
vonnis, alsmede van het daarbij bevestigde 
vonnis van den Kantonrechter, uitgesproken 
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op het verzet van gerequireerde tegen het op 
15 September 1926 door dien reohter bij verstek 
tegen hem gewezen vonnis en dat Uw Raad, 
verd1;1r rechtdoende krachtens art. 105 R. 0., 
alsnog laatstgemeld vonnis zal bekrachtigen. 

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

Van Dijck; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij tijdig ingediende 
schriftum ; 

Schending van art. 85 der Algemeene Politie
verordening voor Delft (1925) ; 

0. dat aan den gerequireerde bij inleidende 
dagvaarding is telastegelegd : 

dat hij op 10 Juli 1926, des namiddags om
streeks 3 um, te Delft, zonder vergunning van 
Burgemeester en Wethouders dier gemeente, 
op den voor het publiek toegankelijken, voor 
het openbaar verkeer openstaanden weg, den 
Rott,erdams hen weg, eene andere dan krachtens 
wettelij ke bepalingen geoor!oofde, algemeene 
inzameling van gelden heeft gehouden ; 

dat de K antonrechter bij mondeling vonnis 
van 15 September 1926, rechtdoende bij ver 
stek, deze zaak heeft berecht ; 

dat daarna de Kantonrechter, op het verzet 
van den gerequireerde bij schriftelijk vonnis 
van 13 October 1926, na vernietiging van eerst
gemeld vonnis, het telastegelegde heeft bewezen 
verklaard, doch dit niet strafbaar heeft geoor
deeld, terwijl vervolgens die uitspraak door 
de Rechtbank is bevestigd, met eenige aanvul
ling ten aanzien van de motiveering dier niet
strafbaarheid ; 

dat die motiveering, gelijk zij door de Recht
bank is aangevuld, hierop neerkomt, dat arti
kel 85 der Algemeene Politie-Verordening voor 
Delft, door zonder uitzondering te verbieden 
andere dan krachtens wettelijke bepalingen 
geoorloofde collecten of algemeene inzameEngen 
van gelden te houden of daartoe inteekenlijsten 
aan te bieden, zonder vergunning van Bmge
meester en Wethoude:s, ook omvat de gemelde 
handelingen, wanneer zij niet op een openbare 
plaats geschieden en z66. da.t zij niet van eenige 
openbare plaats bemerkbaar zijn, waarmede 
noch de openbare orde, zedelijkheid en gezond
heid, noch eenig antler huishoudelijk gemeente
belang is betrokken, zoodat de gemeenteraad, 
door het maken van gemelde verbodsbepaling, 
de hem bij art. 135 der Gemeentewet toegekende 
bevoegdheid heeft overschreden, en die bepa
ling niet verbindend is, terwijl t en slotte, het 
t elaste~elegde en bewezen verklaarde feit ook 
niet b1j eenige andere wettelijke bepaling is 
strafbaar gesteld ; 

0. dat w r toelichting van het middel van 
cassatie is aangevoerd : dat de bepaling van 
art. 85 voormeld wel degelijk geacht moet wor
den een algemeen gemeentelijk belang en der
ha.lve de huishouding der gemeente t e betreffen; 
dat bovendien de gemeentelijke wetgever die 
bepaling, bl.jjkens ha.re plaatsing, in Afdeeling 4 
(,,Bepalingen ter bevordering van openbare 
orde en veiligheid) van Hoofdstuk Ill (,,Van 
de Straatpolitie") der Algemeene Pohtie-Ver
ordening, opvat als eene ter handhaving van 
de openbare orde; dat verder het gebruik van 
de uitdrukking ,,algemeene" inzamelingen van 
geld mede steun geeft aan de opvatting, dat 

bier de grenzen van art. 135 der Gemeentewet 
niet zijn overschreden ; 

0. dienaangaande: 
dat meergenoemd artikel 85, voorzoover t en 

deze van belang, luidt : ,.Het is verboden, 
andere dan krachtens wettelijke bepalingen 
geoorloofde algemeene inzamelingen van gelden 
te houden of daartoe inteekenl.jj sten aan te 
bieden, zonder vergunning van Burgemeester 
en Wethouders"; 

dat de uitdrukking ,,algemeene inzamelin
gen" op zich zelve niet de beteekenis heeft van 
,,openbare inzamclingen" en dat de in de toe
lichting tot het middel vermelde plaatsing van 
het artikel ook geen voldoenden grond oplevert 
om niettemin in dit geval a.an ,,algemeene 
inzamelingen" die beteekenis te hechten: 

dat evenwel niet mag worrlen voorbijgezien, 
dat onder ,,algemeene inzamelingen van gelden" 
in overeenstemming met het spraakgebruik 
alleen zoodanige inzamelingen kunnen vallen, 
welke zich, naa.r haar opzet, richten tot een 
ieder zonder onderscheid, m. a . w. tot het 
publiek; 

dat het artikel mitsdien kenlijk strekt om 
orde te stellen op en misbruiken te weren t en 
aanzien van tot het Delftsohe publiek gerichte 
inzamelingen van gelden, voorzoover die niet 
kraohtens wettelijke bepalingen geoorloofd zijn, 
en mitsdien betreft een algemeen gemeentelijk 
belang, m . a. w. de huishouding der gemeente; 

dat, gelijk uit het voorafgaande volgt, het 
middel van cassatie is gegrond, zoodat het 
bestreden vonnis niet in stand kan blijven ; 

Vernietigt het bestreden vonnis, behalve 
voorzoover daarbij het vonnis van het Kanton
gerecht te Delft van 13 October 1926 ten aan
zien van de bewezenverklaring van het den 
gereq uireerde t elastgelegde is bevestigd ; 

Reohtdoende kraohtens art. 105 R. 0 .: 
Vernietigt ook genoemd vonnis van het 

Kantongerecht te Delft, behalve ten aanzien 
van voorzegde bewezenverklaring ; 

0 . dat het bewezenverklaa.rde oplevert: 
.,het te Delft eene andere dan kraohtens 

wettelijke bepalingen geoorloofde algemeene 
inzameling van gelden huuden, zonder vergun
ning van Burgemeester en Wethouders" , 
strafbaar gesteld bij art. 85 in verband met 
art. 8 der Algemeene Politie-Verordening voor 
de gemeente Delft ; 

0. dat de verdachte deswege strafbaar is ; 
Qualificeert het bewezen verklaarde, gelijk 

hiervoren is aangegeven ; 
Verklaart den verdaohte deswege strafbaar; 
O. ten aanzien van de op te leggen straf, 

dat het hier geldt een uit haren aard lichte 
overtreding, t erwijl blij kens het onderzoek ter 
tereohtzitting van het Kantongereoht t e Delft 
van 6 October 1926 het ingezamelde geld zich 
tot de inbesla.ggenomen dertig centen heeft 
bepaald, zoodat er grond is den verdachte een 
zeer lichte straf op te leggen ; 

Gezien mede artikel 23 Sr.; 
Veroordeelt den verdachte tot een geldboete 

van een gulden, bij gebreke van betaling en ver
haal, te vervangen door heohtenis van een <lag; 

Beveelt, dat de inbeslaggenomen dertig 
centen, welke als stukken van overtuiging heb
ben gediend, na verloop van acht dagen aan 
den veroordeelde zullen worden teruggegeven . 

(N. J .) 
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21 F ebrua,·i 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet, art. 20 j0 art. 74). 

Daar niet is gebleken dat bij statuten of 
stichtingsbrief van een burgerlijke instel
ling van weldadigheid de benoeming van 
R egenten of Bestuurders zou zijn geregeld; 
en niet blijkt dat de wijze van benoeming, 
uit een voo1·d1·acht , door het bestuur aan 
de plaatselijke overhe id gedaan, is geba
seerd op iets anders dan op bes] ui ten van 
de plaatselijke overhe id zelve, kan de ge
meenteraad het r eglement der instelling 
in dier voege wijzigen , dat de benoeming 
zal geschieden door den Raad, . nadat die 
van Regenten eene aanbeveling h eeft ont
vangen. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beslissende het geschil over het recht van 

benoemen van de besturen der instellingen 
van weldadigheid genaamd het Gereformeerd 
Weeshuis, de Gereformee rde Armenvoogden 
en de Gasthuisvoogden, te Medemblik; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geshillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 F ebruari 1928, no. 29; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bi nnenlandsche Zaken en Landbouw van 17 
Februari 1928, no. 323, A fd. Armwezen; 

0. dat de Raad van Medembl ik in zijne ver
gadering van 22 October 1926, na te hebben 
overwogen, dat de reglementen van de na te 
melden instellingen de bepaling bevatten, dat 
bij vacature door het Bestum een voordracht 
wordt opgemaakt, die aan Burgemeester en 
Wethouders wordt ingezonden; dat het den 
Raad niet !anger gewe nscht voorkomt deze 
bepaling te handhaven, omdat zij tot gevolg 

.heeft, dat het college zich clan feitelijk zelf 
weder aanvult; dat daardoor de mogelijkheid 
niet is uitgesloten, dat m en zich bij het op
maken der voordracht gaat beperken tot een 
bepaalden kring en alzoo de belangen van 
alle personen en zaken vallende onder de be
stuursfeer der instelling z. i . niet voldoende 
gewaarborgd zijn; dat dit in zijn college reeds 
meermalen tengevolge heeft gehad de benoe
m ing van een bestuurslid met een stem van 
de zeven die uitgebracht waren, en leden van 
zijn col lege zelfs niet aan de stemming wilden 
dee! nemen; dat om dezen ongewenschten toe
stand niet I anger te bestendigen moet warden 
overgegaan tot wijziging van het recht van 
,,voordracht" in dat van ,,aanbeveling" , heeft 
besloten in de artt. 1 en 2 van het R eglement 
van het bestuur van de instel ling ,,het Gere
formeerd Weeshuis" te Medembl ik, in artt. 
2 en 3 van het Reglement voor de Gerefor
meerde Armenvoogden te Medemblik het 
woord ,,voo t·dracht" in ,,aanbeveling" te wij
zigen en artikel 1 van het Reglement voor de 
Gasthuisvoogden te Medemblik te wijzigen 
als volgt: ,,De gemeenteraad benoemt de le
den uit een voordracht van dubbeltallen door 
Burgemeestei· en Wethouders in te zenden, na
dat zij van het college van Gasthuisvoogden 
een aanbeveling hebben ontvangen" en in a rt. 
2 het woord ,,voordracht" te wijzigen in 
,,aanbeveling" ; 

dat het college van Regenten van he t Gere
formeerd Weeshuis, dat van Gereformeerde 
Armenvoogden en dat van R egenten van de 
Instel ling Gasthuisvoogden daartegen bezwaar 

hebben gemaakt, daarbij verwijzende naar een 
door Prof. Mr. L. J. van Apeldoorn te Am
sterdam opgestelde nota, waarin in het bij
zonder ten aanz ien van het Gereformeerd 
Weesh uis betoogd ,vordt, dat de instelling 
steeds het recht heeft gehad om ter vervulling 
van vacatures in zijn bestuur eene voordrach t 
te doen aan de stedelijke regeering (later het 
gemeentebestuur), waaruit deze eene keuze 
had te doen; dat de gemeenteraad wel iswaar 
bevoegd is tot regeling der inste ll ing, <loch 
dat deze regelende bevoegdhe id hare begren
zing vindt in de rechten van de stichting; dat 
de rechtspos itie van de instelling, gelijk die 
was op het oogenblik van de invoering der 
Armenwet van 1854, door den gemeenteraad 
niet kan worden gewijzi gd en dat de rechten, 
die de instelling v66r 1854 bezat, voor den 
gemeenteraad rechtens onaantastbaar zijn; dat 
door de genoemde reglementswijziging de 
rechten van de instell ing word en aangetMt; 

dat het gemeentebestuur van Medembl ik 
van oordeel is, dat het tot de bedoelde wijzi
g ing der gemelde reglementen volkomen be
voegd 1s, daarbij verwijzende naar een door 
hem overgelegde nota van Prof. Van der 
Grinten te Nijmegen, waarin omtrent het 
Gereformeerd Weeshuis wordt opgemerkt, dat 
de constitutie dezer inste l ling berust op een 
ordonnantie van schout, burgemeesters en ge
recht van Medemblik van 28 Februari 1579, 
clerhal ve op een van de toen bestaande plaat
selijke Overheid uitgaande regeling ; dat in 
deze ordonnantie niet de benoeming van de 
,,voochden van het weeshuis" geregeld werd 
en hier in geen geval een de plaatselij ke 
Overheid verbindend voorschrift aanwezig is, 
terwij l uit late r tijd ook niet op gegevens kan 
warden gewezen, waaruit een (onaantastbaar) 
recht van bestuurders tot medebenoeming kan 
warden afgeleid; dat een medebenoeming 
slecht we! in het reglement van 1858 is nee r
gelegd, <loch dat dit recht geen anderen grond
slag heeft dan de plaatselijke verordening, 
welker wijziging · tot 's Raads onbetwistbare 
rechten behoort, en ten aanzien van de instel
ling genaamd Gereformeerde Armenvoogden 
en die genaamd de Gasthuisvoogden : dat de 
oorsprong van deze ins tell ingen geheel in het 
duister ligt e n eenig motief, waaruit het be
staan van een aan het bestuur toekomend, 
voor den Raad onaantastbaar recht tot mede
benoeming zou kunnen warden afgele id, n iet 
naar voren is gebracht; dat een brief van den 
burgerneester van Medemblik C. Gerdenier 
d.d. 3 October 1857 no. 608/65 er op wijst, dat 
men hier te doen hee ft met door het plaatse
lijk gezag gecreeerde instel lingen ; 

dat, nadat Gedeputeerde Staten van Noord
holland aan het gerneentebestuur van Medem
blik a ls hun gevoelen hadden te kennen ge
geven, dat met de wijzigingen, welke door 
den Raad in de Reglementen voor de Gere
formeerde Arrnenvoogden en voor het Gere
formeerde Weeshuis waren aangebracht, niet 
bereikt werd, hetgeen de Raad klaarblijkelijk 
daarmede beoogde, te weten, dat di t college 
bij het benoemen van R egenten (leden van het 
Bestuur) niet gehouden zal zijn eene keus te 
doen uit de personen, door Regenten (het be
stuur) zelf opgegeven, omdat na de wijziging 
het desbetreffende voorschrift aldus luidde, 
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dat de benoeming geschiedt uit eene aanbe
veling van R egenten (het bestuur) hetgeen 
bezwaarlijk iets anders zou kunnen beteekenen, 
dan dat de keuze beperkt is tot de personen, 
op de aanbeveling vermeld, de Raad in zijne 
vergadering van 15 September 1927 met in
trekking van zijne desbetreffende besluiten 
van 22 October 1926, overeenkomstig de aan
wijzingen van Gedeputeerde Staten de regle
menten van de beide evengenoemde inste lli n
gen in dier voege heeft gewijzigd, dat de be
noeming van Regenten (leden van het be
stuur) gesch iedt, nadat de gemeenteraad van 
R egenten (het bestuur) eene aanbeveling 
heeft ontvangen; 

dat Gedeputeerde Staten, al vorens omtrent 
de al clan niet goeclkeuring van de becloelde 
reglementswijzigingen overeenkomstig art. 20, 
3e lid, der Armenwet, eene beslissing te ne
men, het bovengemelde geschil ingevol ge art. 
7 4 der wet aan Ons ter bes! issi ng hebben voor
gelegd; 

0. dat blijkens de overgelegde bescheiden, 
de hiervoren genoemde instellingen op de 
lijst, bedoeld in art. 3 der Armenwet zijn ge
rangschikt onder die, welke zijn genoemd on
der letter a van art. 2, le I id der wet; 

clat mitscli en, zoolang dienaangaande door 
de Rechterlijke Macht uit hoofcle van art. 76 
der wet niet anders is bes! ist, deze instellin
gen moeten worden aangemerkt als burger
lijke instellingen in den zin van art. 2, 2e lid 
der Armenwet; 

dat i ngevolge a1·t. 20 dezer wet voor dus
danige instellingen door den gemeenteraad 
een reglement wordt vastgestel cl, voorzoover 
te dien aanzien door statuten of stichtings
brief niet eene andere regeling is getroffen 
terwijl krachtens art. 147 der Gemeentewet d~ 
benoeming van laden der godshuizen en an
dere instellingen van liefdadigheid bij den 
Raad berust voor zooverre die benoeming niet 
aan ancleren behoort; 

dat niet is gebleken clat van de bovenge
noemde ins tell ingen bij statuten of stichtings
brief de benoeming van Regenten of Bestuur
ders zou zijn geregelcl ; 

dat al zou moeten worden aangenomen, dat 
v66r het in werking treden van de Armenwet 
van 1854 de bestuurders dezer instell ingen 
bij vacature steeds zouden zij n benoem d ui t 
een voordracht, door het Bestuur ervan aan 
de plaatselijke Overheid gedaan, niet blijkt, 
dat deze wijze van benoem ing is gebaseerd op 
iets anders clan op besluiten van de plaatse
Jijke Overheid zelve, waardoor de gemeente
raad in deze niet gebonden is; 

clat in de openbare vergaclering der Afdee
ling van den Raad van State voor de Ge
schill en van Bestuur, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, door den gemachtigde 
van het Gereformeerde Weeshuis, de Gerefor
meerde Armenvoogden en de Gasthuisvoogden 
te Medemblik nog is betoogd, dat de bestem
ming der inrichting, welke een gereformeerd 
karakter zou clragen, zich tegen de boven
bedoel de regl ementswijziging zou verzetten, 
cloch dat uit de bestemming der instelling een 
recht van regenten tot het doen van eene bin
dende voordracht in geval van vacature niet 
met noodwencligheicl voortvloeit ; 

da t. \V:tar oe11 i-orht va n eh~ g-e11oen1do i11s1"e]. 

lingen tot medebenoeming in cleze clerhalve 
niet is komen vast te staan, aan den gemeen
teraad de bevoegdheid niet kan worden ont
zegd, de reglementen van de genoemcle in
stell ingen in voege als hierboven is aangege
ven te wijzigen; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te beslissen, dat de gemeenteraad van Medem: 
bi ik bevoegd is de reglementen onderscheiden
lijk voor het bestuur van de instelling ,,Het Ge
reformeere Weeshuis te Medemblik" voor de 
,,Gereformeercle Armenvoogclen te Medem
bl ik" en voor ,, de Gasthuisvoogden te Me
demblik" te wijzigen als bij raadsbesluiten van 
22 October 1926 onderscheidenlijk 15 Septem
ber 1927 is geschied. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast, enz. 

(A.B.) 

22 Februari 1928. BESLCJrr t; r uitvoering van 
de artikelen 2, 3 en 4 der wet op sera 
en vaccins (Stbl. 1927, n°. 91.) S. 40. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverbeid van 19 December 
1927, n°. 1913 H, afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op de wet van 21 Apri l 1927 (Staatsblad 
n°. 91 ): 

Gezien bet advies van den Gezondhei,faraad 
van 12 November 1927; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
31 -Tanuari 1928, n°. 16); 

Geiet op bet nader rapport van Onzen llli
nister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 
17 Febrnari 1928, n°. 1:\6 B, afdeeling Volks
gezondheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
ter uitvoering van de artikelen 2, 3 en 4 van 

genoemde wet het navolgende te bepalen: 
Art. t. Dit besluit ve1staat onder ,,Onzen 

Minister", den Minister, belast met de n.it
voering van de wet op sera en vaccins (Staats
blad 1927, n° . 91) . 

2. Voor de toepa~sing van de wet op sera 
en vacr.ins (Staatshlad 1927, n°. !lt) worden 
beschouwcl 

a. aL sera : stoffen of mengsels van stoJfon, 
afkomstig van gezonde of zieke menschen of 
dieren, bestemd- voor gebruik bij den mensch. 
ter herkenning, voorkoming of genezing van 
ziekten. Als sera worden niet bescbouwd orga
·notberapeutiscbe preparaten; 

6. als vaccinP: stofien of mengsels van stof
fen, bereid uit of met ziekteverwek.kende smet
stoffen of van deze afkomstige · producten, be
stcmd voor gebruik -bij den menscb ter herken
ning, voo_rkoming of genezing van ziekten. 

3. 1. De voor de bereiding ,an sera dienende 
dieren moeten doorloopend onder toezicbt van 
een bevoegd veearts staan en mogen niet lijden 
aan besmettelijke ziekten of besmettelijke aan-
doeningen. · 

2. De voor de bedoelde bereiding bestemde 
dieren moeten gedurende twee weken in een 
quarantainestal worden geplaatst ; zij mogen 
eerst na afloop van dezen termijn en nadat 
gebleken is, dat zij niet lijd<inde zijn aan een 
bcsmettelijke ziekte of besmettelijke aandoening, 
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met andere dieren in een zelfden stal w,orden 
gestald. . 

3. Voor paarden moet de malleineproef nega
tief zijn uitgevallen. 

4. De voor de bereiding van sera bestemde 
dieren mogen voor geen antler doe!, welk dan 
ook, worden gebezigd. 

5. Uit een in de inrichting, waarin de be
reiding van sera plaats vindt, aanwezig register, 
waarin alle voor de ber.,.iding van sera dienende 
dieren genummerd zijn opgeteekend, moet 
blijken: 

1°. geslacht, signalement en ouderdom van 
het dier; 

2°. datum van aanschaffing ; 
3°. datum van de eerste behandeling met 

smetstoffen ; 
4°. ter bereiding van welk serum het clier 

wordt of is gebruikt ; 
5°. of het dier met levende of doode stoffen 

wordt behandeld. 
4. 1. De dieren, die voor de bereidiug van 

sera of voor daarmede in verband staancle doel
e inden dienen, mogen slechts verblij ven in 
11tallen, die voldoen aan de volgende ei,chen : 

1°. zij moeten voldoende ruimte biede n voor 
-de daarin verblijvende dieren; 

2°. zij moeten goed verlicht en ventileerbaar 
zijn; 

30_ zij moeten voorzien zijn van voor vloei
stoffen ondoorlaatbaren bodem ; 

4°. de afvoer van mest, urine en andere 
afvalstoffen moet op deugdelijke wijze kunnen 
geschieden : 

5°. de bodem, wanden, schotten, goten, 
voeder- en drinkbakken moeten goed kunnen 
worden gespoeld en zoo noodig ontsmet ; 

60. goed drinkwater en spoelwater moet 
ruimschoots aanwezig zijn; 

7°. de vensteropeningen moeten door mug
gengaas ( 11 mazen op 2 c.m.) goedafgesloten zijn; 

go. fourage mag in de stallen niet anders 
-dan in de voederba)cli:en of in goed gesloten 
kisten aanwezig zijn ; 

9°. voor ieder paard, muilezel, ezel, rund of 
antler groot dier moeteenafzonderlijkeafdeeling 
of box aanwezig zijn, zoodanig van andere af
<leelingen gescheiden, dat het n.iet mogelijk is, 
<lat dieren, die met verschillende smetstoffen 
worden behandeld, met elkaar in aanraking 
komen ; in iedere afdeeling of box moet een 
voeder- en drinkbak aanwezig zijn; 

10°. kalveren, schapen, geiten en andere 
kleine dieren mogen slechts met meer dan e~n 
te{!elijk in c:lezelfde afdeeling worden gestald, 
indien zij voor de bereiding van dezelfde serum-
1mort dienen, met dien verstande echter, dat 
dieren, behandeld met levende smetstof, nooit 
in dezelfde afdeeling of box mogen worden ge
stald met dieren, die met doode smetstoffen 
worden behandeld ; 

11°. in iederen stal, dienende tot huisvesting 
van dieren bestemd voor de bereiding van sera, 
moet de grootst mogelijke reinheid worden 
betracht; 

12°. in de stallen mogen geen andere dieren, 
dan die voor de bereiding van sera of voor 
daarmede in verband staande doeleinden wor
den gebezigd, worden gestald of toegelaten ; 

13°. in de stallen mogen geen andere werk
zaamheden, ' dan die noodig zijn voor de ver
zorging der dieren, worden verricht. 

2. De bewerkingen, welke de voor bereiding 
van sera en daarmede verband houdende doel
einden dienende dieren moeten ondergaan, 
moeten geschieden in een van den stal volkomen 
af te sluiten ruimte, die aan de onder 1 °. tot en 
met 7°. van het eerste lid genoemde voorwaar
den moet voldoen. 

5. 1. De reeks van bewerkingen, die noodig 
zijn tot het verkrijgen van het product, tot de 
verdeeling van het product in de voor het ge
bruik bedoelde hoeveelheden, tot het in am
pullen of flesschen brengen van die hoeveel 
heden en tot het dichtsmelten of door gummi
knrken sluiten der ampullen of flesschen mag 
uitsluitend geschieden in goed schocn gehouden 
en goed verlichte vertrekken, welke : 

1°. voor geen enkel antler doe!, welk dan 
ook, mogen worden gebezigd ; 

2°. dPugdelijk kunnen worden afgesloten van 
ruimten, welke niet voor dat doel worden ge
bruikt; 

3°. voorzien zijn van zoodanige waterdichte 
vloeren, dat r einiging en ontsmctting van deze 
gemakkelijk kan ~eschieden: 

4°. voorzien zi3n van een voor het ge bruik 
gereede en voldoende wasohgelegenheid ten 
behoeve van de in die ruimten werkzame per
sonen; 

5°. voorzien zijn van tafels, bedekt met een 
waterdichte, goed te reinigen en te ontsmetten 
stof; 

6°. in voldoende mate voorzien zijn van de, 
voor de bedoelde bewerkingen noodige, deugde
lijke bacteriologische en serologische instru
menten en hulpmiddelen. 

2. De bereiding van sera moet op zoodanige 
wijze geschieden, dat elk der bewerkingen in 
een afzonderlijk vertrek plaats vindt. 

3. Het voor de verzending gereed ma.ken 
van de definitief gesloten am pull en en flesschen , 
mag niet geschieden in de voor bereiding be
stemde vertrekken. 

6. Sera moeten voldoen aan de volgende alge
meene eischen van deugdelijkheid : 

1 °. helder of licht opalesceerend, doch vrij 
van grove neerslagen zijn ; 

2°. steriel zijn ; 
30. vrij zijn van bacteriegiften, blijkend uit 

het niet veroorzaken van ziekteverschijnselen 
bij een voor geen andere proefneming gebruikte 
ea.via van minstens 300 gram en hoogstens 500 
gram lichaamsgewicht na inspuiting onder de 
huid van een hoeveelheid van minstens 
10 ci\f. 3 ; 

4°. niet meer dan 12 % eiwit bevatten; 
50_ geen te hoog gehalte aan conserveer

middelen bevatten, met name van phenol niet 
meer dan 0.5 % ; 

of van trikresol niet meer dan 0.4 % ; 
of van ortho-oxychinolinesulfaat niet meer 

dan 0.1 % ; 
6°. behalve den a.an sommige sera eigen geur, 

geen anderen reuk bezitten dan dien van het 
conserveermiddel ; 

7°. beantwoorden aan de door Ons voor 
met name t e noemen sera te stellen bijzondere 
eischen omtrent hun gehalte aan bepaalde voor 
hunne werking specifieke stoffen. 

7. Vaccins moeten voldoen a.an de volgende 
algemeene eischen van deugdelijkheid : 

1 °. helder of gelijkmatig troebel zijn, zonder 
grovere, bij schudden zich niet tot een gelijk-
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matige troebeling verdeelende, neerslagen te 
vertoonen; 

20. voorzoover zij behooren te besta.an uit 
gedoode micro-organismen of hunne producten, 
steriel zijn ; 

30, voorzoover zij behooren te bestaan uit 
levende micro-organismen, geen andere dan die 
voor de werking van het vaccin nuttige of 
noodige levende micro-organismen bevatten, in 
zoover dat althans met de op wetenscha.ppelijke 
inzichten gegronde hulpmiddelen mogelijk is ; 

4°. beantwoorden aan de door Ons voor met 
name te noemen vaccins te stellen bijzondere 
eischen omtrent hun gehalte aan bepaalde voor 
hunne werking specifieke stoffen. 

8. 1. De bewaring van sera en vaccins in de 
inrichting, waarin zij zijn bereid, moet ge
schieden: 

1°. in donkere, vorstvrije ruimten, waarin 
een zooveel mogelijk gelijkmatige t emperatuur 
heerscht, niet boven 15° C. ; 

2°. in flesschen, gesloten met gummistop
pen, welke bedekt zijn door om den hals der 
flesch dichtgebonden perkamentpapier. Op de 
flesschen, waarin serum bewaard worclt, moeten 
duidelijk zijn aangegeven : 

de .aard van het serum, soort en nummer van 
h et dier, waarvan het afkomstig is, datum van 
bereiding en toegevoegcl conserveermiddel ; 

op de flesschen waarin vaccin bewaard wordt: 
de qualitatieve en quantitatieve samenstel

ling van het vaccin, toegevoegd conserveer-
middel en datum va n bereiding en indien het 
s era betreft, omtrent welke eischen gesteld zijn, 
bedoeld in artikel 6, onder 7°., of vaccins, om
trent welke eischen gesteld zijn, bedoeld in 
artikel 7, onder 4°., tevens het gehalte aan de 
voor hunne werking specifieke stoffen en de 
datum van de vaststelling van dat gehalte ; 

3°. in dichtgesmolten glazen ampullen of 
flesschen, die voldoen aan de eischen in artikel 9, 
onder 1 en 2 van dit besluit, gesteld. 

2. De bewaring van sera en vaccins na af
leverlng door de inrichting, waarin zij zijn be
reid, door apothekers en geneeskundigen moet 
geschieden: 

10. in <le origineele verpakking; 
20. op een donkere, droge, zoo koel mogelijk, 

<loch vorstvrije plaats van gelijkmatige tem
peratuur. 

9. H et vervoer van sera en vaccins buiten 
de inrichting, waarin zij zijn bereid, ma.g slechts 
geschieden : 

10. in dichtgesmolten of met gummistoppen 
afgesloten glazen ampullen of flesschen, door 
kartonnen, houten of meta.Jen omhulsels tegen 
beschadiging en tegen den invloed van het 
1icht beschermd, terwijl op iedere ampulle of 
;flesch moet z~jn aangegeven, wat zij bevat en 
de naam van de inrichting, waarin zij is bereid ; 

2°. voorzoover het sera of vaccins betreft, 
omtrent welke eischen gesteld zijn, bedoeld in 
artikel 6. onder 7°. of artikel 7, onder 4°. indien 
t evens uit een aanduiding op iedere ampulle 
en flesch blijkt, dat en wanneer ambtelijk onder
,zoek, bedoeld in artikel 4 van de wet op sera 
en vaccins, Staatsblad 1927, n°. 91, op gehalte 
is geschied, tenzij de sera en vaccins worden 
vervoerd naar of van de voor dat onderzoek 
.aangewezen plaats. 

10. 1. Sera en vaccins mogen door de inrich 
t ing, die deze bereidt, slechts worden afgeleverd : 

10. aan apothekers; 
2°. aan geneeskundigen. 
2. De aflevering mag slechts geschieden in 

dichtgesmolten glazen ampullen of in met 
gummistoppen of gummikappen gesloten fles 
schen ; voor sera moet duidelijk zichtbaar op 
iedere ampulle, iedere flesch, alsmede op iedere 
verpakking, voor vaccins alleen op de verpak
king zijn aangegeven, welk serum of vacoin 
zij bevat, door welke inrichting het is geleverd, 
hoe Jang het ma~ worden aangewend (geldig
heidsduur), termj l, voorzoover het sera en 
vaccins betreft, omtrent welke eischen gesteld 
zijn, bedoeld in artikel 6, onder 7°. , of artikel 7, 
onder 4°., t evens moet zijn aangegeven de datum 
van het ambtelijk onderzoek en het daardoor 
vastgesteld gehalte aan bepaalde voor hunne 
werking noodige stoffen. 

3. Sera en vaccins mogen door een apotheker 
of door een tot het leveren van geneesmiddelen 
bevoegd ge°'eeskundige slechts worden afge
leverd: 

1°. in origineele verpakking; 
?o. met duidelijke vermelding van den naam 

en het adres va n den apotheker of van den tot 
het leveren van geneesmiddelen bevoegden ge
neeskundige, die deze aflevcrde, alsmede van 
den datum van afleverincr; 

3°. binnen den gcld igheidsduur van het 
serum of vaccin, die op de verpakking duide4jk 
is aangegeven en welke niet !anger mag zijn 
cl an een jaar. 

4. Vaccins, besta.a.nde uit producten van 
smetstoffen, <lie niet steeds in dezelfde st erkte 
worden aangewend, mogen ook anders dan _in 
origineele verpakking worden afgeleverd, m1ts 
deze afleverin" geschiede in dichtgesmolten 
ampullen of ~et gummistoppen of gummi
kappen gesloten flesschen, waarop iluidelijk 
moet zijn aangegeven, welk vaccin zij bevatten 
en in welke verdunning. 

5. Niet tot leveren van geneesmiddelen be
voegde geneeskundigen mogen de door hen van 
de inrichtingen, die deze stoffen bereiden, be
trokken sera en vaccins slechts gebruiken voor 
aanwending bij hunne patiente.ri. .. . 

11. 1. De bereiding, de deugdeliJkhe1d, de 
bewaring, het vervoer en de aflevering van 
sera en vaccins worden gesteld onder toezicht 
van eene commissie uit den Gezondheidsraad. 

2. Bovendien wordt elke inrichting minstens 
eenmaal per jaar door een of meer door Onzen 
Minist er aan te wijzen inspecteurs van het 
Staatstoezicht op de Volksgezondheid onder
zocht. 

3. Indien door een der in dA beicle voorgaande 
leden genoemde personen een nader deskundig 
onderzoek omtrent de deugdelijkheid der in 
een inricht ing aanwezige sera_ of vaccins of van 
ter beri,iding daarvan g_ebru1kte gro~dstoffen, 
iustrumenten of hulpm1ddelen nood1g wordt 
geoordeeld, moet, zonder geldelij ke vergoeding, 
de nooclige hoeveelheid van het te ondcrzoeken 
materiaal voor bet onderzoek worden afgestaan. 

4. Evenzeer moeten van de sera en vaccins, 
omtrent welke eischen gesteld zijn, bedoeld in 
artikel 6 onder 7°:, of artikel 7, onder 4°., de 
voor het'onderzoek op ge_ halte noodige hoeveel
heden, zonder geldelijke vergoeding worden 
afgestaan. 

5. De in het derde lid bedoelde deskundige 
onderzoekingen omtrent de deugdelijkheid der 

9 
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in de inrichting aanwezige sera of vaccins of 
van ter bereiding daarvan gebruikte grond
stoffen, instrumenten of hulpmiddelen worden 
ingesteld door de in het eerste lid bedoelde 
commissie. 

12. 1. Onverminderd de verplichtingen uit 
interna.tionale overeenkomsten voortvloeiende 
is invoer van sera en vaccins slechts toegestaan, 
indien uit een door de commissie, bedoeld in 
artikel 11, eerste lid, ingesteld onderzoek blijkt, 
dat zij voldoen a.an de eischen van deugdelijk
heid, gesteld bij of krachtens de artikelen 6 of 7 
en a.an die van vervoer, gesteld in artikel 9. 

2. Voorzoover het sera en vaccins betreft, 
die in het land van herkomst a.an Staatscon
trf>le zijn onderworpen, moeten zij tevens het 
daar te la.nde vcreischte kenmerk, dat zij a.an 
de eischen dier contrf>le hebben voldaan, dragen. 

13. 1. In de kosten van het in het tweede lid 
van artikel 11 bedoelde jaarlijksche onderzoek 
moet door iedere inrichting, die sera en vaccins 
bereidt, a.an het Rijk f 20 worden bijgedragen. 

2. Voor elk ingevolge het dertle lid van 
artikel 11 noodig geoordeeld onderzoek moet 
door de inrichting f 10 worden beta.a.Id, indien 
door dit onderzoek blijkt da.t het onderzochte 
niet a.an de gestelde eischen voldoet. 

3. Indien hij, die het jaarlijksch onderzoek 
instelt, meent dat meer geregeld toezicht op 
korteren termijn voor een bepaalde inirchting, 
waar sera en vaecins worden bereid, noodig is, 
kan Onze Minister herhaald onderzoek gelasten. 

4. Voor elk door Onzen Minister gela.st her
haald onderzoek door de in artikel 11, eerste 
lid, genoemde commissie, moet door de inrich
ting f 25 worden beta.a.Id. 

5. Voor elk door de commissie, genoemd in 
a.rtikel 11, eerste lid, naar aanleiding van een 
herhaald onderzoek van den inspecteur van het 
Staatstoezicht op de Volksgezondheid ingesteld, 
onderzoek van sera en vaccins of van bjj de 
bereiding daarvan gebruikte grondstoffen, in
strumenten of hulpmiddelen moet, indien uit 
dit onderzoek blijkt, dat het onderzocht,e niet 
a.an de gestelde eischen voldoet, worden beta.aid: 

1 °. voor onderzoek van een serum of van een 
vaccin op de algemeene eischen van deugdelijk
heid, bedoeld in artikel 6, onder 1°. tot en met 
6°. f 15 ; ' 

2°. voor onderzoek van grondstoffen, instru
menten of hulpmiddelen f 10. 

6. Voor een onderzoek van een serum of een 
vaccin omtrent hetwelk eischen gesteld zijn, 
bedoeld in artikel 6, onder 7°., of artikel 7, 
onder 4°. moet ongeacht den uitsla.g van het 
onderzoek, een door Ons voor elk serum of 
vaccin vast te stellen bedrag worden beta.a.Id. 

7. Onverminderd de verplichtingen uit inter
nationale overeenkomsten voortvloeiende moet 
voor een onderzoek van een serum of een va.ccin, 
bedoeld in artikel 12, eerste lid, op de alge
meene eischen van deugdelijkheid, vermeld in 
artikel 6, onder 1°. tot en met 6°., ongeacht 
den uitslag van het onderzoek, worden beta.aid 
f 15, terwijl bovendien voorzoover het sera en 
vaccins betreft omtrent welke eischen gesteld 
zijn, bedoeld in artikel 6, onder 7°., of artikel · 
7, onder 4°., voor elk onderzoek op gehalte van 
een serum of een vaccin het in het vorig lid 
bedoeld bedrag moet worden beta.a.Id. 

14. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den dag, waarop de wet van 21 April 1927 
(Staatsblad n°. 91) in werking treedt. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afsch1ift zal worden gezonden aan ·den 
Raad van State. . 

's-Gravenhage, den 22sten Februari 1928. 
WILHELMINA. 

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

( Uitgeg. 15 Maa1·t 1928.) 

22 Februari 1!)28. BESLUIT, houdende beslis
sing op het beroep, ingevol&e artikel 3 der 
Wet Openbare Vervoermidoelen ingestcld 
door H. J. Jonkers te Valkenswaard tegcn 
de bescbikking van Gedeputeerde Sta,ten 
van Noord-Brabant van 13 .April 1927. 
s. 41. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

H. J. Jonkers te Valkenswaard, tegen de be
schikking van Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant van 13 April 1927, waarbij a.an P. Plom
pen te Vallrenswaard vergunning is verleend 
tot het in werking brengen van een autobus
dienst tusschen Eindhoven en de Belgische 
grens in de richting van Lommel ; 

Den 1faad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 7 
September 1927 n°. 718; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 17 Februari 1928, n°. 448, af
diieling Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant bij bun evengemeld besluit aan 
P. Plompen te Valkenswaard vergunning hebben 
verleend tot het in werking brengen van een 
autobusdienst van Eindhoven over Valkens
waard en liUijksgestel naar de Belgische grens 
in de richting van Lommel onder een 5-tal voor
waarden, waarva.n die sub 5• luidt als volgt: 

5°. Deze vergunning wordt bij wijze van 
overgang slechts voor den tijd van 2 ja.ar, dat 
is tot 15 April 1929 verleend, zullende, vermits 
op het wegvak Eindhoven-V alkenswaard-
liUij lcsgestel op voldoende wijze in de behoefte 
aan snelverkeer is voorzien, na dat tijdstip a.an 
den vergunuinghouder geene vergunning tot 
het berijden van dat wegvak met autobussen 
meer worden verleend ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben over
wogen dat bij hun college mondeling en schrif
telijk bezwaren tegen de gevraagde vergunning 
zijn ingebracht door de Directie der Neder
landsche Spoorwegen te Utrecht, door het ·ge
meentebestuur van Eindhoven en door H. Jon
kers te Valkenswaard, op grond dat deze auto
busdienst concurrentie aandoet aan de spoor
treinen over het baanvak Valkenswaard--Eind
hoven en a.an den over het wegtraject liUijks
gestel-Eindhoven geiixploiteerden autobus
dienst van H. Jonkers t e Valkenswaard; dat 
uit het feit , dat de autobusdiensten van P. Plom
pen en H. Jonkers over het exploitatiejaar 
1925/26 beide door de provincie Noord-Brabant 
ziin gesubsidieerd, bliJkt , dat die diensten naast 
eikaar niet rend:i.bel zijn te exploiteeren; dat 
de aanvrager, die tot a.an het in werking treden 
der gewijzigde Wet Openbare Vervoermiddelen 
een dienst hPeft onderhouden met ongekeurd · 
materia:i.l en zondcr officieele dienstregeling, 
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bezwaarlijk een recht van voorrang tot het 
berijden van het baanvak Luijksgestelr-Valkens
waard-Eindlwven kan doen gelden op H. Jon
kers ; dat niettemin voortzetting van de exploi
tatie over dat baanvak door P. Plompen gedu
rende een tijdvak van 2 jaar te rechtvaardigen 
is op dezen grond, d9.t de exploitant gelegenheid 
krijgt om te zien naar een nieuw middel van be
staan, hetwelk hem door het onmiddellijk stop
zetten van die exploitatie zou worden ontnomen; 
dat het over dat tijdvak aan de exploitatieresul
taten van beide ondernemingen zal ten goede 
komen, inclien aan de concurrentie op het tra
ject Valkenswaard-Eindhoven een einde wordt 
gemaakt ; dat tot dat einde de dienstregelingen 
van beide ondernemingen zijn gewjjzi~d ; dat 
door de beperking van den vergunningsctuur tot 
2 jaar aan het bezwaar van de Nederlanclsche 
Spoorwegen wordt tegemoet gekomen; dat mits
dien het algemeen verkeersbelang met het in 
werking brengen van voorzegden autobusdienst 
zal zij n gediend ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
H. J. Jonkers te Valkenswaard bij Ons in be
roep is gekomen, aanvoerende dfLt Gedeputeerde 
Staten zelf erkennen, dat zijn clienst en die van 
P. J. Plompen naast elkaar niet rendabel zijn te 
exploiteeren, zoodat hier niet aanwezig is een 
geval van op den duur schadelijke concurrentie 
doch van eene reeds eenigen tijd aanwezige 
ongebreidelde, noodelooze en schadelijke con
currentie, die dan, uitsluitend om een parti
culier belang, nog 2 jaar wordt bestencligd ; dat 
Gedeputeerde Staten aan de concurrentie een 
eind trachten te maken door wijziging van de 
dienstregelingen ; dat echter de schadelijke 
concurrentie niet bestaat in het tege!ijk afrijden, 
doch in het feit zelf van het aanwezig zijn van 
twee diensten op een traject ; dat, daar zijne on
derneming, een der ouclsten in Noord-Brabant, 
naast de Nederlandsche Spoorwegen, het ver
voer a.l te gemakkelijk kan absorbeeren, door
gaans z\in bussen niet meer dan voor een derde 
bezet zijn; dat, door meer vervoergelegenheid 
te scheppen, het aanbod van passagiers niet 
zal worden vergroot ; dat, ware dit wel het ge
val, dit enkel zou kunnen geschieden ten koste 
cler Nederlanclsche Spoorwegen, hetgeen blijkens 
de beschikking toch allerminst in de bedoeling 
ligt ; dat ook de voorwaarden, waaronder ver
gunning verleend is, uiterst ruim gesteld zijn, 
a ls gevolg waarvan P . J. Plompen, die blijkbaar 
nog niet verplicht is . een reserve bus beschik
baar te hebben, o. m . op den 3den en 4den Mei 
1927 niet in staat is geweest den voorgeschreven 
clienst regelmatig te rijden, zoodat ook hier 
weer het persoon!ijk belang van den onderne
mer boven het algemeen belang domineert ; 

Overwegende : dat op grond van de ingeko
men berichten met Gedeputeerde Staten moet 
worden aangenomen, dat d e door appellant 
ondernomen autobusdien,~t voldoende kan voor
;..ien in de verkeersbehoefte tusschen Eindhoven 
en Luijksgestel en tusschengelegen plaatsen, 
zooda t door den door Plompen onderhouden 
dienst het belang van dat verkeer niet wordt 
gediend; 

dat evenwel de autobusclienst van appellant 
niet voorziet in de verkeersbehoefte van die 
plaatsen met Belgie ; 

dat mitsdien in bet belang van eene rationeele 
verkeersvoorziening de beperking niet client te 

worden gevonden in den duur doch in den om
vang der vergunning ; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving overigens van het bestreden 
besluit de daarbij aan de vergunning verbon
den vijfde voorwaarde te doen luiden als 
volgt: 

5e . . Het is verboden: 
a. in de richting van Eindhoven naar de 

Belgische grens andere dan recht.streeh."l! naar 
Belgie doorgaande reizigers in de autobussen 
op te nemen ; 

. b. in de richting van de Belgische grens 
naar Eindhoven andere dan recht.streeks van 
Belgie komende reizigers in de autobussen op 
te nemen. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van clit besluit, dat met het rap
port van Onzen Minister in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 22sten Februari 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
( Uitgeg. 13 .Waart 1928.) 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

N°. 448. 

AFDEELING 
VERVOER- EN Ml.JNWEZEN. 

's-Gravenhage, 17 Februari 1928. 
Aa1~ de Koningin. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Geschil
len van Bestuur, heeft mij toegezonden het door 
de Afdeeling aan Uwe Majesteit uitgebrachte 
advies van 7 September 1927, n°. 718, met 
ontwerpbesluit en bijlagen, betrekking hebbend 
op het beroep ingesteld door H. J. Jonkers te 
Valkenswaard tegen de beschikking van Gede
puteerde Staten van Noord-Brabant van 13 
April 1927, opgenomen in het Provinciaal Blad 
1927, n°. 41, waarbij aan P. Plompen te ,Valkens
waard vergunning is verleend tot het in werking 
brengen van een autobusdienst tusschen Eind
hoven en de Belgische grens in de richting van 
Lommel. 

Blijkens het ontwerp-besluit -is de Afdeeling 
van oordeel, dat het beroep ongegrond is. 

De gronden, waarop clit oordeel steunt, zijn 
vermeld in het ontwerp-besluit, dat luidt als 
volgt: 

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

H. J . Jonkers te Valkenswaard, tegen de be
schikking van Gedeputeerde Staten van N oord 
Brabant van 13 April 1927, waarbij aan P. Plom
pen te Valkenswaard vergunning is verleend tot 
het in werking brengen van een autobusdienst 
tusschen Eindhoven en de Belgische grens in de 
richting van Lommel ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 7 
September 1927 n°. 718; 

Op de voorclracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

9* 
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Overwegende dat Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant hii hun evengemeld besluit aan 
P. Plompen te Valkenswaard vergunning heb
ben verleend tot het in werking brengen van 
een autobusdienst van Eindhoven over Vallcens
waard en lAiijksgestel naar de Belgische grens in 
de richting van Lommel onder een 5-tal voor
waarden, waarvan die sub 5• luidt a ls volgt : 

5•. Deze vergunning wordt bij wijze van 
overgang slechts voor den tijd van 2 jaar, dat 
is tot 15 April l 929 verleend, zullende, ver
mits op het wegvak Eindhoven---Valkenswaard
IAiijksgestel op voldoende wijze in de behoefte 
aan snelverkeer is voorzien, na dat tijdstip aan 
den vergunninghouder geene vergunning tot 
hct berijden van dat wegvak met autobussen 
meer worden verleend ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen dat bij hun college mondeling en 
schriftelijk bezwaren tegen de gevraagde ver
gunning zijn ingebracht door de Directie der 

ederlandsche Spoorwegen te Utrecht, door bet 
gemeentebestuur van Eindhoven en door H. 
Jonkers te Valkenswaard, op grond dat deze 
autobusdienst concurrentie aandoet aan de 
spoortreinen over het baanvak Valkenswaard
E indhoven en aan den over bet wegtraject 
Luijksgestel--Eindhoven geexploiteerden auto
busdienst van H. J onkers te Valkenswaard ; 
dat uit het feit, dat de autobusdiensten van 
P. Plompen en H. Jonkers over bet exploitatie
jaar 1925/26 beide door de provincie Noord
Brabant zijn gesubsidieerd, blijkt, dat die dien
sten naast elkaar niet rendabel zijn te exploi
teeren; dat de aanvrager, die tot . aan het in 
werking treden der gewijzigde Wet Openbare 
Vervoermiddelen een dienst heeft onderhouden 
met ongekeurd materiaal en zonder officieele 
dienstregeling, bezwaarlijk een recht van voor
rang tot bet berijden van het baanvak IAiijks
gestel--Valke11,s,vr1,ard-Eindhoven kan doen gel
den op H . J onkers; dat niettemin voortzetting 
van de exploitatie over dat baanvak door 
P. Plompen gedurende een tijdvak van 2 jaar 
te rechtvaardigen is op dezen grond, dat de 
exploitant gelegenheid krijgt om te zien naar 
een nieuw middel van bestaan, hetwelk hem 
door het onmiddellijk stopzetten van die exploi
tatie zou worden ontnomen ; dat het over dat 
tijdvak aan de exploitatieresultaten van beide 
ondernemingen zal ten goede komen, indien 
aan de concurrentie op het traject Valkens
waard-Eindhoven een einde wordt gemaakt ; 
dat tot dat einde de dienstregelingen van beide 
ondernemingen zijn gewijzigd ; dat door de be
perking van den vergunningsduur tot 2 jaar 
aan het bezwaar van de ederlandsche Spoor• 
wegen wordt tegemoet gekomen ; dat mits
dien het algemeen verkeersbelang met bet in 
werking brengen van voorzegden autobusdienst 
zal zijn gediend ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Sta. 
ten H. J . J onkers te Valkenswaard bij Ons in be
roep is gekomen, aanvoerende dat Gedeputeerde 
Staten zelf erkennen, dat zijn dienst en die 
van P. J. Plompen naast elkaar niet rendabel 
zijn te exploiteeren, zoodat bier niet aanwezig 
is een geval van op den duur scbadelijke concur
rentie doch van eene reeds eenigen tijd aanwezi. 
ge ongebreidelde, noodelooze en schadelijke 
concurrentie, die dan, uitsluitend om een par
ticulier belang, nog 2 jaar wordt bestendigd; 

dat Gedeputeerde Staten aan de concurrentie 
een eind trachten t e maken door wijziging van 
de dienstregelingen ; dat echter de schadelijke 
concurrentie niet bestaat in het tegelijk afrijden, 
<loch in het feit zelf van het aanwezig zijn van 
twee diensten op een traject ; dat, daar 
zijne onderneming, een der oudsten in Noord
Brabant naast de Nederlandsche poorwegen, 
het vervoer a l te gemakkelijk kan absorbeeren, 
doorgaans zijn bussen niet meer dan voor een 
derde bezet zijn ; dat, door meer vervoergele
genheid te scheppen, het aanbod van passa
giers niet zal worden vergroot ; dat , ware dit 
we! het geval, dit enkel zou kunnen geschieden 
ten koste. der Nederlandsche Spoorwegen, bet
geen blijkens de beschikking toch allerminst 
in de bedoeling ligt; dat ook de voorwaarden, 
waaronder vergunning verleend is, uiterst ruim 
gesteld zijn, als gevolg waarvan P. J . Plompen, 
die blijkbaar nog niet verplicht is een reservebus 
beschikbaar te hebben, o. m. op den 3den en 
4den Mei 1927 niet in staat is geweest den voor
geschreven dienst regelmatig te rijden, zoodat 
ook hier weer het persoonlijk belang van den 
ondernemer boven het algemeen belang do
mineert; 

Overwegende dat op grond van de ingewon
nen arnbtsberichten moet worden aangenomen, 
dat de onderhavige autobusdienst , naast dien 
waarvoor aan den appellant vergunning is ver
leend, in eene bestaande verkeersbeboefte voor
ziet, zoodat geen voldoende aanleiding bestaat 
tot weigering van de vergunning aan P . P lorn pen, 
aan wien Gedeputeerde Staten zij het ook op 
anderen grond voor den t ijd van twee jaren 
vergunning hrbben verleend; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Rebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Ooze Minister van Waterstaat is belast met 

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

De ]if inister van TV aterstaat, 

Met dit ontwerp-besluit. kan ik, ofschoon met 
de Afdeeling van meening, dat t ot weigering 
van de ver$11nning geen voldoende aanleiding 
bestaat, miJ niet vereenigen. 

Het va.lt m. i. ook op grond van de ingewon
nen ambtsberichten niet te ontkennen, dat, in
dien de diensten van Jonkers en Plompen onge
w\jzigd zij het ook tijdelijk naast elkander 
blijven bestaan, hierdoor een voor bet verkeers
belang schadelijke concurrentie in het !even 
wordt gehouden, zooals dan ook door Gedepu• 
teerde Staten in de overwegingen van het be
streden beslu it en zelfs in de vijfde voorwaarde 
van de vergnnning zelve wordt erkend en op 
een niet aan de wet ontleenden grond verdedigd. 

Aangezien evenwel uit het advies van Gede
puteerde taten blijkt, dat de dienst van P lom
pen in hoofdzaak op het verkeer met Be/,gie is 
gericht, terwijl de dienst van appellant slechts 
tot IAiijksqestel reikt, meen ik, dat ter opheffing 
van het door appellant aangevoerde en als 
juist erkende bezwaar niet de duur, doch de om
vang van de vergunning dient te worden be
perkt, en aan P lompen een vervoerverbod voor 
reizigers, anders dan gaande naar en kornende 
van BeZ,1ie moct worden opgelegd. 
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Ik vt>roorloof mij mitsdien Uwer Majesteit in 
overweging te geven het hiernevensgaand in 
dien zin opgemaakt ontwerpbesluit te be
krachtigen. 

H et zou Uwer Majesteit voorts kunnen be
hagen de mede hierb\j gevoegde, aan den Raad 
van State gcrichte stukken aan den Vice-Presi
dent van <lien Raad te doen terugzenden. 
De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 

22 Februari 1928. BESLUIT, houdende beslis
sing op het beroep, ingevolge artikel 3 der 
Wet Openbare Vervoermiddelen ingesteld 
door den Directeur der N. V. H ollandsche 
Buurtspoorwegen tegen de beschikking 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Bra
bant van 1 Juni 1927. S. 4-2 . 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Directeur der Naamlooze Vennootschap 
Hollandsche Buurtspoorwegen tegen de beschik
king van Gedeputeerde Staten van Noord-Bra
bant van l Juni 1927, opgenomen in het Provin
ciaal Blad n°. 93, voor zooveel daarbij onder I, 
ten 4e, van den aanhef, aan de autobusonder
neming ,,Cito" vergunning is verleend tot het 
in werking brengen van autobusdiensten onder 
andere van 's-Hertogenbosch over Waalwijk 
naar Tilburg ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 21 
December 1927, n°. 1104 A.; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 16 Februari 1928, n°. 435, 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende : dat Gedeputeerde Staten bij 
bovengemeld besluit aan de autobusonderne
ming ,,Cito" te 's-Hertogenbosch onder een zestal 
voorwaarden vergunning hebben verleend tot 
het in werking orengen van autobusdiensten, 
onder andere van 's-Hertogenbosch over Waal
wijk naar Tilburg; 

dat de appellante in beroep aanvoert, dat 
door hare vennootschap, naast den tramdienst 
van zes ritten daags heen en weer, eveneens een 
autobusdienst op dat wegvak wordt geexploi
teerd met negen ritten daags heen en weer ; dat 
de vennootschap daardoor op voldoende wijze 
in de verkeersbehoefte dier streek voorziet; dat 
haar trambedrijf van het begin der exploitatie 
een noodlijdend bestaan heeft gehad, welke 
noodtoestand door autobusconcurrentie nog ver
ergerd is en de maatschappij, niettegenstaande 
den haar door den Staat verstrekten geldelijken 
steun in den vorm van rentelooze voorschotten 
en subsidien, voor groote verliezen is komen te 
staan ; dat Gedeputeerde Staten erkennen , dat 
de bedrijfsresultaten van <lien tramdienst op 
ongunstige wijze worden beinvloed door den 
autobusdienst der ,,Cito", als gevolg waarvan 
die tramdienst gevaar loopt niet in stand te 
kunnen blijven, tenzij met geldelijken steun 
van Overheidswege ; op welke gronden de ap
pellant verzoekt, de door Gedeputeerde Staten 
aan de autobusonderneming ,,Cito" te 's-Her
togenbosch verleende vergunning tot het in 
werking brengen van een autobusdienst op het 
wegvak 's-Hertogenbosch- W aalwijk-Tilburg 
v. v. te willen intrekken ; 

Overwegende : dat op grond van de over
gelegde stukken moet worden aangenomen, dat 

bet verkeer behoefte heeft aan eene autobus
verbinding 's-Hertogenbosch- W aalwijk-Til
burg; 

dat evenwel niet is aannemelijk gemaakt, dat 
in die behoefte niet zou kunnen worden voor-

1 zien door den autobusdienst, die door appel
lante t er aanvulling van haren sedert jaren be
staanden tramdienst op dat traject is ingelegd 
en waarvoor haar terecht vergunning is ver
leend bij beschikking van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant van 8.Juni 1927, opgenomen 
in het Provinciaal Blad n°. 94; 

dat integendeel door het daarnevens toela
ten van andere autodiensten op hetzelfde tra
ject, naar reeds gebleken is, eene verkeers
versnippering zou plaats hebben, welke het 
voortbestaan van den voor de streek, ook met 
het oog op het goederenvervoer, onmisbaren 
tramwegdienst in gevaar zou brengen; 

dat ter voorkoming van eene dergelijke te 
ruime en op den duur schadelijke verkeers
voorziening het vergunningstelsel is ingevoerd ; 

dat derhalve door Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant in hunne beschikking van 1 
Juni 1927, opgenomen in het Provinciaal Blad 
n°. 93, ten onrechte aan de autobusonderneming 
,,Cito" vergunning is verleend tot het in werking 
brengen van een autobusdienst van 's-Hertogen
bosch over Waalwijk naar Tilburg; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

de beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant van 1 Juni 1927, opgenomen in 
het Provinciaal Blad n°. 93, met handhaving 
van de daarbij onder I, ten le, 2e en 3e van den 
aanhef, verleende vergunningen te vernietigen, 
voor zoover daarbij vervolgens ten 4e aan de 
autobusonderneming ,,Cito" te 's-Hertogenbosch 
vergunning is verleend tot het in werking bren
gen van een autobusdienst van 's-Hertogenbosch 
over Waalwijk naar Tili}urg, en de vergunning 
voor een autobusdienst tusschen deze plaatsen 
te weigeren. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van <lit besluit, dat met het rap
port van Onzen Minister in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, Af
deeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 22sten Februari 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v . D. VEGTE. 
( Uitgeg. 8 Maart 1928.) 

MrNISTERIE VAN WATERSTAAT. 

No. 435. 

AFDEELING 
VERVOER- EN MIJJIWEZEN. 

's-Gravenhage, 16 Februari 1928. 
Aan de Koningin. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, heeft mij toegezonden het 
door de Afdeeling aan Uwe Majesteit uitge
bracht advies van 21 December 1927, n°. 1104 A 
met ontwerp-besluit en bijlagen, betreffende het 
beroep, ingeeteld door den Directeur der Naam
looze Vennootschap H ollandsche Buurtspoor
wegen tegen de beschikking van Gedeputeerde 
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Staten van Noord-Rrabant van 1 Juni 1927, 
opgenomen in het Proi:inciaal Blad n°. 93, waar 
bij aan de autobusonderneming ,,Cito" vergun
ning is verleend tot het in werking brengen van 
autobusdiensten onder andere van 's-Hertogen
bosch over Waalwijk naar Tilburg. 

De Afdeeling is van oordeel, dat het beroep 
ongegrond is, 

De gronden, waarop dat oordeel steunt, zijn 
vermeld in het door de Afdeeling opgemaakt 
ontwerp-besluit, hetwelk luidt als volgt: 

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

den Directeur der Naamlooze Vennootschap 
Hollandsche Buurtspoorwegen tegen de beschik
king van Gedeputeerde Staten van N oord-Brabant 
van 1 Juni 1927, opgenomen in het Provinci
aal Blad n°. 93, waarbij aan de autobusonder
neming ,,Cito" vergunning is verleend tot het 
in werking brengen van autobusdiensten onder 
andere van 's-Hertogenbosch over Waalwijk naar 
T ilburg ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 21 
December 1927, n°. 1104 A. ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten bij 
bovengemeld besluit aan de autobnsonderne
ming ,,Cito" te 's -Hertogenbosch onder een zestal 
voorwaarden vergunning hebben verleend tot 
het in werkin,; brengen van autobusdiensten, 
onder andere van 's-Hertogenbosch over Waalwijk 
naar T ilburg ; 

dat de appellante in beroep aanvoert, dat 
door zijne vennootschap, naast den tramdienst 
van zes ritten daags heen en weer, eveneens 
een autobusdienst op dat wegvak wordt ge
exploiteerd met negen ritten daags heen en 
weer ; dat de vennootschap daardoor op vol
doende wijze in de verkeersbehoefte dier streek 
voorziet; dat haar trambedrijf van het begin 
der exploitatie een noodlijdend bestaan heeft 
gehad, welke noodtoestand door autobuscon
currentie nog verergerd is en de maatschappij, 
niettegenstaande den baar door den Staat ver
strekten geldelijken steun in den vorm van 
rentelooze voorschotten en subsidien, voor 
groote verliezen is komen te staan ; dat Ge
deputeerde Staten erkennen, dat de bedr(ifs
resultaten van dien tramdienst op ongunstige 
wijze worden beinvloed door den autobusdienst 
der ,,Cito", als gevolg waarvan die tramdienst 
gevaar loopt niet in stand te kunnen blijven, 
tenzij met geldelijken steun van Overheidswege ; 
op welke gronden de appellant verzoekt, de 
door Gedeputeerde Staten aan de autobusonder
neming ,,Cito" t e 's-Hertogenbosch verleende 
vergunning tot, het in werking brengen van een 
autobusdienst op het wegvak 's-Hertogen
boschr-Waalwijlo----Tilburg v. v. te willen in
trekken · 

Oven~egende, dat op grond van de overge
legde stukken moet worden aangenomen, dat 
het verkeer behoefte heeft aan eene autobus
verbinding 's-Hertogenbosch-lVaalwijlc-Til
burg; 

dat in zoodanig geval de bestaande diensten 
voor eene vergunning in aanmerking komen ; 

dat derhalve Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant de bestreden vergunning te
recht hebben verleend; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

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

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

, den 
De Minister van Waterstaat, 

Met dat ontwerp-besluit kan ik mij niet ver
eenigen. 

De Afdeeling grondt, haar oordeel op twee 
overwegingen,' waarvan de eerste inhoudt, dat 
het verkeer behoefte heeft aan eene autobus
verbinding 's-Hertogenbosch-Waalwijk-T-il
burg, terwijl in de tweede wordt uitgesproken, 
dat in zoodanig geval de bestaande diensten 
voor eene vergunning in aanmerking komen. 

Daargelaten dat ik op de gronden, vermeld 
in mijn aan Uwe Majesteit d.d. 19 October 1927 
uitgebracht en in S taatsblad n°. 339 van dat 
jaar opgenomen rapport, deze erkenning van 
de aanspraken van bestaande autobusdiensten 
in hare algemeenheid niet in overeenstemming 
acht met het a"telsel der wet, meen ik t e moeten 
opmerken, dat in die overwegingen geen aan
dacht wordt geschonken aan het bezwaar van 
appellante, die de bedoelde verkeersbehoefte, 
ook blijkens den door haar nevens haren tram
weg ingelegden autobusdienst, erkent, maar 
wijst op het gevaar van eene t e ruime en daar
door op den duurschadelij ke verkeersvoorziening. 
Dat dit gevaar dreigt, indien naast den spoor
weg en den tramweg aan meer dan een autobus
dienst vergunn.ing wordt verleend, kan m. i. be
zwaarlijk worden ontkend. Ook Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant erkennen het, doch 
gronden het we! verleenen van deze vergunning 
OP. het belang, dat de betrokken streek heeft 
bij vergrooting van de verkeersmogelijkheid. 
Die verkeersmogelijkheid wordt evenwel niet 
bepaald door het aantal ondernemers, doch 
door het aantal busritten, terwjjl vermeerdering 
van het aanta.J ondernemers veeleer tot verzwak
king Jeidt, hetgeen te bedenkelijker is, nu een 
dier ondernemers een voor de streek onmisbaren 
tramwegdienst niet dan met de grootste moeite 
in stand houdt. 

Het komt mij dan ook voor, dat de beschik
king van Gedeputeerde Staten, die, blijkbaar ter 
tegemoetkoming aan de ook door dit college 
van de mededinging gevreesde bezwaren, den 
dienst beperkt tot vier ritten in elke richting, 
eenigszins op twee gedachten hinkt, en dat de 
voorziening in de behoefte aan eene autoverbin
ding 's -Hertogenbosch- Waalwijlc- Tilburg onder 
de door wet en vergunning geboden waarborgen . 
veilig aan een autobusdienst kan worden toe
vertrouwd, waarvoor dan in de eerste plaats 
in aanmerking komt de ondernemer, die sedert 
jaren met de bediening van het openbaar ver
keer in deze streak is belast en die met hare 
trams en autobussen voldoende en alles samen
genomen beter dan eeuige andere onderneming 
in het streekverkeer kan voorzien. 

Op grond van het bovenstaande hen ik van 
oordeel, dat bet beroep van de Naamlooze 
Vennootschap Hollandsche Bnurtspoorwegen 
gegrond is, en dat de bestreden beslissing dient 
te worden vernietigd, voor zoover daarbij aan de 
autobusonderneming ,,Cito" te 's-H ertogenbosch 
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vergunning is verleend tot het in werking bren
.gen van een autobusdienst van 's-Hertogenbosch 
over Waalwijk naar Tilburg. Ik moge Uwer 
Majesteit zeer eerbiedig in overweging geven 
het hiernevensgaande, in dien zin opgema.a.kte 
-0ntwerp-besluit te bekrachtigen. 

Het zou Uwer Majesteit voorts kunnen be
hagen het hierbij gevoegde, a.an den Raa.d van 
State gerichte schrjjven van het bestuur der 
vereeniging ,,Kaatsheuvels Belang" aa.n den 
Vice-President van dien Raad te doen terug
zenden. 

De j)[inister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 

24 Februari 1928. BESLUIT, tot schorsing van 
de besluiten va.n den Raad der gemeente 
Doetinchern van 9 en 11 Februari 1928, on
derscheidenlijk strekkende tot het verleenen, 
ingaande 9 Februari 1928, · van oneervol 
ontslag a.an G. Pieterson a.ls directeur van 
het gemeentelijk gasbedrijf en tot ontzeg
ging aa.n den ontslagen gasdirecteur van den 
toega.ng tot de terreinen en gebouwen 
va.n de gasfabriek der gemeente, gedurende 
den termijn, verloopende tusschen het ont
slag en de beslissing ter zake van de ge
vraagde vernietiging. S. 43. 

Geschorst tot 1 J uli 1928. 

2-! Februari 1928. BESLUIT ter bekendmaking 
van den tekst van het Koninklijk besluit 
van 14 November 1918 (Staatsblad n°. 589), 
houdende bepalingen tot uitvoering van de 
artikelen 6, 7 en 8 der Landarbeiderswet 
(wet van 20 April 1918, Staatsblad n°. 259, 
gewijzigd bij de wet van 16 December 1927, 
Staatsblad n°. 389), zooals dit is aangevuld 
en gewijzigd bij Koninklijke besluiten van 
13 Juni 1925 (Staatsblad n°. 232) en van 21 
Januari 1928 (Staatsblad n°. 10). S. 44. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw en van 
Financien van 16 Februari 1928, Directie van 
den Landbouw, n°. 1614, 2e Afdeeling, en van 
22 Februari 1928, n°. 149, Afdeeling Generale 
Thesaurie; 

Gelet op artikel X van Ons besluit van 21 
J ·anuari 1928, (Staatsblad n°. 10), tot aanvulling 
en wijziging.. van Ons beRiuit van 14 November 
1918 (Staatsblad n°. 589), houc4mde bepalingen 
tot uitvoering van de artikelen 6. 7 en 8 der 
Landarbeiderswet (wet van 20 April 1918, 
Staatsblad n°. 259), zooals dit is gewijzigd bij 
Ons besluit .van 13 Juni 1925 (Staatsblad n°. 
232) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
den tekst van bovenvermeld besluit van 14 

November 1918 (Staatsblad n°. 589), gelijk dit 
is aangevuld en gewijzigd bij Onze besluiten van 
13 Juni 1925 (Staatsblad n°. 232) en van 21 
Januari 1928 (Staatsblad n°. 10), met vernum
mering der artikelen en met de daaruit voort
vloeiende wijzigingen in de aanhaHna van arti
kelen, algemeen bekend te ma.ken door bijvoe
ging van dien tekst in zijn geheel bij dit besluit. 

Onze Ministerl! van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw en van Financien ,.ijn belast met 

de uitvoering van dit besluit. hetwelk in het 
Staa!sblad zal worden geplaatst . 

·s-Gravenhage, 24 Februari 1928. 
WILHELMINA. 

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

De ~Minister van Financien, DE GEF.R. 
( Uitgeg. 8 Maart 1928.) 

TEKST van het Koninkliik besluit van 14 Novem
ber 1918 (Staatsblad n°. 589), houdende be
palingen tot uitvoering van de artikelen 6, 7 
en 8 der Landarbeiderswet (wet van 20 April 
1918, Staatsblad n°. 259, gewijzigd bij de 
wet van 16 December 1927, Staatsblad n°. 
389), zooals dit is aangevuld en gewijzigd bij 
Koninklijke besluiten van 13 Juni 1925 
(St.aatsblad n°. 232) en van 21 Januari 
1928 (Staatsblad n°. 10). 

§ 1. :l.'oelating van rechtspersoonlijkheid hebben
de vereenigingen en stichtingen, uitsluiterul ter 
bevordering van de verlcrijging va:n, onroerend goed 

door landarbeiders werkzaarn. 
Art. 1. 1. De in artikel 6, 3de lid, der Land

arbeiderswet bedoelde toelating van rechts
persoonlijkheid hebbende vereenigingen en 
stichtingen, uitsluitend ter bevordering van de 
verkrijging van onroerend goed door landarbei
ders werkzaam, geschiedt op een daartoe tot 
Ons gericht verzoekschrift van haar bestuur. 

2. Van Ons besluit tot toelating, hetwelk 
met redenen wordt onkleed, geschiedt mededee
ling in de Nederlandsche Staatscourant. 

Art. 2. Bij het verzoekschrift, in het voor
gaand artikel bedoeld, moeten worden overge
legd: 

a. een authentiek afschrift van de statuten 
of de akte, waarbij het bestaan en de werkkring 
der vereenigin$ of stichting geregeld zijn ; 

b. het bewiJs, dat op deze statuten of deze 
a.kte, voor zooveel noodig, de vereischte goed
keuring is verkregen overeenkomstig de te 
dien aanzien geldende wettelijke voorschriften ; 

c. voor zooveel openbaarmaking van sta
tuten of akten a.ls bovenbedoeld door de wet is 
voorgeschreven, het bewijs, dat deze openbaa.r
making is geschied ; 

d. eene verklaring van het bestuur, dat 
binnen den kring der vereeniging of stichting 
geene vereeniging of stichting. a.ls bedoeld in 
artikel 6, lste lid, onder a, der Landarbeiders-
wet, is toegelaten. · 

Art. 3. I. De toelating wordt geweigerd : 
a. indien uit het overge!egde afschrift van 

de statuten of de akte of op andere wijze blijkt, 
dat de vereeniging of stichting niet- uitsluitend 
ten doe] heeft, ter bevordering van de verkrij
ging van onroernnd goed door landarbeiders 
werkzaam te zijn; 

b. indien de statuten of de akte niet voldoen 
a.an de eischen, bij de artikelen 4 en 5 gesteld ; 

c. indien de onjuistheid blijkt van de ver
klaring, in artikel 2, onder d, bedoeld. 

2. Van Ons besluit tot weigering van de 
toelating, hetwelk met redenen wordt omkleed, 
geschiedt mededeeling in de Nederlandsche 
Staatscourant. 

Art. 4. Behalve hetgeen daarin overigens 
, ter voldoening aan wettelijke voorschriften 
moet worden opgenomen, moeten de statuten 
of de akte bevatten : 
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a. eene bepaling, die aan het bestuur de 
bevoegdheid geeft om de toelating en de hand
having daarvan te verzoeken ; 

b. voorschriften, waaruit blijkt, dat buiten 
eene matige rente, in geen geval 4 ten honderd 
's jaars te boven gaande, over het bijeenge
bracht stamkapitaal en de eventuMl door lee
ning verkregen fondsen, alsmede eene bi!lijke 
vergoeding voor verrichte werkzaamheden of 
bewezen diensten, geldelijk voordeel voor de 
leden, aandeelhouders, bestuurders, commis
sarissen of bewindvoerders geheel is buitenge
sloten en dat aan de winsten der vereeniging of 
stichting geene andere bestemming kan worden 
gegeven dan ter bevordering van haar doe] ; 

c. het voorschrift, dat vervreemding of 
bezwaring van onroerende goederen der ver
eeniging of stichting, alsmede aan.koop van 
onroerende goederen door de vereeniging of 
stichting niet anders zal kunnen geschiedim dan 
met goedkeuring van burgemeester en wethou
ders der gemeente, waarin die goederen zijn 
gelegen, of, bij weigering, van Gedeputeerde 
Staten, het bestuur der gemeente gehoord ; 

d. bet voorschrift, dat intrekking der toe
lating de ontbinding of opheffing van de ver
eeniging of stichting medebrengt ; 

e. het voorschrift, dat bij ontbinding of op
heffing van de vereeniging of stichting voorhan
den overschotten boven het bijeengebracht, 
gestort of ter vestiging van de stichting afge
zonderd kapitaal ter beschikking zullen komen 
van de gemeente, waarin de onroerendegoederen 
der vereeniging of sticbting zijn gelegen, ten 
einde te worden aangewend ter bevordering van 
de verkrijging van onroerend goed door land
arbeiders ; dat bijaldien die onroerende goede
ren in meer dan eene gemeente zijn gelegen, 
bedoelde overschotten voor hetzelfde doe! ter 
beschikking zullen komen van de gemeenten, 
indien zij bij minnelijke scbikking tot verdee
ling geraken en bij gebreke van zoodanige min
nelijke schikking binnen een jaar na de ont
binding of opheffing overeen.komstig de regeling 
tot verdeeling, te treffen door Gedeputeerde 
Staten, behoudens beroep op Ons, of - zoo de 
goederen in verschillende provincien zijn gele
gen - door Ons, Gedeputeerde taten dier pro
vincien gehoord, terwijl bjj ontstentenis van 
onroerende goederen bedoelde overschotten zul
len komen ter beschikking van de gemeente, 
waarin de vereeniging of sticht-ing is gevestigd ; 

f. het voorscbrift, waarbij aan het bestuur 
de verplicbting wordt opgelegd om jaarlijks 
aan burgermeester en wethouders der gemeente 
of gemeenten waarin de vereeniging of stichting 
werk.zaam is, een beredeneerd verslag te doen 
toekomen van hare werkzaamheden gedurende 
het afgeloopen jaar, met b\jvoeging van balans 
en van winst- en vcrliesrckening. oi; maakt vol- • 
gen.q model. va-st t.e stellen door Onzen met de 
zaken van den landbouw belasten :Minister ; 

g. bet voorschrift. waarbij aan het bestuur 
de verplicbting wordt opgelegd om Onzen met 
de zaken van den landbouw belasten :Minister 
onmiddellijk in kennis te st ellen met de ontbin
ding of ophaffing der vereeniging of sticbting, in
dien de ontbinding of opheffing eene andere oor
zaak beeft dan het verloop van den tijd, voor 
welken de vereeniging of stichting is opgericht 
of gevestigd ; 

h. het voorscbrift, dat wijziging of aanvul -

ling van de statuten of van de akte, daarin 
aangebracht nadat de toelating is verleend, 
slechts van kracht zal van den dag, volgende op 
dien, waarop de toelating door Ons, Gedepu
teerde Staten gehoord, is gehandhaafd en dat 
elke wijziging of aanvulling, aangebracht nadat 
de toelating is gehandhaafd, telken male slechts 
van kracht zal zijn van den dag volgende op 
dien, waarop de toelating opnieuw is gehand
haafd; 

i . het voorschrift, dat bij ontbinding of op
heffing van de vereeniging of stichting het 
bestuur, alvorens tot vereffening over te gaan, 
alle bezittingen, met de daarop rustende lasten 
en verplichtingen, en alle schulden der ver
eeniging of stichting gezamenlijk zal aa,nbieden 
aan de gemeente of aan de gemeenten, waarin 
de onroerende goederen der vereeniging of 
stichting zijn gelegen, tegen teruggave van bet 
bijeengebracht, gestort of ter vestiging van de 
stichting afgezonderd kapitaal en uit-keering 
van een billijk bedrag voor liquidatiekosten, 
onder voorwaarde, dat die eigendommen de 
bestemming zullen behouden om te dienen ter 
bevordering van de verkrijging van onroerend 
goed door ]andarbeiders, terw1jl bij ontstente
nis van onroerende goederen bedoelde aanbie
ding zal geschieden aan de gemeente waarin 
de vereeniging of stichting is gevestigd. 

Art. 5. De statuten of de akte mogen 
geene bepalingen bevatten, waaraan leden, 
aandeelhouders of anderen het recht ontleenen 
tot het verkrijgen in eigendom van onroerende 
goederen der vereeniging of sticbting. 

Art. 6. 1. Wijziging of aanvulling van de 
statuten of de akte vereischt handhaving van 
de toelating. 

2. Handhaving van de toelating geschiedt 
op een daartoe tot Ons gericht verzoekschrift 
van het bestuur. 

3. Bij het verzoekschrift moet het bewijs 
worden overgelegd, dat de wijziging of de aan
vulling van de statuten of van de akte op 
rechtsgeldige wijze tot stand is gekomen . 

4. De handhaving van de toelating wordt 
geweigerd, indien dit bewijs niet is geleverd, 
alsmede in de gevallen, omscbreven in arti
kel 3. 

5. Van Onze besluiten tot handha,ing of 
tot weigering van de handhaving der toelating, 
welke met redenen worden omkleed, geschiedt 
mededeeling in de Nederland,sche Staatscourant. 

Art. 7. 1. De toelating wordt door Ons, 
Gedeputeerde Staten geboord, ingetrokken, in
dien Ons blij~, dat de vereeniging of stichting 
niet uitsluitend ter bevordering van de ver
krijging van onroerend goed door landarbeiders 
wcrkzaam is of bandelt in strijd met de wet 
of de voorschriften, bij artikel 4 gesteld. 

2. Van Ons besluit tot intrekking van de 
toelating, hetwelk met redenen wordt omkleed, 
geschiedt mededeeling in de Nederland che 
Staaf,Scourant. 

Art. 8. 1. In het belang van de uitvciering 
der Landarbeiderswet kan door Ons, Gedepu
teerde Staten gehoord, de toelating ten aanzien 
van bepaalde gemeenten worden ingetrokken. 

2. Gedeeltelijke intrekking der toelating 
kan niet gesohieden ten aanzien van de gemeen
te, waarin de vereeniging of stichting gevestigd 
is, en de gemeente of gemeenten, waarin aan de 
vereeniging of stichting toebehoorende onroe-
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rende goederen of onroerende goederen, op 
welke de vereeniging of stichting een recht van 
hypotheek heeft, zijn gelegen. 

3. Het bepaalde in artikel 4, onder d, is 
niet van toepassing ten aanzien van de gedeelte
lijke intrekking der toelating. 

4. Van Ons besluit tot gedeeltelijke intrek
king der toelating, hetwelk met redenen wordt 
omlileed, geschiedt mededeeling in de Ned,er- • 
landsche Staatscourant, , 

5. De vereeniging of stichting brengt zoo 
spoedig mogelijk de noodige wijzigfngen in de 
statuten of de akte aan en handelt overeen
komstig het bepaalde bij artikel 6. 

§ 2. Geld,elijke steun van Rijkswege. 
Art. 9. 1. Geldelijke steun van Rijkswege 

wordt, ter bevordering van de verkrijging van 
onroerend goed door landarbeiders, aan gemeen
ten verleend, indien blijkt dat dit belang door 
den maatregel, in verband waarmede die steun 
wordt verzocht, op richtige wijze wordt bevor
derd. 

2. De steun wordt verleend bij beschikking 
van Onzen. Minister van Financien. 

Art. 10. 1. De voorschotten uit 's Rijks kas, 
bedoeld in artikel 7 der Landarbeiderswet, 
worden ter bevordering van de verkrijging door 
landarbeiders van onroerend goed, binnen baar 
gebied gelegen, aan de gemeenten verstrekt 
tegen eene rente van 4 pet. per jaar, te betalen 
gedurende ten hoogste vier jaren na het aangaan 
der sehuld. 

2. Daarna geschiedt de betaling dezer rente 
met de aflossing der sebuld in dertig annu1tei
ten, ieder groot 54/ 5 pet. van het bedrag· van 
het voorschot . 

3. De voorsehotten worden verleend bij be
schikking van Onzen Minister van Finaneien. 

4. Met afwijking van het bepaalde in bet 
en tweede lid kan in elk bijzonder geval, wanneer 
voor zoover het voorsehot niet strekt tot dadelijke 
verkrijging door een landarbeider van een 
plaatsje, een lan~ere aflossingstermijn, doch t en 
hoogste van viJf en zeventig jaren, worden 
toegestaan. 

5. Onder de voorwaarden kan worden opge
nomen, dat Onze met de zaken van den land
bouw belaste Minister en Onze Mini11ter van 
Finaneien telken male worden ingelieht om
trent betgeen met een bepaald voorsehot is ge
sehied en een onderzoek kunnen instellen naar 
de exploitatie van de door middel van het 
voorschot verkregen onroerende goederen. 

6. Het voorschot of bet onafgeloste gedeelte 
daarvan kan door Onzen Minister van Finan
cien, Gedeputeerde Staten gehoord, terstond 
worden terug gevorderd, indien blijkt dat de 
gelden door de gemeente worden aangewend 
voor een antler doe! dan waarvoor zij zijn ver
strekt, of dat de gemeente niet voldoende zorg 
draagt, dat de voorwaarden, waaronder bet 
voorsehot is verstrekt, behoorlijk worden na
geleefd. 

7. Van de besehikkingen tot verleening en 
die tot terugvordering, welke met redenen wor
den omkleed, gesehiedt mededeeling in de Ne
d,erlandsche Staatscourant. 

Art. 11. Het aan eene gemeente toegekend 
voorsehot wordt uitgekeerd wanneer en naar
mate de uitgaven versebuldigd zijn, in verband 
waarmede het is verleend. 

Art. 12. Onze Minister van Finaneien is 
bevoegd, regelen vast te stellen voor het toe
zieht op het gebruik van de verleende voorschot
ten en op de exploitatie van door middel van 
die voorscbotten verkregen bezittingen. 

§ 3. Geld,elijke steun mn gemeentewege. 
Art. 13. 1. Voorschotten, als bedoeld in 

artikel 8, lste lid, der Landarbeiderswet, wor
den ter bevordering van de verkrijging door 
landarbeiders van onroerend goed, binnen haar 
gebied gelegen, door de gemeenten aan de 
vereenigingen of stiebtin$en verstrekt tegen 
eene rente van 4 pet. per iaar en onder de na
volgende voorwaarden : 

a. dat wanneer en voor zoover bet voorscbot 
strekt tot dadelijke verkrijging, door een land
arbeider, van een plaatsje, de betaling van rente 
en annu"iteit op dezelfde wijze plaats beeft, als 
ingevolge artikel 10, late en 2de lid, ten aanzien 
van bet betreffende voorscbot nit 's Rijks kas 
is bepaald; 

b. dat bij ontbinding of opbeffing der ver
eeniging of stiebting, alsmede indien de voor
waarden, waaronder bet voorscbot is verleend, 
niet worden nageleefd, bet voorsehot of bet 
onafgeloste gedeelte daarvan terstond opvor
derbaar wordt; 

c. dat bij vervreemding of bezwaring van 
binnen bet gebied der gemeente gelegen on
roerende goederen der vereeniging of sticbting 
zonder goedkeuring van burgemeester en wet
houders of, bij weigering, van Gedeputeerde 
Staten, het bestuur der gemeente geboord, het 
bestuur der vereeniging of sticbting aan de ge-

. meente zal verbeuren een bij bet verleenen van 
bet voorscbot te bepalen geldboete, waarvoor 
de leden van dit bestuur hoofdelijk aansprake
lijk zullen zijn ; onverminderd bet reebt der 
gemeente om, zoo daartoe termen zijn, in plaats 
van de geldboete sehadevergoeding te eischen 
en om de vervreemding of bezwaring niet als 
geldig te erkennen ; 

d. dat, wanneer en voor zoover bet voor
scbot strekt tot aankoop van los land, de ver
eeniging of stichting tot zekerbeid van de vol
doening van bet versebuldigde bedrag een eerste 
bypotbeek op de aangekochte onroerende goe
deren verleent. In bijzondere gevallen kan door 
Onzen Minister van Finaneien hiervan vrijstel
ling worden verleend. 

2. Het in artikel 10, 5de lid, ten aanzien 
van voorschotten uit 's Rijks kas bepaalde is 
van overeenkomstige toepassing op voorsebot
ten, van gemeentewege verstrekt. 

Art. 14. 1. De verstrekking en de aanvaar
ding van een voorscbot gescbieden bij · eene 
wederzijdscbe overeenkomst, waarvan eene ak
te wordt opgemaakt. 

2. De akte vermeldt de voorwaarden, waar
onder bet voorscbot is verleend en aanvaard. 

Art. 15. Dit besluit treedt in werking met 
den tweeden dag na dien der dagteekening van 
bet Staatsblad, waarin bet geplaatst is. 

Beboort bij Koninklijk besluit van 24 Febru
ari 1928, n°. 7. 

Mij bekend, 
De 11! inister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 

J.B. KAN. 
De Minister van Financii!n, DE GEER. 
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24 Februari 1928. BESLUIT, tot opheffing als 
vestingwerken van het fort in den Sabina
H enricapolder en van het fort Prins Frederik. 
s. 45. 

Wij WILHELMINA, enz. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 12 Januari 1928, Geheim Litt. 
p 3; 

Gelet op artikelen 3 en 4 der Wet van 21 De
cember 1853 (Staatsb/,ad n°. 128) ; 

Gelet op de Koninklijke Besluiten van 25 
Januari 1854 (Staatsb/,ad n°. 8), 3 Augustus 
1888 (Staatsblad n°. 102), 30 September 1913 
(Staatsblad n°. 375), 11 September 1924 (Staats
blad n°. 443) en 16 November 1926 (Staatsblad 
no. 378) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 7 
Februari 1928, n°. 20); 

Gezien het n~er rapport van Onzen Minister 
van Oodog van 18 Februari 1928, Geheim Litt. 
T 16; 

Hebben goedgevonden en besluiten : 
dat, met wijziging in zooverre van de boven

aangehaalde besluiten, het fort in den Sabina 
H enricapolder en het fort Prins Frederik geen 
vestingwerken meer zullen zijn. 

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

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

's-Gravenhage, den 24sten Februari 1928. 
WILHELMINA. 

De .ilfinister van Oorlog, LAMBOOY. 

( Uitgeg. 19 Maart 1928.) 

27 Februari 1928. BESLUIT, houdende aan
wijzing van de Johannes-stichting te Huis
ter-Heide, gemeente Zeist, als eene inrich
ting, welke niet als krankzinnigengesticht 
wordt beschouwd, ook wanneer daarinmeer 
dan twee krankzinnigen worden verpleegd. 
S. 46. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 22 
Februari 1928, n°. 369, afdeeling Armwezen; 

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

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De Johannes-Stichting te Huis-ter

H eide, gemeente Zeist, tot stand gebracht over
eenkomstig de door het bestuur overgelegde 
teekeningen, wordt onder de voorwaarden, ver. 
meld in de volgende artikelen, aangewezen als 
eene inrichting, welke niet als gesticht voor 
krankzinnigen wordt beschouwd, ook wanneer 
daarin meer dan twee krankzinnigen worden 
verpleegd. 

,vij behouden Ons voor deze voorwaarden, 
wanneer dit noodig blijkt, aan te vullen of te 
,v ij zigen. I 

Art. 2. Tot de inrichting wordt te alien tijde 

vrije toegang verleend aan diengenc der inspec
teurs, bedoeld in artikel 1 der Wet van 27 April 
1884 (Staatsb/,ad n°. 96), die door Onzen Minis
ter van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
belast is met het toezicht op de inrichting. 

Het bestuur, de geneeskundigen aldaar werk
zaam, benevens het overige personeel, geven den 
inspecteur de door hem verlangde inlichtingen. 

Art. 3. Alvorens in de inrichting veran
deringen worden aangebracht, welke zouden 
moeten leiden tot wijzigingen in de teekeningen, 
bedoeld in art. 1, wordt schriftelijk het advies 
ingewonnen van den inspecteur. 

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

Art. 5. Het is verboden den verpleegden te 
beletten zich schriftelijk te wenden tot de Hoof
den der Departementen van Algemeen Bestuur, 
tot den inspecteur en tot den Officier van Ju
stitie. 

Art. 6. In acht worden genomen de nadere 
voorschriften, welke door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw ten aan
zien van het bepaalde in de artikelen 3, 4 en 5 
mochten worden gegeven. 

Art. 7. Het bestuur draa.gt zorg, dat een 
afschrift van dit besluit, een copie van de tee
keningen, bedoeld in art. 1, de briefwisseling, 
bedoeld in art. 3 en de voorschriften, bedoeld 
in a.rt. 6, in de inrichting aanwezig zijn en aan 
den inspecteur te a.lien tijde op verla.ngen ter 
inzage worden voorgelegd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is bela.st met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsb/,ad zal worden ge
plaatst. 

's -Gra.venpage, den 27sten Februa.ri 1928. 
WILHELMINA. 

De l}f inister van B innenlandsche Zaken en 
· Landbouw, J. B. KAN. 

(Uitgeg. 13 Maart 1928.) 

27 Februari 1928. BESLUIT tot vaststelling van 
den dag van inwiirkingtreding van het 
Koninklijk besluit van 6 Juni 1922 (Staats -

. b/,ad no. 395), laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 27 December 1923 
(Staatsblad n°. 558), regelende den invoer 
en de keuri.rig van- v:Ieeschwa.ren. S. 47. 

B epaalib op 1 J uli 1928. 

27 F ebruar-i 1928. KONINKLIJK BESLUIT 
Armenwet, art. 8, 2e lid j 0

• art. 74. 
Het doel van een in 1610 door besluit 

der vroedschap gesticht weeshuis , waarin 
de kinderen worden opgevoed ,,in de 
vreeze Gods des Heeren" , welke inrich
ting tot heden is gecontinueerd en bekend 
is als ,,het gereformeerd burgerweeshuis", 
kan bij het toenmaals heerschend begin
sel, dat de taak der overheid meebracbt 
de bescherming van den gereformeerden 
godsdienst als de eenig ware, n iet anders 
zijn geweest dan de verzorging van gere
fonneerde weezen en hunne opvoeding 
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naar zuiver gereformeerde beginselen. Het 
oogmerk van de stichter was dan ook niet 
een a lgemeene humanitaire of socia le 
pi ichtsvervull ing, die door verouderde 
staat rechtelijke beginselen zou kunnen 
worden gewijzigd of verru imd (in casu 
door het weeshuis open te stellen voor 
weezen zonder onderscheid van gods
dienst), maar de zeer eng omschreven be
stemm ing eener fundatie tot opvoeding in 
een bepaalden nog thans beleden gods
dienst. 

Wij WILHELMI A , enz. 

Beslissende het ge chi!, gerezen met betrek
king tot de bestemming van de burgerl ijke 
instelling van weldadigheid, het Gereformeerd 
Burgerweeshuis te Weesp; 

D en R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 3 
Februari. 1928, no. 90; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
'Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 22 
Februa ri 1928, no. 325, Afd. Armwezen; 

0. dat omtrent het juiste doe! en karakter 
van het Gereformeerd Burgerweeshuis te 
Weesp reeds gedurende ta! van jaren verschil 
van gevoelen bestaat tusschen het bestuur van 
die instelling en den gemeenteraad; 

dat het bij raadsbesluit van 13 Augustus 
1913 ingevolge art. 89 der Armenwet 1912 
vastge teld reglement, voor deze burgerlijke 
instelling van weldadigheid in art. 9, le lid, 
de volgende bepaling bevat: 

,,H et doe! der instelling is, voor de verple
ging en opvoeding te zorgen van alle weezen, 
die in de Gereformeerde Kerk gedoopt en a l
hier in echt zijn geboren uit Protestantsche 
ouders, waarvan al thans een tot den Gerefor
meerden godsdien t heeft behoord en gedu
rende tw a al f ach tereen vo I gen de j aren in de 
gemeente heeft gewoond"; 

dat i11 verband met de omstandigheid, dat 
het Gereformeerd Burgerweeshuis den laat
sten tijd weinig of geen weezen te verzorgen 
had, tenvijl voor het onderhoud der niet-gere
formeerde weezen in de gemeente ge lden te 
kort kwamen, bij het gemeentebestuur de 
vraag rees, op welke wijze de middelen van 
het Gereformeerd Burgerweeshuis mede be
schikbaar zouden kunnen worden gesteld ten 
behoeve van de niet-gereformeerde weezen in 
de gemeente; 

dat de gemeenteraad op 9 Augustus 1923 
tot eene oplossing van die vraag is trachten 
te komen door het nemen van een tweetal be
s1 uiten; 

dat bij het eene bes luit de Raad de regeling 
en het gebrn ik van de bezittingen en inkom
sten van het Gereformeerd Burgenveeshuis te 
'Weesp deed overgaan op bet Burgenveeshuis 
te Weesp, bij welk bes lui t werd ovenvogen, 
dat het te betreuren is, dat terwijl het St. 
Bartholomeus Gast- en Armenweeshuis voor 
de vol doeni ng van haar taak steeds grooter 
wordende offers van de gemeentekas vergt 
een andere instelling i. c. het Gereformeerd 
Burgerweeshuis, welker doe! krachtens art. 9 
van het regl ement dier instelling eenigszins 
meer beperkt is dan dat van het St. Bartho
lome11s Gast- en Armenweeshuis, door de om-
tandigheid dat het Gerefot·meerd Burger-

weeshuis slechts voor nog maar kort geleden 
geen en thans twee weezen te verplegen heeft, 
in staat is telken jare hare inkomsten te bezi
gen tot vergrooting van haar kapitaal; dat 
de werking van de bepalingen van den stich
ting brief aangaande het doel van de stich
ting moet worden geacht niet meer te beant
woorden aan het oogmerk van den tichter; 
dat toch blijkens den stichtingsbrief d.d. 20 
Juni 1580 voor Burgemeester, Schepenen en 
Raden van Weesp zijn verschenen Mater Pro
curatrice en de gemeene Conventualen van 
St. Jans Evangelisten der· Stad Weesp, ten 
einde aan de arme schamele weezen en wees
kens der Stad en de Carspel alle hunne roe
rende en onroerende goederen, als I an den, 
huizen en renten, zooals zij die bezaten te ge
ven tot een rechte aalmoes om daarmede, in 
toekomende tijden de arme weezen en wees
kens te onderhouden, opdat de weezenvoogden 
alle conventualen zouden b I oven een ieder van 
hen bijzonder te geven levenslang lijfpensioen ; 
dat in de Raadsvergadering van 10 Februari 
1610 door den Burgemeester aan de Vroed
schap is voorgedragen om van de oude Con
venthu izen een weeshu is te maken ; dat uit 
het feit, dat blijkens de notulen van de Raads
vergadering van April 1610 een binnenvader 
voor het weeshuis is benoemd blijkt, dat het 
weeshuis toen reeds geopend was; dat geble
ken is, dat het weeshuis toentertijd ook ge
bruikt is geworden voor Proveniers en beste
delingen, zijnde. meergenoemde inrichting een 
instelling voor de weezen van alle eerlijke 
poorters van Weesp en Weesperkarspel, on
verschillig welke religie zij waren toegedaan; 
dat uit het fe it, dat in de notificatie, die in 
de courant werd geplaatst en waarin a lien 
worden opgeroepen om in Weesp te komen 
wonen en waarin ieder inwoner het recht 
werd toegezegd op het Burgerweeshuis, blijkt, 
dat het weeshuis voor per onen van all e reli
gie openstond; dat het a l zoo was een Burger
weeshuis en uit de nadere toevoeging van het 
woord ,,Gereformeerd" niet mag worden afge
leid, dat uitsl uitend Gereformeerde weezen 
recht op de instelling konden ontleenen; dat 
de toevoeging van het woord ,,Gereformeerd" 
dan ook waarschijnlijk hi torisch moet worden 
verk laard en we! uit het feit, dat in die da
gen de Christelijke Gereformeerde godsd ienst 
die godsdienst was we! ke van overheidswege 
a ls juist erkend werd, of wel de bevolking van 
Weesp overwegend den Gereformeerden Gods
dienst beleed; dat de Raad bevoegd kan wor
d en geacht, overeenkomstig de wettelijk gestel
de bepal ingen, de bestemming van de goederen 
en bezittingen van het Gereformeerd Burger
weesh ui s te wij zigen in dien zin, dat het doel 
der instelling zoodanig wordt omschreven, dat 
dit zooveel mogelijk nabij komt aan het doe!, 
dat de stichter bij de stichting op het oog 
heeft gehad; dat dit kan worden bereikt door 
de inste lling open te stellen voor verp leging 
en verzorging van alle weezen, waarvan een 
der ouders gedurende twee jaren in de ge
meente wooonachtig is geweest, welke weezen 
hun 17e levensjaa,· nog niet zijn ingegaan; 
en de naam der instelling te wijzigen in ,,Bur
gerweeshuis"; dat het in verband hiermede 
noodzake lijk is de regeling en het gebruik 
van de bezittingen en inkomsten van het Ge-
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rnformeerd Burgerweeshuis te doen overgaan 
op het ,,Burgerweeshuis" ; 

dat bij het tweede op 9 Augustus 1923 ge
nomen raadsbesluit werd vastgesteld eene 
,,Verordening, regelende het bestuur en de in
richting van het Burgerweeshuis te Weesp", 
waarvan art. 9, eerste zinsnede, luidde: ,,Het 
doe! der instelling is, voor verpleging en op
voeding te zorgen van alle weezen, waarvan 
een der ouders gedurende twee jaren in de 
gemeente woonachtig is geweest;" 

dat <lit besluit was gegrond op de overwe
gingen, dat de werking van de bepalingen 
van den stichtingsbrief van het Gereformeerd 
Burgerweeshuis aangaande het doe! van deze 
ins telling moet worden geaoht niet meer te 
beantwoorden aan het oogmerk van den st ich
ter; dat toch blij kens art. 9 van het regle
ment van het Gereformeerd Burgerweeshuis 
het doe! van de instell ing zich bepaalt tot ver
pleging en opvoeding van alle weezen, die in 
de Gereformeerde Kerk gedoopt en in de ge
meente Weesp zijn geboren uit Protestantsohe 
ouders, waarvan, althans elm, tot den Gere
formeerden Godsdienst behoort en gedurende 
twaalf achtereenvolgende jaren in de ge
meente hebben gewoond, terwijl uit historische 
gegevens kan worden afgeleid, dat de stichter 
der instelling op het oog heeft gehad de stioh
ting te doen stellen tot gebruik van alle eer
Jijke poorters van Weesp en W eesperkarspel, 
onverschillig welke religie zij waren toege
daan ; dat art. 9 van het reglement van het 
Gereformeerd Burgerweeshuis naar zijne te
genwoordige redaotie in strijd moet worden 
geaoht met de bedoelingen, welke bij den 
stichter hebben voorgezeten, waarom het wen
schelijk is meergenoemd reglement te wijzi
gen; 

dat ter bestrijding van deze besluiten de 
Regenten van het LTereformeerd Weeshuis te 
Weesp bij hun aan Gedeputeerde Staten ge
richt schrijven van 20 Augustus 1923 hun van 
dat van den gemeenteraad afwijkende stand
punt in deze hebben uiteengezet, waarbij zij 
o. a . sohrijven dat h. i. geenszins vaststaat, 
dat de door den gemeenteraad aangehaalde 
brief van 22 Juni 1580 moet worden be
sohouwd als de stiohtingsbrief van hunne in
stelling; dat deze brief waarschijnlijk is het 
uitvloei el van artikel 14 der Unie van 
Utrecht, terwijl zij eerder geneigd zouden zijn 
als aanvang van hunne instelling te beschou
wen een octrooi van lEtlO, verleend door de 
Staten van Holland en West-Friesland; dat 
zij voorts wijzen op het feit, dat door de 
Vroedschap van Weesp in 1660 is gesticht het 
Armen-Weeshuis, be temd voor alle gezind
ten, waaruit men zou kunnen afleiden, dat 
het Burgerweeshuis hetzij toen reeds, maar in 
elk geval daarna een beperkt karakter bezat; 

Overwegende: dat de Mater en conventualen 
Tan St. Jans Evangelisten der stad Weesp op 
2 Juni 1580 voor burgemeester, schepenen en 
Raden van Weesp zijn versohenen om alle 
hunne roerende en onroerende goederen te 
geven tot een rechte aalmoes, om daarmede in 
toekomende tijden de arme weezen en weeskens 
te onderhouden; 

dat, daargelaten of deze gift is aan te mer
ken als een nieuwe stichting dan we! als de 
continuatie eener oude fundatie ten bate van 

de weezen van alle poorters der stad Weesp, 
in ieder geval deze instelli'ng is vervangen 
door een nieuwe instelling met een antler doe!, 
toen op 10 Februari 1610 door besluit der 
vroedsohap, later bekrachtigd door de Staten 
van Holland en West-Friesland, het oude con
ventiehuis werd bestemd tot een weeshuis , 
waarin de kinderen zouden worden opgevoed 
,,in de vreeze Gods des Heeren"; 

dat deze instelling tot heden is gecontinueerd 
en bekend is als het gereformeerd burger
weeshuis; 

dat het doe! van deze stichting, bij het toen
maals heerschende beginsel, dat de taak der 
overheid meebracht de bescherming van den 
gereformeerden godsdienst als de eenig ware, 
niet anders kan geweest zij n clan de verzorgi ng 
van gereformeerde weezen en hunne opvoeding 
naar zuiver gereformeerde beginselen; 

dat dan ook de praktijk, gelij k blij kt uit de 
door den Rijksarchivaris van Noord-Hol land 
uiteengezette histori sche gegevens, gedurencle 
drie eeuwen volgehouden, met deze opvatting 
strookt ; 

dat om dezelfde reden het oogmerk van den 
stichter - dat is de vroecl chap - geen antler 
kan geweest zijn clan het doe!, dat het besluit 
clezelfde vroedschap beoogde te bereiken; 

dat het oogmerk van den stichter niet was 
een algemeene hurnanitaire of sociale plichts
vervulling, die door veranderde staatsrechte
lijke beginselen zou kunnen worden gewijzigd 
of verruimd, rnaar de zeer eng omschreven 
bestemming eener fundatie tot opvoeding in 
een bepaalden nog thans beleden godsdienst; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen, dat de burgerlijke install ing het 
Gereforrneerd Burgerweeshuis te ·weesp, in 
overeenstemming met het oogrnerk van den 
stichter, tot bestemming heeft het voorzien 
in de verzorging van weezen van gereforrneer
den huize. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast enz. 

(A.B .) 

27 Februari 1928. KONINKLIJK BESLIDT 
Wet houdende algemeene regelen \ Vater

staatsbestuur, art. 19. 

Nu art. 19 A IX a een rechtstreeks be
roepsrecht van besliss ingen van Ged. Sta
ten omtrent het onclerhouden van water
staatswerken op de Kroon waarbol'gt, is 
el' geen reden om indirect voor belang
hebbenden beroep mogelijk te achten te
gen een besluit van Geel. Staten tot goecl
keuring van de begrooting van een 
waterschap, welk beroep bij de wet op
zettelijk niet is verleend (art. 19 A. I) 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, inge teld door 

F. H. von Lindern te 's-Gravenhage tegen 
het besluit van Ged. Staten van Utrecht van 
8 Maart 1927, no. 394/357, 2e Afd. tot goecl
keuring van de begrooting van het grootwa
terschap de Ring der Ronde Veenen voor het 
jaar 1927; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
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21 December 1927, no . 1026 ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 21 Febr. 1928, no. 383, Afd. 
Waterstaat A; 

0.: dat Ged. Staten van Utrecht bij besluit 
van 8 Maart 1927, no. 394/357 2e Afd., de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het grootwaterschap de Ring cler Ronde Vee
nen hebben goedgekeurd ; 

dat Ged. Sta_ten claarbij hebben overwogen, 
dat de hoofdingeland van het waterschap 
F. H. von Linclern aan hun college heeft ver
zocht, de begrooting niet goed te keuren; dat 
zijn bezwaar is gericht tegen de posten we
gens arbeiclsloonen voor onderhoud en ver
betering van de ringkaden en wegen op de 
ringl;:aclen en wegens kosten van onderhoucl 
en verbetering van wegen op de ringkaden, 
claar z.i. het grootwaterschap ingevolge art. 
2, sub 1, van zijn reglement a lleen is belast 
met het onderhoucl van de ringkaclen, <loch 
niet met het onderhoud van de wegen op de 
ringkaden, welk onderhoud naar zijne mee
ning geheel ten laste komt van de water
schappen, waar in die wegen gelegen zijn; 
dat voor de bewering van den adressant, dat 
de onderhouclslast van alle wegen op de ring
kaden op de ingelegen betrokken waterschap
pen rust, geen argurnenten worclen aange
voerd; clat deze bewering naar de meening 
van 1nm college op een misvatting van den 
bestaanden toestancl moet berusten; dat we-
1 iswaar van de wegen op de ringkaden van 
het grootwaterschap de onderhoudslast van 
enkele gedeel ten bij andere corporatien be
hoort, welke gedeelten dan ook a ls afzonder
lijke onderhoudsobjecten, naast de ringkaden 
zelf, zijn te beschouwen, <loch dat daaruit 
allerminst volgt, dat de verplichting tot on
derhoud van de voorheen door het grootwa
terschap de Ronde Veenen en thans door het 
grootwaterschap de Ring der Ronde Veenen 
onderhouden wegen op de ingelegen betrok
ken waterschappen zou rusten; dat voorts 
laatst bedoelde wegen het verharde gedeel te 
op de kruin van de ringkade uitmaken; dat 
het aanbrengen van bedoelde verharding op 
die kaden i.e. in hoofdzaak geschied is ter 
bescherming van die kaden als waterkeering 
en dat dientengevolge die verharding a ls een 
dee! van de ringkacle zelf is te be chouwen; 
dat dientengevolge het onderhoud van de 
wegen op de ringkaden, die geen afzonder
lijk onderhoudsobject vormen, terecht ge
schiedt door den onderhoudsplichtige van de 
ringkaclen zelf i. e. het grootwaterschap de 
Ring der Ronde Veenen; clat cleze wijze van 
onderhoud ook billijk geacht moet worden, 
aangezien de ringkaden, waartoe de verhar
ding behoort, het geheele gebied van het 
grootwa.terschap beschermen; 

dat van <lit besluit F. H. von Lindern bij 
Ons in beroep is gekomen, in hoofdzaak op 
grond van de wordingsgeschiedenis van het 
reglement van het waterschap -aanvoerende, 
dat onder ringkaden in art. 2 onder I van het 
reglement van het grootwaterschap alleen zijn 
te verstaan de kaclen zelf, a ls waterkeerend 
werk, en niet mede de daarop gelegen wegen, 
en dat niets terzake doet de vraag, of de in
liggende waterschappen al of niet onclerhouds
plichtig zijn; 

0.: dat bet beroep van den appel lant is ge
richt tegen de goedkeuring van de begrooting 
van het grootwaterschap de Ring der Ronde 
Veenen voor het jaar 1927 door Ged. Staten 
van Utrecht; 

0.: dat art. 19 van de ,vaterstaatswet 
1900 aan belanghebbenden beroep op Ons toe
kent van krachtens provinciale verordeningen 
betreffende den waterstaat of reglementen 
van waterschappen genomen besluiten van 
Ged. Staten tot onthoucling van goedkeuring 
aan, tot wijziging of tot vaststelling van be
grootingen van waterschappen, <loch dat zoo
danig beroep aan belanghebbenden onthouden 
is tegen besluiten van Ged. Staten tot het 
verleenen van goeclkeuring aan begrootingen 
van waterschappen; 

dat nu we! is waar de gernachtigde van den 
appellant ter openbare vergadering van de 
afdeel ing van den Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur, waarin over deze 
zaak verslag is uitgebracht, heeft aangevoerd, 
dat Ged. Staten bij hun bestreden besluit in 
wezen eene beslissing heben gegeven orntrent 
een gesch i l over het bestaan van de verpl ich
t ing tot onderhoud van een waterstaatswerk, 
en dat van zoodanige bes! issing krachtens 
art. 19 A IXa, beroep open staat op Ons, 
onverschillig in welken vorm deze beslissing 
is genomen, <loch dat <lit betoog niet kan 
worden aanvaard; 

dat immers art. 111 van het reglement 
voor het grootwaterschap de Ring der Ronde 
Veenen geschi llen over onder meer het onder
houden van werken, voorzoover zij niet aan 
eene andere macht ter beslissing zijn opge
dragen aan de beslissing van Geel. Staten 
onclerwerpt, en van zoodanige beslissingen 
steeds voor bel anghebbenden krachtens art. 
19 A IX a, van de Waterstaatswet 1900 be
roep op Ons openstaat; 

dat, nu een rechtstreeksch beroepsrecht van 
besl issingen van Ged. Staten omtrent het on
derhuoden van waterstaatswerken op Ons is 
gewaarborgd, e r geene reden is, om indirect 
voor belanghebbenden beroep mogelijk te 
achten tegen een besluit van Ged. Staten tot 
goedkeuring van de begrooting van een wa
terschap, hoedanig beroep bij de wet opzette
lijk niet is verleend; 

clat derhalve, aangenomen, dat de appellant 
a ls belanghebbende in den zin van art. 19 
der W aterstaatswet 1900 kan worden aange
merkt, hij aan geene bepaling van <lit art. 
het recht kan ontleenen, om bij Ons in beroep 
te komen tegen een besluit van Geel. Staten 
tot goedkeuring van de begrooting van een 
waterschap; 

dat zoodanig recht evenmin bij eenige an
dere bepal ing der wet is verleend; 

Gezien de Waterstaatswet 1900 en het 
Reglement van het Grootwaterschap de Ring 
der Ronde Veenen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
den appell ant in zijn beroep niet-ontvanke

lijk te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 

(A.B.) 
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2 Febr-uari 1928. BESLUIT, tot vaststelling 
van bepalingen als bedoeld in artikel 1 der 
wet van 26 A,i:>ril 1884 (Staatsblad n°. 80), 
laatstelijk geWijzigd bij de wet van 29 Juni 
1!)25 (Staatsblad n°. 308), totvaststelling van 
bnitengewone maatregelen tot afwending 
van eenige besmettelijke ziekten en tot 
wering harer uitbreiding en gevolgen. S. 48. 

Wij WILHELMINA, enz. 

Overwegende dat het, wegens het voorkomen 
van pest en andere besmettelijke ziekten in en
kele pla.atsen in het bnitenland, noodzakelijk 
is bepalingen vast te stellen, bedoeld in artikel 
1 der wet van 26 April 1884 ( taatsblad n°. 80), 
Iaatstel~jk gewijzigd bij de wet van 29 J"nni 1925 
(Staatsblad n°. 308), tot vaststelling van bniten
gewone maatregelen tot afwending van eenige 
besmettelijke ziekten en tot wering harer uit-
breiding en gevolgen ; · 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
.A.rbeid, Handel en Nijvetheid van 9 J"annari 
1928, n°. 2082 Hi:, afdeeling Volksgezondheid, 
en van Onzen Minister van Financien van 14 
Jannari 1928, n°. 137, afdeeling Invoerrechten; 

Gelet op Ons beslnit van 22 Febrnari 1927 
(Staatsblad n°. 41) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 14 
Februa.ri 1928, n°. 18); 

Gelet op het nader rapport van Onzen l\fi
nister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 22 
Febrna.ri 1928, n°. 251H, Afdeeling Volksge
zondheid, en van Onzen l\finister van Finan
cien, van 24 Febrnari 1928, n°. 97, afdeeling 
Invoerrechten ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepa.len: 
Art. 1. In-, door- en vervoer van lompen, 

gebruikte kleedingstukken en ongewa schen 
lijf- en beddegoed, zijn verboden nit landen of 
plaatsen door Onze l\finisters van Arbeid, 
Handel en Nijverheid en van Financien aan te 
wijzen. · 

De aa.nwijzingen worden telkens tenminste 
een dag, v66rdat zij in werking treden, door 
pla.atsing in de N ederlandsche Staatscoumnt t er 
a.lgemeene kennis gebracht. 

Onze voornoemde ]\'[inisters zijn bevoe$d die 
a.anwijzingen te vera.nderen, zoo dikwiJIS de 
omstandigheden dit gedoogen of noodig ma.ken, 
alsmede te bepalen of en in hoeverre de bagages, 
door reizigers medegebra.cht, onder het verbod 
zijn begrepen. De be chikkingen over deze on
derwerpen worden ook in de N ederlandsche 
Staatswurant geplaatst. 

Art. 2. Heeft het verbod afwending van de 
Aziatische cholera of van pest ten doe!, dan ge
dragen zich Onze voornoemde l\finisters bij 
aanwijzingen betreffende den in- en doorvoer 
nit landen, die toegetreden zijn tot de op 17 
Jannari 1912 te Parijs gesloten en bij de wet van 
26 Febrnari 1914 (Staatsblad n°. 57) goedge
kenrde internationale sanitaire overeenkomst, 
naar de bepalingen van die overeenkomst. 

Art. 3. Met het opsporen van de overtre
dingen van de wet van 26 April 1894 ( taats
blad n°. 80), laatst elijk gewijzigd bij de wet van 
29 Juni 1925 (Staatsblad n°. 30 ), en van dit be
sluit zijn, beha.lve de ambtenaren en bea.mbten, 
daa.rtoe in artikel 6 dier wet aangewezen, mede 
bela t de geneeskundigen, die ingevol e het 
bepaalde in artikel 7, lste lid, der wet van 28 

Maa.rt 1877 (Staatsblad n°. 35), Ia.atstelijk ge
wijzigd bij de wet van 24 Ma.a.rt 1922 (Staats
n0. 135) tot wering van besmetting door nit 
zee aankomende chepen, door Ons voor het in 
artikel 7 bedoelde gezondheidsonderzoek zijn 
a.angewezen. 

Art. 4. Dit besluit, dat gedurende 1 jaar 
van kracht blijft, treedt in werking met ingang 
van 14 April 192 . 

Onze l\finisters van Arbeid, Handel en Nijver
heid en van Financien zijn belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staal blad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's -Gravenhage, den 2 sten Febrnari 1928. 
WILHELM!l"\1' A. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. LOTEMA.KER DE BRUiN E. 

De .Minister van Financien, DE GEER. 
(Uitgeg. 15 Maart 1928.) 

28 Februari 1928. BE LUIT, hondende bes lis
sing op het beroep, ingevolge artikel 3 der 
Wet Openbare Vervoermiddelen ingesteld 
door de firma van den Honert en van Rooy 
t e Eindlwven t egen de beschikkingen van 
Gedepnteerde Staten van Noordbrabant 
van 27 April 1927, G. n°. 359 en 359a. 
s. 49. 

Wij WILHELJ\fi A, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de firma VAN DEN HoNERT en VAN Rooy te 
Eindlwven tegen de beschikking van Gedepu
teerde taten van Noordbrabant van 27 April 
1927 G. n°. 359, waarbij haar vergnnning is 
verleend tot het in werking brengen van een 
autobnsdienst tnsschen Eindhoven en de Bel
gische grens over Reusel en tegen het besluit 
van Gedepnteerde Staten van Noordbrabant 
van 27 April 1927 G. n°. 359a, waarbij de dienst
regeling, het tarief en het aantal antobnssen van 
dezen antobnsdienst zijn goedgekeurd ; 

Den Raad van tate, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestnur, gehoord, advies van 7 
September 1927 n°. 709; 

Op de voordracht van Onzen J\finister van 
Watersta.at van 22 Februari 1928, n°. 432, af
deeling Vervoer- en ]','[ijnwezen; 

Overwegende dat Gedepnteerde Staten van 
Noordbrabant bij beslnit van 27 April 1927 aan 
de fuma VAN DEN HONER'!' en VAN Rooy te 
Eindlwven verguoning hebbon verleend tot het 
in werking breng n van een a.ntobusdienst van 
Eindhoven over R eusel naar de Belgische grens 
onder een 5-tal voonvaarrle1,, waarvan de vijfde 
bepaa.lt, dat de vergunning wordt verleentl' tot 
l Mei 1929, terwij l zij bij beslnit van denzelfden 
datum de dienstregelinl(, het tarief en het aan
tal autobnssen van den antobnsdienst hebben 
goedgekeurd ; 

dat Gedepnteerde taten bij eerstgenoemd 
besluit onder meer hebben overwogen, dat in 
afwachting van de uitbreiding van den tram
dienst op het baanvak Eindlwven-V eldhoven 
het verkeersbelang is gediend door het rijden 
van een aantal busritten naast die van de 
tram; dat daarom a.anleiding bestaat de aan
vraagster in staat te stellen de exploitatie van 
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die busritten alsnog gedurende 2 jaar voort te 
zetten, doch da.t zij er op zal hebben ~e rekenen, 
dat na. dien termijn de vergunning daartoe niet 
za.l worden verlengd, indien de Tramweg- Maa.t
schappij de Meijerij ten genoegen van Gedepu
teerde Staten een genoegzaam aantal tramritten 
zal hebben ingelegd ter voorziening in de ver
keersbehoefte t usschen E indhoven en Veldhoven ; 

dat de firma VAN DEN HoNERT en VAN Rooy 
van deze besluiten objj Ons in bcroep is gekomen, 
aanvoerende dat zij reeds verscheidene jaren 
haren dienst uitoefent ; dat zij bezwaa.rlijk 
f 75.000 voor twee jaren in een bedrijf kan vast
leggen; da t ook over 2 jaren aan ha.Ten dienst 
nog behoefte zal bestaan en dat de door Gedepu
teerde Staten vastgestelde dienstregeliag groote 
bezwaren heeft ; weshalve zij verzoekt in de 
vijfde voorwaarde der vergunning, in plaa.ts 
van 1 Mei 1929 te lezen 1 Mei 1937, voorts een 
nuttiger dienstregeling vast t e stellen en haar de 
vrijheid t e geven andere autobussen, mits goed
gekeurd, in gebrnik te nemen ; 

Overwegende ten aanzien van het bezwaa.r 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten, 
waarbij de vergunning is verleend, dat de maat
schappij de Meijerij, die sedert jaren cen tram
wegdienst uitoefent van Eindhoven over R eusel 
na.ar de Belgische grens, welke voor bet goede
renverkeer in de streek niet zou kunnen worden 
gemist, de aangewezen verzorgster .ook van het 
personenverkeer tusschen de a.an hare tramlijn 
gelegen plaatsen is ; 

dat met het oog op den omvang van dat ver
keer en op den financieelen toestand van die 
tramwegmaa.tschappij met Gedeputeerde Sta
ten moet worden aangenomen, da.t een zelf
standige, geheel het traject van den tra.mweg 
volgende autobusdienst a.ls die van a.ppellante, 
hoezeer voor het oogenblik ook dereisgele$enheid 
vermeerderende, op den duur schadelijk zou 
blijken voor de voorziening in de verkeers
behoefte der streek en mit ,dien slechts zoolang 
mag worden toegelaten, a.ls de tramwegmaat
schappij nog niet kan overgaan tot de noodig 
geachte uitbreiding van haren personendienst, 
waarva.n de wenschelijkheid door ha.a.r wordt 
erkend; 

dat mitsdien in verband met de toezeggingen 
van de maatschappij omtrent uitbreiding van 
haren dienst terecht door Gedeputeerde Staten 
a.an appellante slechts een vergunning voor 
twee jaren is verleend ; 

Overwegende ten aa.nzien van het bezwaar 
tegen bet besluit van Gedeputeerde Staten, 
waarbij de dienstregeling en de a.utobussen 
voor den dienst zijn goedgekeurd, dat van dit 
besluit , noch krachtens artikel a der Wet Open
bare Vervoermiddelen, noch krachtens eenige 
a.ndere wetsbepaling beroep op Ons open
sta.at; 

Gezien de bovengenoemde wet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

1°. bet beroep tegen het besluit van Gede
puteerde Staten van Noordbrabant van 27 Aptil 
1927, G. n°. 359, opgenomen in het Provinciaal 
Blad n°. 55, ongegrond te verklaren; 

2°. de appellante in haar beroep tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
brabant van 27 April 1927, Q. n°. 359a, niet 
ontvankelijk te verkla.ren. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat met het rap-

port van Onzen Minister in het Staatsblad za.l 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden a.an den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 28sten Februari rn28. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 
( Uitgeg. 19 Maart 1928.) 

MlNISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

N°. 432. 
AFDEELING : 

VERVOER- EN MlJNWEZEN. 

's-Gravenhage, 22 Februari 1928. 

Aan de Koningin. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, heeft mij toegezonden het 
door de afdeeling a.an Uwe Majesteit uitge
bracht advies van 7 September 1927, n°. 709, 
met ontwerpbesluit en bijlagen, betrekking 
hebbend op het beroep ingesteld door de firma 
VAN DEN HoNERT en VAN RooY te Eindhoven 
t egen de beschikking van Gedeputeerde Staten 
van Noordbrabant van 27 April 1927 G. n°. 359, 
waarbij haar vergunning is verleend tot het in 
werking brengen van een autobusdienst tus
schen Eindhoven en de Belgische grens over 
Reusel en tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Noordbrabant van 27 April 1927 G. 
no. 359a, waarbij de dienstregeling, het tarief 
en het aantal .autobussen van dezen autobus
dienst zijn goedgekeurd. 

Blijkens het ontwerp-besluit is de afdeeling 
van oordeel, dat het beroep t egen eerstgenoem
de beschikking gegrond is, en dat appellante 
in haar beroep tegen de in de tweede plaats ge
noemde beschikking niet-ontvankelijk moet 
worden verklaard. 

De gronden, waarop dat oordeel steunt, zijn 
· opgenomen in het door de Afdeeling opgemaakt 

ontwerp-besluit, dat luidt a.ls volgt : 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de firma v AN DEN HoNERT en van RooY te 
Eindhoven tegen de beschikking van Gedepu
t eerde Staten van Noordbrabant van 27 April 
1927 G. n°. 359, waarbij haar vergunning is 
verleend tot het in werking brengen van een 
autobusdienst tusschen Eindhoven en de Bel
gische grens over Reusel en tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Noordbrabant van 27 
April 1927 G. n°. 359a, waarbij de dienstregeling, 
het tarief en bet aantal autobussen van dezen 
autobusdienst zijn goedgekeurd; 

Den Raad van State, Aidee!ing voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 7 
September 1927 n°. 709 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten van 
Noordbrabant bij besluit van 27 April 1927 a.an 
de firma VAN DEN H 0NERT en VAN RooY te 
Eindhoven vergunning hebben verleend tot het 
in werking brengen van een autobusdienst van 
Eindhoven over Reusel naar de Belgische grens 
onder een 5-tal voorwaarden, waarvan de vijfde 
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bepaalt, dat de vergunning wordt verleend tot 
1 Mei 1929, terwijl zjj bij besluit van denzelfden 
datum de dienstregeling, het tarief en het aan
tal autobussen van den autobusdienst hebben 
goedgekeurd ; 

dat Gedeputeerde Staten bij eerstgenoemd 
besluit onder meer hebben overwogen, dat in 
a.fwachting van de uitbreiding van den tram
dienst op het baa.nvak Eindhoven-V elillwven 
het verkeersbelang is gediend door het rijden 
van een aantal busritten naast die van de tram ; 
dat daarom aanleiding bestaat de aanvraagster 
in staat te stellen de exploits.tie van die bus
ritten alsnog gedurende 2 jaar voort te zetten, 
<loch dat zij er op zal hebben te rekenen, dat na 
dien termijn de vergunning daartoe niet zal 
worden verlengd, indien de Tramweg-Maat
schappij de Meijerij ten genoegen van Gede
puteerde Staten een genoegzaam aantal tram
ritten zal hebben ingelegd ter voorziening in 
de verkeersbehoefte tusschen Eindhoven en 
Vel.dhoven: 

dat de firma VAN DEN HONERT en VAN RooY 
van deze besluiten bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende dat zij reeds verscheidene jaren 
haren dienst uitoefent ; dat zij bezwaarlijk 
f 75.000 voor twee jaren in een betlrijf kan vast
leggen; dat ook over 2 jaren aan haren dienst 
nog behoefte zal bestaan en dat de door Gedepu
teerde Staten vastgestelde dienstregeling groote 
bezwaren heeft ; weshalve zij verzoekt in de 
vijfde voorwaarde der vergunning, in plaats 
van 1 Mei 1929 te lezen 1 Mei 1937, voorts een 
nuttiger dienstregeling vast te stellen en haar 
de vrijheid t e geven andere autobussen, mits 
goedgekeurd, in gebruik te nemen ; 

Overwegende ten aanzien van , het bezwaar 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten, 
waarbij de vergunning is verleend, dat, bij de 
bestaande onzekerheid omtrent de eventueele 
toekomstige uitbreiding der tram, er geen vol-

doende aanleiding bests.at om a.an den auto
busdienst, die reeds verscheidene jaren in eene 
verkeersbehoefte voorziet, slechts tot 1 Mei 
1929 te verleenen, terwijl Gedeputeerde Stat-en 
ten alle tijde bevoegd zijn de vergunning, zoo 
noodig, in t e trekken ; 

dat derhalve het bezwaar tegen de 5e voor
waarde gegrond is ; 

Overwegende ten aanzien van het bezwaar 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten, 
waarbij de dienstregeling en de autobnssen voor 
den dienst zijn goedgekeurd, dat van dit be
sluit, noch krachtens artikel 3 der Wet Open
bare Vervoermiddelen, noch krachtens eenige 
andere wetsbepaling beroep op Ons openstaa.t ; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

1°. uit de 5e voorwaarde van de vergunning, 
verleend bij besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noordbrabant van 27 April 1927 te schrap
pen de woorden ,,tot 1 Mei 1929" ; 

2°. de appellante in haar beroep tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van 27 April 
1927 G. n°. 359a niet-ontvankelijk te ver
klaren. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden a.an den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

De Minister van W aterstaat, 

Met het voorstel der Afdeeling ten opzichte 
van het beroep tegen de beschikking van 27 
April 1927, G. n°. 359a, kan ik mij vereenigen. 
Het oordeel der Afdeeling ten aanzien van het 
beroep tegen de beschikking van 27 April 1927, 
G. n°. 359, kan ik daarentegen niet deelen. 

De vergunning is door Gedeputeerde Staten 
verleend tot 1 Mei 1929 op grond van de over
weging, dat de autobusdienst in het verkeers
belang kan warden toegelaten en gewenscht is, 
doch slechts totdat de tramdienst zal zijn uit
gebreid. 

De agpellante, die eene vergunning tot 1 
Mei 19::S7 wenscht, oppert daartegen het be
zwaar, dat zij bezwaarlijk f 75.000 in een be
tlrijf kan vastleggen voor twee jaren, waarna 
trouwens, naar zij meent, toch behoefte aan 
haren dienst zal blijven bests.an. Omtrent dit 
bezwaar, hetwelk in zooverre onjuist is, dat, 
naar Gedeputeerde Staten hebben medege
deeld, het bedoelde kapitaal reeds v66r het ver
leenen der vergunning in het betlrijf was gesto
ken, overweegt het ontwerp-besluit der Afdee
ling, dat de toekomstige uitbreiding van den 
tramdienst in het onzekere ligt, terwijl Gedepu
t eerde Staten die vergunning te alien tijde kun
nen intrekken ; zij geeft daarom intrekking 
van de tijdsbepaling in overweging. 

Mij komt het voor,. dat, gegeven de omstan
digheid, dat de voor het goederenvervoer in de 
streek onmisbare tramwegmaatschappij de aan
gewezen verzorgster ook van het personen
verkeer tusschen de a.an hare lijn gelegen plaat
sen is en gegeven de door Gedeputeerde Staten 
blijkbaar gehuldigde, door de Afdeeling niet 
bestreden en door mij gedeelde meening, dat 
die maatschappij daarin ook behoorlijk kan 
voorzien, mits de huidige versnippering van het 
reizigersvervoer, waardoor bovendien het voort
bestaan der maatschappij en daarmede de voor
ziening in het goederenverkeer in gevaar wordt 
gebracht, een einde neme, de door de Afdeeling 
voorgestelde intrekking van de door Gedepu
teerde Staten in de vergunning opgenomen 
tij dsbepaling, juist de grootst e onzekerheid zou 
scheppen en mitsdien in het belang eener rati
oneele en duurzame verkeersvoorziening niet 
wenschelijk is. 

Op grond van die overweging ben ik van 
oordeel, dat die tijdsbepaling dient te warden 
gehandhaafd en het beroep tegen de beschikking 
van 27 April 1927, G. n°. 359, ongegrond be
hoort te worden verklaard. 

Ik moge Uwer Majesteit mitsdien zeer eer
biedig in overweging geven het hiernevens
gaand in dien zin opgemaa.kt ontwerpbesluit 
te bekrachtigen. 

Het zou Uwer Majest eit kunnen behagen de 
mede hierbij gevoegde, a.an den Raad van State 
gerichte stukken aan den Vice-President van 
dien Raad te doen terugzenden. 
De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 

28 Februari 1928. BESLUIT tot bekendmaking 
van den tekst van het Handelsregister 
reglement 1920 (Staatsblad no. 763) zooals 
dit gewijzigd is bij K oninklij k Besluit van 
24 Januari 1928 (Staatsblad n°. 12). S. 50. 

Wij WILHELlllli~A, enz. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 
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Justitie en van Arbeid, Handel en Nijverheid ' 
van 24 Februari 1928, l • Afd. C, n°. 939, en 
van 17 Februari 1928, n°. 2229, Afdeeling 
Handel en Nijverheid ; 

Gelet op het Handelsregisterreglement 1920 
{Staatsblad n°. 763), zooals dit is gewijzigd bij 
Ons Besluit van 24 Januari 1928 (Staatsblad 
no. 12) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den tekst van het Handelsregisterreglement 

1920 (Staatsblad n°. 763), zooals dit Reglement 
is gewijzigd bij Ons Besluit van 24 Januari 1928 
(Staatsblaa n°. 12) algemeen bekend te maken 
door bijvoeging van dien gewijzigden tekst in 
zijn geheel bij dit Besluit. 

Onze voornoemde Ministers zijn belast met 
de uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het 
fJtaatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 28sten Februari 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. DONNER. 

l)e Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J . R. SLOTEMAKER DE BRUINE. 

( Uitgeg. 13 llfaart 1928.) 

HANDELSREGISTERREGLEMENT. 

§ 1. Algemeene bepalingen. 
Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan 

-onder: 
a. ,,de Wet" : de Handelsregisterwet 1918 

•(Staatsblad n°. 493), gewijzigd bij de wet van 
26 Maart, 1920 (Staatsblad n°. 151). 

b. ,,de K amer" : de Kamer van Koophandel 
en Fabrieken, waar het handelsregister ge
houden wordt . 

c. ,,de Secretaris" : de secretaris der Kamer 
van Koophandel en Fabrieken. 

Art. 2. 1. De Secretaris is belast met het 
beheer van het handelsregister en de in verband 
daarmede ontvangen gelden. Hij is deswege ver
antwoordelijk aan de K amer en aan hare 
instructien onderworpen. 

2. Door de Kamer kan b~j reglement van orde 
worden bepaald, dat de Secretaris voor het 
verrichten van handelingen, welke de Wet of 
dit reglement hem opdragen, kan worden ver
vangen door een adjunct-secretaris of door 

.antler daartoe aan te wijzen personeel. 

§ 2. Het doen der opgaven. 
Art. 3. 1. Voor het doen der opgaven, voor

geschreven bij de artikelen 5 t /m. 15 en 17 t /m. 
19 der Wet worden door de Kamer opgaaf

·formulieren verkrijgbaar gesteld. 
2. Deze opgaafformulieren kunnen door 

belanghebbenden ten bureele der Kamer koste
loos worden afgehaald of schriftelijk a ldaar 
worden aangevraagd. 

Art. 4. De Secretaris zal, desgewenscbt, ten 
bureele der Kamer de noodige inlichtingen voor 
het invullen der opgaafformulieren geven. 

Art. 5. 1. De formulieren, bedoeld in 
artikel 3, zullen ingevuld en eigenhandig onder
teekend, ten bureele der Kamer door of van
wege hem, die tot het doen van de opgaaf ver
plicht is, moeten worden ingeleverd, 

2. Eene machtiging tot het doen van op
·gaven moet gelegaliseerd zijn door den burge
meester der gemeente, waarin de lastgever 

_gedomicilieerd is. 
1928 

3. De Secretaris kan er genoegen mede nemen, 
dat uitvoerige omschrijvingen als b.v. rege
lingen bij vennootschappen, huwelijksche voor
waarden, enz. als bijlage bij het opgaafformulier 
worden overgelegd. Deze bijlage wordt dan 
gelegd in het dossier genoemd in artikel ll. 

4. De Secretaris zal er zich zooveel mogelijk 
van overtuigen, dat de opgaaf afkomstig is van 
hem, die tot het doen daarvan verplicht is, en 
is bevoegd de opgaaf te weigeren, zoolang hij 
niet overtuigd is, dat zij van de betrokken 
persoon zelf afkomstig is. 

Art. 6. 1. Onmiddellijk na de inlevering 
zal de Secretaris summierlijk onderzoeken, of 
de opgaaf naar vorm en inhoud voldoet aan de 
ter zake gegeven voorschriften. 

2. Indien bij het onderzoek, bedoeld bij het 
vorige lid, blijkt dat de opgaaf is onjuist, 
onvolledig of in strijd met de openbare orde of 
de goede zeden, dan wel dat zij ten onrechte is 
gedaan, zal de Secretaris naar gelang der om
standigheden in overweging geven een betere 
opgaaf in te leveren of de opgaaf in te trekken 
en zal hij te dien einde de opgaaf teruggeven met 
zoodanige aanwijzingen als in het belang van 
het handelsregister dienstig zullen worden 
geoordeeld. 

Indien geweigerd wordt aan de aanwijzingen 
gevolg te geven, zal niettemin worden gehan
deld overeenkomstig het volgend artikel. 

3. Aan belanghebbenden wordt op verzoek 
een be,vijs van ontvangst van hun opgaaf 
verstrekt. 

Art. 7, De opgaafformulieren worden, na 
onderzoek en in ontvangstneming van het 
datumstempel voorzien. • 

Art. 8. Als dag, waarop de opgaaf is ge
daan, geldt die, welken het op de opgave ge
dru.b.-te datumstempel aangeeft. 

§ 3. De inschrijving en de door haling, aanvulling 
en wijziging daarvan. 

Art. 9. Nadat de opgaven overeenkomstig 
artikel 7 van het datumstempel zijn voorzien, 
worden zij zoo spoedig mogelijk ingeschreven op 
de wijze als in de artikelen. 10 tot en met 17 is 
bepaald. 

Art. 10. 1. De opgaafformulieren worden 
voorzien van de jaarletter (nade,r omschreven 
sub 3) en van een doorloopend nummer (op
gaafnummer) naar. volgorde van ontvan~st. 

2. Het opgaafnummer begint elk iaar op 
1 J anuari met n°. 1. 

3. Voor het opgaafnumme·r wordt de jaar
letter geplaatst. 

Het jaar, waarin het handelsregister in 
werking treedt, heeft als jaarletter de letter A, 
het volgende jaar B enz., het 27° jaar A.A. 
het 28• jaar A.B. enz. 

Art. 11. 1. De opgaafformulieren worden 
onmiddellijk geplaatst in een dossieromslag. 

Voor iedere handelszaak wordt een afzonder
lijk dossier aangelegd. Alie latere opgaven van 
dezelfde handelszaak komen in denzelfden 
dossieromslag. 

2. Alie stukken in de dossieromslagen op te 
nemen, moeten door den Secretaris zijn gewaar
merkt. 

3. De dossieromslagen bevatten aan de 
buitenzijde in duidelijke letters (ter hoogt~ van 
1 c.M.) voluit naam en zetel der handelszaak. 

10 
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4. De dossieromslagen worden in de daarvoor 
bestemde ruimte aan de buitenzijde bovendien 
voorzien van een doorloopend nummer (dossier
nummer) ter hoogte van 2 c.i\1. 

5. Het dossiernummer vangt aan met n°. 1. 
6. De dossieromslagen worden in volgorde 

van het dossiernummer bewaard. 
7. Alie stuk.ken, welke in den dossieromslag 

worden gehecht, worden naar volgorde van 
ontvangst van een doorloopende alphabetletter 
(acteletter) voorzien. 

8. De acteletter begint voor iederen dossier
omslag met a. 

9. Aan de binnenzijde van den dossier
omslag worden, telkens als een stuk wordt bij
gevoegd, vermeld : de datum, waarop het stuk 
bij het dossier is gevoegd, de acteletter van het 
stuk en de korte inhoud daarvan. 

Art. 12. 1. Voor elke handelszaak wordt 
een alphabetkaart en een nummerkaart ge
maakt. 

2. Voorts wordt een alphabetkaart gemaakt 
voor ieder natuurlijk persoon, die blijkens de 
opgaaf anders dan als houder van niet vol
gestorte aandeelen eener naamlooze vennoot
schap of lid eener cooperatieve vereeniging bij 
de handelszaak is betrokken, en voor wien niet 
reeds als de handelszaak onder eigen naam 
drijvende ingevolge het vorig lid van dit artikel, 
een alphabetkaart is gemaakt. 

Art . 13. 1. De alphabetkaart der handels
zaak bevat naam, zetel en bedrijf daarvan, 
benevens het nummer van den desbetreffenden 
dossieromslag. 

• 2. Op de alphabetkaart voor een persoon 
worden vermeld naam, zetel en bedrijf der zaak, 
waarbij de betreffende persoon, benevens de 
wijze waarop hij daarbij, blijkens eene opgaaf, 
betrokken is . 

3. Wanneer van een persoon reeds eene 
alphabetkaart bestaat en uit later in te schrijven 
opgaven blijkt, dat hij bovendien bij een of meer 
andere handelszaken is betrokken, wordt zulks 
op de reeds bestaande alphabetkaart bij
geschreven. 

4. Op de a lphabetkaart voor een persoon 
worden tevens vermeld het dossiernummer en 
de acteletter van de opgaaf, waaruit blijkt, 

· dat de persoon bij de handelszaak betrokken is . 
5. De alphabetkaarten betreffende een zaak 

of persoon, gerangschikt onder ,,grootbedrijf" 
en die gerangschikt onder ·,,kleinbedrijf" ver
schillen onderling van kleur. 

6. De alphahetkaarten worden alphabetisch 
lexicografisch volgens den naam gerangschiJd; 
en bewaard. Op kleurverschil van de kaarten 
wordt daarbij niet gelet. 

Art . 14. 1. De num.merkaart bevat het 
dossiernummer en den naam en den zetel van 
de handelszaak. 

2. Op de achterzijde van de nummerkaart 
worden tevens vermeld de jaarletter en het 
opgaafnummer van alle opgaven, welke achter
eenvolgens van de handelszaak worden inge
schreven. 

3. De nummerkaarten worden in volgorde 
van het nummer gerangschikt en bewaard. 

Art. 15. 1. Indien de Kamer eene rechter
lijke beschikking heeft ontvangen, waarbij de 
doorhaling, aanvulling of wijziging van het 
in het handelsregister ingeschrevene wordt 
gelast, zal de Secretaris, zoodra de voorloopige 

tenuitvoerleggin~ is bevolen of de beschikking 
kracht van gewijsde heeft, tot de doorhaling, 
aanvulling of wijziging overgaan, door een 
authentiek afschrift der rechterlijke beschik
king in den dossieromslag te plaatsen bij de 

. opgaven, waarop de beschikking betrekking 
heeft. . 

2. Ieder, die eene rechterlijke beschikking, 
als bedoeld in het vorig lid, heeft ontvangen, 
kan, onder overlegging van een authentiek 
afschrift, den Secretaris verzoeken tot de door
haling, aanvulling of wijziging over te gaan. 

De Secretaris geeft aan dit verzoek gevolg, 
op de wijze, bij het vorig lid bepaald, indien hem 
blijkt, dat de beschikking kracht van gewijsde 
heeft, dan we! de voorloopige tenuitvoerlegging 
is bevolen. 

Art. 16. Indien bij rechterlijke uitspraak 
hetgeen in het handelsregister is ingeschreven 
geheel of gedeeltelijk onrechtmatig is verklaard, 
vindt het vorige a.rtikel dienovereenkomstig 
toepassing. 

Art. 17. 1. Wanneer in. het dossier wordt 
opgenomen een nieuwe opgaaf of eene rechter
lijke beschikking, als bedoeld in artikel 15, 
wordt in de oorspronkelijke opgaaf met rooden. 
inkt de noodige aanvulling, wijziging of door
haling aangebracht en daarbij verwezen naar 
de nieuwe opgaaf, of de rechterlijke beschikking. 

2. Doorhalingen mogen slechts op zoodanige 
wijze worden aangebracht, dat de doorgehaalde 
woorden, letters of cijfers leesbaar blijven. 

3. Wanneer eene aanvulling, wijziging of 
doorhaling wordt ingeschreven, die verband 
houdt met de aanteekeningen, welke volgens 
artikel 13, derde lid, moeten worden vermeld op 
de alphabetkaart, wordt de alphabetkaart met 
de nieuwe opgaaf of rechterlijke beschikking 
in overeenstemming gebracht. 

4. Indien een geheel nieuwe opgaaf of rech
terlijke beschikking wordt ingeschreven, worden 
de vroegere opgaven, onder verwij zing naar de 
acteletter van de nieuwe opgaaf diagonaal met 
rood potlood doorkruist . Op de nieuwe opgaaf 
of rechterlijke beschikking wordt eventueel 
verwezen naar bekendmakingen, welke inge
volge artikel 16 der Wet, omtrent de betreffende 
handelszaak bereids vroeger werden ontvangen. 

§ 4. I nzage. 
Art. 18. De dossiers staan, onder toezicht 

van den Secretaris, voor een ieder kosteloos 
ter inzage, op de dagen en uren, door de Kamer 
te bepalen. De Secretaris is bij de inzage behulp
zaam en geeft desgewenscht de noodige aan-
wijzingen. . 

Art . 19. 1. Aan ieder, die zulks verlangt, 
worden door den Secretaris gewaarmerkte 
afschriften en uittreksels verstrekt en we!, 
voor zooveel uittreksels betreft, tegen vol
doening van veertig cents voor iedere tien regels 
of gedeelte daarvan. Voor afschriften wordt 
tien cents per beschreven bladzijde voldaan met 
een minimum van veerti11: cents. Met goedkeu
ring van den :Minister van Arbeid, Handel en 
Nijverheid kunnen voor zoover de aanvragers 
hiertegen geen bezwaar maken, in plaats van 
afschriften fotografische reproducties worden 
verstrekt. Het daarvoor verschuldigde bedrag 
wordt op gelijken voet berekend als dat voor 
afschriften. 

2. Schriftelijke mededeeling, dat eene han-
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delszaak of een feit al dan niet staat ingeschre
ven, wordt verstrekt tegen betaling van vijftig 
cents. 

3. Schriftelijke inlichtingen worden voorzien 
van den datum der afgifte. 

4. Het bedrag der vergoeding wordt op het 
uittreksel of het afschrift vermeld. 

5. In het belang van 's lands dienst worden 
gegevens, als bedoeld sub 1 en 2 van dit artikel, 
kosteloos verstrekt. 

§ 5. I nschrijvingskosten. 

Art. 20. 1. Het voor de inschrijving van 
eene handelszaak, overeenkomstig artikel 19 
der Wet verschuldigde bedrag, wordt, zoo daar
over geen verschil bestaat, bij de opgaaf vol. 
daan. 

2. Het voor eene ingeschreven handelszaak 
jaarlijks verschuldigde bedrag, moet voor de 
eerste maal worden voldaan v66r 1 A_.Pril van 
het par, volgend op dat der inschr\1ving en 
verder v66r 1 April van elk volgend jaar. 

3. Bij voldoening dezer bedragen wordt hier
voor door den Secretaris eene kwitantie af
gegeven . 

§ 6. Slotbepalingen. 
Art. 21. 1. Het handelsregister is, in het 

belang van bet eenvormig beheer, onderworpen 
aan het toezicht en de instructiiin door of 
namens den Minister van Arbeid, Handel en 
Nijverheid terzake uit te oefenen en te geven. 

2. Vorm, tekst en kleur der kaarten, dossier
omslagen, formulieren, afschriften, uittreksels 
en kwitanties, bedoeld bij de artikelen 3, 6, 11, 
13, 14, 19 en 20 worden door den voornoemden 
Minister vastgesteld, voorzoover zulks niet in 
<lit reglement is geschied. 

Art. 22. Dit reglement kan worden aan
gehaald onder den titel ,,Handelsregister
reglement" met bijvoeging van jaartal en 
nummer van het Staat~bl,ad waarin het is ge
plaatst. 

Behoort bij Koninklijk Besluit van den 28sten 
Fe1>ruari 1928 (Staatsblad .n°. 50). 

Ons bekend, 
De Minister van J ustitie, J. DONNER. 

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

29 Februari 1928. BESLUIT, houdende be
slissibg op het beroep, ingevolge artikel 3 
der Wet Openbare Vervoermiddelen inge
steld door de Zuid-Nederlandsche Stoom
tramweg-Maatschappij te Breda tegen de 
beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Noordbrabant van 13 April 1927, n°. 42. 
s. 51. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de Zuid-Nederlandsche Stoomtramweg-Maat
schapp\j, te Breda, tegen de beschikking van 
Gedeputeerde Staten van Noordbrabant van 
13 April 1927, n° . 42, waarbij aan H . van 
Nijnatten, te Rijsbergen, vergunning is vers 
lee_nd tot het in werking brengen van een 
autobusdienst van Rijsbergen over Breda naar 
Tilburg; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 

Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9/15 November 1927, n°. 908; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 23 Februari 1928, n°. 435, 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende : dat Gedeputeerde Staten van 
Noordbrabant bij bovengenoemd besluit aan 
H. van Nijnatten te Rijsbergen vergunning 
hebben verleend tot het in werking brengen 
van een autobusdienst van Rijsbergen over 
Breda naar Tilburg en hem de gevraagde ver
gunning tot het in werking brengen van een 
autobusdienst van Rijsbergen over Zundert naar 
de Belgische grens in de richtin~ van W .ernhout 
hebben geweigerd, waarbij ziJ aan de ver
leende vergunning een vijftal voorwaarden 
hebben verbonden, waarvan die sub 5°. luidt 
als volgt: 

5°. Deze vergunning wordt bij wijze van 
overgang slechts voor den tijd van 2 jaar, 
dat is tot 15 April 1929, ver!eend, zullende, 
vermits op het wegvak Rijsbergenr-Bredar
Tilburg op voldoende wijze in de behoefte aan 
snelverkeer is voorzien, na dat tijdstip aan 
den vergunninghouder geene vergunning tot 
bet berijden van dat wegvak met autobussen 
meer worden verleend ; 

dat ziJ daarbij o. a. hebben overwogen, dat 
uit de overgelegde dienstregeling van den in 
exploitatie zijnden autobusdienst Rijsbergen
Bredar-Tilburg blijkt, dat alle ritten zoowel 
uit Breda als uit Tilburg aanvangen op een 
tijdstip, waarop ook treinen der Nederlandsche 
Spoorwegen uit die plaatsen vertrekken, ter
wijl overigens de trein en de tram op dat baan
vak op voldoende wijze in de behoefte der 
streek aan snelverkeer voorzien ; dat niettemin 
voortz_etting van deze_ exploitatie gedurende 
een t1Jdvak van twee iaren t e rechtvaardigen 
is op dezen grond, dat de exploitant gelegen
heid behoort te hebben, om t e zien naar een 
nieuw middel van bestaan, hetwelk hem door 
de onmiddellijke stopzetting van die exploitatie 
zou worden ontnomen ; 

dat van dit besluit de Zuid-Nederlandsche 
Stoomtramweg-Maatschappij, gevestigd te Bre
da, bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat, nu Gedeputeerde Staten op grond van 
moreele overwegingen den autobusdienst nog 
twee jaren willen lat en voortbestaan, de appel
lante gedurende dat tijdsver!oop ontvangsten 
zal moete:q derven, die door Gedeputeerde 
Staten worden erkend als onjuist te zijn ge
leden; dat b\j de bestreden beslissing geen 
rekening is gehouden met den geest der Wet 
Openbare Vervoerri:J.iddelen, welke beoogt te 
voorkomen, dat door onjuiste of te ruime voor 
ziening met vervoermiddelen de duurzame ver
keei:sbehoeften worden geschaad ; dat de be
doelde moreele overwegingen hier niet ter 
zake d.ienende zijn, <loch dat, mocht dit wel 
bet geval zijn, de appellante de mogelijkheid 
aanwezig acht, den autobusondernemer over
eenkomstig zijne positie tegemoet te komen ; 

Overwegende, dat met Gedeputeerde Staten 
moet worden aangenomen, dat de tram op 
bet baanvak Rijsbergen- Breda op voldoende 
wijze in de behoefte der streek aan snelverkeer 
voorziet, en dus terecht door appellante wordt 
gesteld, dat dan ook niet door Gedeputeerde 
Staten eene vergunning op niet aan de wet 
ontleenden grond had mogen zijn verleend ; 

JO* 
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dat derhalve de vergunning, voorzoover het 
genoemde traject betreft, behoort t e worden 
geweigerd; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
H ebben goedgevonden en verst aan : 

met handhaving voor het overige de be
schikking van Gedeputeerde St a~en van N oord
brabant van 13 April 1927, opgenomen in het 
Provinciaal blad n°. 42, voorzoover daarbij 
vergunning is verleend t ot bet in werking 
brengen van een autobusdienst tusschen Rijs
bergen en Breda, t e vernietigen en de vergun
ning voor een autobusdienst t usschen deze 
plaatse:o. t e weigeren . 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat met het 
rapport van Onzen Minister in het Staatsblad 
zal worden geplaatst , en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 29sten Februari 1928. 
WILH ELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H . v. D. VEGTE. 
(Uit,geg. 19 Maart 1928.) 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

AFDEELING 
VERVOER- EN MlJNWEZEN. 

's-Gravenhage, den 23 Februari 1928. 

Aan de Koningin. 

De Raad van State, Afdeelin~ voor de Ge
schillen van Bestuur, heeft miJ toegezonden 
het door de Afdeeling aan Uwe Majesteit uit
gebracht advies dd. 9/15 November 1927, 
no. 908, met ontwerp-besluit en bijlagen, be
treffende het beroep, ingesteld door de Zuid
Nederlandsche Stoomtramweg-Maatschappij t e 
Breda t egen de beschikking van Gedeputeerde 
Staten van Noordbrabant dd. 13 April 1927 
(Provinciaal blad n°. 42), waarbij aan H. van 
Nijnatten te Rijsbergen vergunning wordt ver
leend tot het in werking brengen van een 
autobusdienst van Rijsbergen over Breda naar 
T ilburg. • 

Blijkens het ontwerp-besluit is de Afdeeling 
van oordeel, dat het beroep ongegrond is. 

De gronden, waarop dat oordeel st eunt, 
zijn vermeld in het door de Afdeeling opge
maakt ontwerp-besluit, dat luidt a ls volgt: 

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

de Zuid- ederlandsche Stoomtramweg-M:aat
schappij, te Breda, tegen de be chikking van 
Gedeputeerde Staten van Noordbrabant van 
13 April 1927, n°. 42, waarbij aan H. van 
Nijnatten, t e Rijsbergen, vergunning is ver
leend t ot bet in werking brengen van een 
autobusdienst van R fisbergen over Breda naar 
Tilbitrg; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 November 1927, n°. 908; 

Op de voordracht van Onzen Mini~ter van 
\Vaterstaat van 

Overwegende : da t Gedeputeerde Staten 
van Noordbrabant bij bovengenoemd besluit 
aau H. van Nijnatten te Rijsbergen vergunning 
hebben verleend t dt het in werking brengen 
van een autobusdienst van Rijsbergen over 
Breda naar T ilburg en hem de gevraagde ver
gunning tot het in werking brengen van een 
a utobusdienst van Rijsbergen over Zundert naar 
de Belgische grens in de richting van Wernhout 
hebben geweigerd, waarbij zij aan de verleende 
vergunning een vijftal voorwaarden hebben 
verbonden, waarva n die sub 5°. luidt als volgt : 

5°. Deze vergunning wordt bij wijze van over
gang slechts voor den tijd van 2 jaar, dat is 
tot 15 April 1929, verleend, zullende, vermits 
op het wegvak Rijsbergen-Breda-T ilburg op 
voldoende w:ijze in de behoefte aan snelverkeer 
is voorzien, na dat tijdstip aan den vergun
ninghouder geene vergunning t ot bet berijden 
van dat wegvak met au tobussen meer worden 
verleend ; 

clat zij daarbij o. a . hebben overwogen, da t 
uit de overgelegde d ienstregeling van den in 
exploitat ie zij nden autobusdienst R fjsbergen
Breda-T ilburg blijkt, dat a!le ritten zoowel 
uit Breda a ls uit 'l'ilburg aanvangen op een 
tijdstip, waarop ook treine.n der Nederlandsche 
Spoorwegen uit die plaatsen vertrekken, t er
wijl overigens de trein en de tram op dat baan
vak op voldoende w:ijze in de behoefte der 
streek aan snelverkeer voorzien ; dat niettemin 
voortzetting van deze exploitatie gedurende 

, een tijdvak van t wee jaren t e rechtvaardigen 
is op dezen grond, dat de exploitant gelegen
heid behoort t e hebben, om te zien naar een 
n ieuw middel va n bestaan, hetwelk hem door 
de onmiddellijke stopzetting van die exploitatie 
zou worden ontnomen ; 

dat van dit besluit de Zuid-Nederlandsche 
Stoomtramweg-Maatschappij, gevestigd te Bre
da, bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat, nu Gedeputeerde Staten op grond van 
moreele overwegingen den autobusdienst nog 
twee jaren willen laten voortbestaan, de appel
lante gedurende dat . tijdsverloop ontvangsten 
zal moeten derven, die door Gedeputeerde 
Staten worden erkend als onjuist te zijn geleden; 
dat bij de bestreden beslissing geen rekening is 
gehouden met den geest der Wet Openbare 
Vervoermiddelen, welke beoogt te voorkomen, 
dat door onjuiste of te ruime voorziening met 
vervoermiddelen de duurzame verkeersbe
hoeften worden gescbaad ; dat de bedoelde 
moreele overwegingen hier niet ter zake die
nende zijn, doch da t, mocht dit we! het geval 
zijn, de appellante de mogelijkheid aanwezig 
acht, den autobusondernemer overeenkomstig 
zijne positie t egemoet te komen ; 

Overwegende : dat, mede op grond van het 
medegedeelde in de open bare vergadering van 
de Afdeeling van den Raad va.n State voor de 
Geschillen van Bestuur, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, moet worden aange
nomen, dat de onderhavige autobusdienst 
Rijsbergen--Breda-Tilburg naast de overige 
vervoergelegenheid op zijn traject inzonderheid 
met het oog op de belangen van de tusschen
gelegen gehuchten in eene bestaande verkeers
behoefte voorziet : 

dat mitsd ien Gedeputeerde Staten terecht, 
zij het op anderen grond, de gevraagde ver-
6unning hebben verleend ; 
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Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebhcn go13dgevonden en verstaan : 

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

de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zitl worden gezonden aan den R aitd van State, 
Afdeelin~ voor de Geschillen van Bestuur . 

De Minister van W aterstaat, 

Met dat ontwerp-besluit kan ik mij nict ver
eenigen. 

Blijkens hunne bescbikking van 13 April 
Hl27 hebben Gedeputeerde Staten de bestreden 
vergunning verleend op grond van de over
weging, ditt, hoewel door spoor- en tramweg 
op voldoende wijze in de behoefte aan snel
verkeer is voorzien, voortzetting van den dienst 
gedurende e<>n tijdvak van twei> jaren aan den 
exploitant de gelegenheid biedt om te zien 
naar een nieuw middel van bestaan. 

De Afdeeling acbt het tegen deze bescbik
king ingestelde beroep ,:;ngegrond en de ver
gunning t erecbt verleend, evenwel niet op den 
voor de verleening door Gedeputeerde Staten 
aangevoerden, in de wet geen steun vindenden 
grond, doch omdat de autobusdienst Rijsber
gen-Bredar-Til,burg naast de overige ver
voergelegenh.eid in eene bestaande verkeers
behoefte voorziet, in.zonderbeid met bet oog 
op de belangen van de tusschengelegen ge
huchten. 

Dit motief is mijns inziens, voor wat de tram
lijn van appellante betreft, niet ter zake die
nende ; immers van een bijzonder belang, dat 

1
,tusschengelegen" gebuchten zouden bebben 
oij het behoud van den autobusdienst, kan 
alleen sprake zijn, voorzoover de overige ver
voergelegenheid niet aan die gebuchten ge
boden wordt, zooals het geval zou kunnen zijn 
op het thans niet in geding zijnde traject 
Breda-Tilburg, doch niet op het traject 
Rijsbergen--Breda, waar tram- en autobus
dienst langs eenzelfden weg worden uitgeoefend. 
Ook overigens deel ik geheel de overwegingen 
van Gedeputeerde Staten, voorzoover deze 
betrekking bebben op het verkeersbelang, doch 
hen dan ook va n oordeel, dat die overwegingen 
moeten leiden tot weigering van de vergunning, 
voorzoover in beroep bestreden. 

Op grond van bet bovenstaande moge ik 
Uwer Majesteit zeer eerbiedig in overweging 
geven het in dien zin opgemaakt hiernevens
gaande ontwerp-besluit te bekrachtigen. 

H et zou Uwer Majesteit kunnen behagen 
het mede hierbij gevoegde, aan den Raad van 
State gericbte scbrijven van appellante aan 
den Vice-President van dien Raad t e doen 
t erugzenden. 
De M inister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 

29 Februari 1928. BESLUIT, tot nadere vast
stelling van buitengewone maatregelen 
tot afwending van de pokken en tot wering 
barer uitbreiding en gevolgen. S. 52. 

Wij WILHELMI A, enz. 
Overweaende, dat Ons Besluit van 21 Janu

ari 1927 (Staatsblad n°. 16) op 28 Februari 1928 
ophoudt t e werken en nader buitengewone 
maatregelen noodzakelijk zijn tot afwending 
der pokken en t ot wering harer uitbreiding en 
gevolgen; 

Op de voordracbt van On.ze M:inisters van 
Arbeid, H andel en r ijverheid, van Financien 
en van Waterstaat van 29 December 1927, n°. 
2031 Hr, afdeeling Volksgezondheid, van 2 
Januari 1928, n°. 102, afdeeling Invoerrechten 
en van 11 Januitri 1928, n°. 435, afdeeling Ver
voer- en MiJnwezen ; 

Gelet op de wet van 26 April U,84 (Staatsblad 
n°. 80), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 
Juni 1925 (Staatsblad n°. 308) ; · 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 Februari 1928, n°. 17); 

Gelet op het nader rapfort van Onze Minis
t ers van Arbeid, Hande en Nijverbeid , van 
Financien en van Waterstaat van 22 Februari 
1928, n°. 250 H, afdeeling Volksgezondheid, 
van 27 Februari 1928, n°. 106, afdeeling 
Invoerrechten , en van 28 Februar i 1928, La. I, 
afdeeling Vervoer - en Mijnwezen; · 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
t e bepalen : · 

HOOFDSTUK I. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 1. De gemeentebesturen en de burge
meesters, ieder voor zooveel hun aangaat, 
dragen nauwlettend zorg voor eene doeltreffende 
toepassing van de · bepalingen der wet van 4 
December 1872 (Staatsblad n°. 134), gewijzigd 
bij de wetten van 3 December 1874 (Staatsblad 
no. 188), 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 36), 
15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 8 April 1893 
(Staatsblad n°. 64), 21 Juli 1899 (Staatsblad 
no. 166), 21 Juni 1901 (Staatsblad n°. 157), 
14 Juli 1910 (Staatsblad n°. 204), 17 Juli 1911 
(Staatsblad n°. 208), 27 April 1912 (Staatsblad 
n°. 165), 26 Juli 1918 (Staatsblad n°. 492), 27 
November 1919 (S taatsbladn°. 784) en 11 Febru
ari 1928 (Staatsblad n°. 29). 

Uittreksels uit den t ekst dier wet, voor zoo
ver de. bc:palingen op pokken toeµa.s selijk zijn, 
•m de. h~rinn~ring van de ingezetenen daaraan 
van belang moet worden geacht, benevens uit 
den t ekst van <lit besluit worden vanwege 
Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijver
beid, zoodra deze <lit noorlig acbt, ~a-n de ge
meentcbesturen verzonden, ten einde in elke 
gemeente te worden aangeolakt. 

2. Een ierler is verplicbt de inlichtingen, door 
ambtenaren of geneeskundigen van hem ver
langd t er zake van de uitvoering van dit besluit, 
nauwkeurig en naar wnarbeid ouverwijld te 
geven. 

3. Een ieder, die waarneemt, dat een persoon 
a.an pokken lijdt of verschijnselen vertoont, 
welke doen vermoeden, dat hij door die ziekte 
is besmet, is verplicht daarvan onverwij ld ken
nis te geven aan den burgemeester of den meest 
nabij zijnden ainbtenaar van Rijks- of gemeen
te12olitie. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbij ge-
employeerden. . 

4. De burgem.eest er is bevoegd, op de per
sonen, die aan pokken lijden of, op grond van 
een ingewonnen advies van den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of van een geneeskundige, doen vermoeden, 
dat zij door die ziekte besmet zijn, of de besmet
ting op anderen kunnen overbrengen, de door 
hem noodig geachte maatregelen van onder-
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zoek, afzondering en ontsmetting te doen toe
passen; en hen naar eene openbare inrichting 
of andere verblijfplaats voor de opneming be
schikbaar t er verpleging te doen overbrengen, 
wanneer hun toestand overeenkomstig de ver
klaring van den behandelenden genee kundige 
<lit gedoogt. 

De personen, waarop de in de vorige alinea 
bedoelde maatregelen worden toegepast,zijn ver
plicht, zich aan die maatregelen teonderwerpen, 
en mogen zich niet zonder vergunning van den 
burgemeester naar eene andere plaat,s begeven. 

Indien het gemeentebestuur aan personen, 
die inkomsten derven ten gevolge van krach
tens het eerste lid van dit artikel genomen 
maatregelen van afzondering, deswege schade
loosstelling verleent, wordt door den Staat aan 
de gemeente eene bijdrage verleend van vijftig 
ten honderd in de uitgaven voor die schade
loosstelling. 

5. De burgemeester is bevoegd, na ingewon
nen advies van den ambtenaar van het Staats
toezicht op de volksgezondheid of van een ge
neeskundige, het uitvoeren van verdachte of 
voor het overbrengen van besmetting vatbare 
voorwerpen van welken aard ook, uit het huis, 
erf, voer- of vaartuig, waar een geval of een 
verdacht geval van pokken voorkwam, anders 
dan met inachtneming van de door hem te 
geven voorschriften, te verbieden. 

6. In spoedeischende gevallen zijn de bestunr
ders van)Rijksinrichtingen, voor zooverdedienst 
in hunne inrichting het toelaat, verplicht, op ' 
verzoek van een b11rgemeester aan dezen on
middellijk t e doen toekomen of ten gebruike 
af te staan tot hunne inrichting behoorend 
materieel, noodig voor behandeling, verpleging, 
afzondering, ontsmetting of vervoer van lijders 
aan pokken of daarvan verdachten, of voor 
ontsmetting , - waaronder i~ begrepen het 
onschadelijk maken van besmet of van besmet
t ing verdacht ongedierte -, of voor vervoer 
van besmette goederen of voorwerpon. 

Bij WP.igering of geschi l wordt onverwijld 
de beslissing ingeroepen van het hoofd van het 
Departemf'nt, waaronder de inrichting res or-
teert. · 

7. De burgemeester doet de hand houden 
aan een nauwkeurig bijhouden van het in a rtikel 
438 van het Wetboek van Stra.frccht bedoelde 
register in slaapsteden en logementen. Hij doet, 
voor zoover hem dit noodig voorkomt, t,oezicht 
houden op alle tijdelijk in de gemeente verblij
vende personen en op hunne verblijfplaatsen. 

Indien vanwege het gemeentebestuur een 
geneeskundige met het houden van toezicht 
op de in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
personen belast is, zijn dezen verplicht dien 
geneeskundige bij zich te ontvangen en hem a lle 
verlangde inlichtingen ter zake van de uitvoe
ring van dit besluit, hetzij mondeling, hetzij 
schriftelijk, te verschaffen, tenzij zij kunnen 
aantoonen binnen de laatste vijf dagen niet 
in eene met pokken besmette plaats vertoefd 
te hebben. 

De burgemeester is bevoegd, na ingewonnen 
advies van den ambtenaar van het taats
toezicht op de volksgezondheid, de r ersonen, 
die tijdelijk in z\jne gemeente verblij houden, 
en van wie niet blijkt, dat zij met goed gevolg 
of meer dan eens de koepokinenting hebben 
ondergaan of aan de natuurlijke kinderpokken 

( variolae) hebben geleden, ten spoedigste in 
de gelegenheid te stellen te worden inge/int . 

Onverminderd het voorschrift van artikel 
18 der wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 
134), draagt de burgemeester zorg voor zoo 
ruim mogelijk opengestelde gelegenheid tot 
kostelooze koepokinenting en herinenting, zoo 
noodig op verschillende plaatsen in de ge
meente. 

De aankondig ingen geschieden, behalve op 
de gebruikelijke wijze, o. m . ook door mede
deeling in scholen, en in andere inrichtingen, 
waar vele personen verblijf houden of arbeiden. 

De bur$emeester doet van hetgeen door hem 
t er bestrtjding der pokken of van verdachte 
geval!en dier ziekte wordt of is verricht, teri 
spoedigste mededeeling aan den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid. 

§ 1. 

HOOFDSTUK II. 

Van het toezicht OJ) la1ulverhuizers en 
dergelijken. 

8. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Arbeid, 
Handel en Nijverheid en van Financien aan 
te wijzen, worden : a. landloopers en zigeuners 
(bohemiens), b. landverhuizers en personen, die 
bij troepen reizen of de grens overtrekken, niet 
toegelaten, dan na geneeskundig onderzocht .t e 
zijn en zoo noodig, na ontsmett ing der kleederen 
en reiniging der personen. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het eerste 
lid worden niet toegestaan, dan met inachtne
ming van de voorschriften, daaromtrent door 
Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nijver
heid en van Financiiin gegeven . 

Onze Ministers van Aibeid, Handel en Nij
verheid, van Financien en van ,¥aterstaat 
kunnen bepalen, dat personen, bedoeld onder 
b. van het eerste lid van dit artikel, in Neder
land slechts worden toegelaten over de gemeen
ten, la ngs de wegen en met de treinen, daartoe 
door hen aan te wijzen. 

De beschikkingen tot aanwijzing van bedoelde 
gemeenten, wegen en casu q uo treinen, worden 
in de Nederlandsche Staatscourant geplaatst 
ten minste een dag, v66rdat zij in werking 
treden. 

9. Het onderzoek geschiedt aan het grens
station of den eersten Nederlandschen grens
post, waar de in het vorig artikel bedoelde 
personen aankomen, door eenen geneeskundige, 
die daartoe door Onzen Minister van Arbeid, 
H andel en Nijverheid met toekenning van een· 
doo~ dezen te bepalen vergoeding tot wederop
zeggens wordt aangewezen , met inachtneming 
van het bepaalde in de artikelen 10, 11 en 12 
van dit beslui t. 

10. Het onderzoek valt steeds zooveel moge
lij k samen met het douane-onderzoek en wordt 
verricht op de wijze, d ie door den geneeskun
d ige het meest doeltreffend wordt geoordeeld. 

Deze tret>dt omtrent het onderzoek in over
leg met den hoogst in rnng zijnden dor aanwezige 
ambtenaren van de Invoerrechten en Accijnzen, 
en, indien het onderzoek geschiedt op een spoor
weg- of tramstation, tevens met den chef daa r
van. 

11. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden niet aan pokken te lijden, 
noch verschijnselen vertoonen, welke doen ver-
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moeden, dat zij door die ziekte besmet z/jn, 
mogen niet worden aangehouden, maar worden 
t erstond tot voortzetting van hunne reis toege
laten. 

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

Aan hen wordt zoo spoedig mogelijk een 
schrifteljjk bewijs afgegeven, volgens door 
Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid vastgesteld model, vermeldende dat zij, 
N ederland binnengekomen, geen ziekteverschij n
selen vertoonden, welke het bestaan van pokken 
deden vermoeden. 

12. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden aan pokken te lijden , worden 
o nverwijld, met inachtneming van artikel 9 der 
wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), 
overgebracht naar eene door den burgemeester· 
der grensgemeente, waarin het onderzoek plaats 
heeft, volgens artikel 20 van dit besluit aan te 
wijzen imichting voor verpleging van lijders aan 
besmett{llijke ziekte, en daar afgezonderd en 
verpleegd. 

Gelijke maatregelen worden genomen, indien 
d e geneeskundige dit noodig oordeelt, ten op
zichte van personen, die verschijnselen vertoo
nen, welke doen vermoeden, dat zij door die 
ziekte besmet zijn. . 

De kosten van vervoer en verpleging worden 
door de verpleegden of hunne erfgenamen 
vergoecl. Behoeftigen worden op 's Rijks kosten 
vervoerd of verpleegd. 

Personen, wier licbamen of kleederen besmet 
moeten worden geacht, worden niet tot voort
zetting bunner reis toegelaten, dan na reiniging 
en ontsmetting, waaronder het- onscbadelijk 
maken van ongedierte is begrepen. 

§ 2. Van het yrensverkeer. 

13: In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Arbeid, 
Handel en Nijverheid en van Financien aan te 
wijzen, worden geen personen toegelaten, ko
mende uit door Onze genoemde Ministers aan
gewezen met pokken besmette la nden, landstre
ken en plaatsen, dan na geneeskundig onder
zocht en zoo noodig ontsmet t e zijn. 

Uitzonderingen op het bepaalde in bet l st e 
lid worden niet toegestaan , da n met inachtne
rning van de voorschriften, daaromtrent door 
O oze Ministers van Arbeid, H a ndel en ~ ijver
h eid en van Financiiin gegeven. 

Op dit onderzoek is toepasselijk liet bepaal
de in de artikelen 9, 10, II en 12 van dit besluit. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nij ver
heid van Financien, en van Waterstaat kunnen 
bepalen, dat personen, bedoeld in bet eerste 
lid van dit artikel, in Nederland slecbts worden 
toegelaten over de gemeenten, langs de wegen 
e n met -de treinen, daartoe door hen aan te wij
zen. 

De beschikkingen tot aanwijzing van bedoelde 
la nden, landstreken en plaatsen, wegen en trei
nen, worden in de Nederlandsche Staatscourant 
geplaatst ten minste een dag, voordat zij in 
werking treden. 

§ 3. Van het yoederenvervoer. 

14. Onverminderd de bestaande bepalingen 
omtrent het verbod van in-, door- en vervoer 
van lompen, gebrnikte k!Aedingatukken en 

ongewasschen lJf- 'cln beddegoed nit landen en 
plaatsen, door OnLe Ministers van Arbcid, 
Bandel en Nijverheid en van Financiiin a.an 
te wij?.en, is verboden in-, door- en vervoer 
van onbewer.kte wol en haar, hniden, hontwerk 
en andere voor het overbrengen van besmAtting 
vatbare voorwerpev, nit landen of plaatsen , 
mede door Onze genoemde Ministers aan te 
wijzen. 

'De aanwijzingen word.en door plaatsing in 
de N ederkzndschp, 8taat8cflurant ter a lgeme.ene 
kennis gebracht. 

15. Ei-n ieder, rlie waarneemt, dat van goe
deren, waarvan in-, door- en vervoer verboden 
is, in-, door- of vervoer plaats heeft, is verplicht, 
daarvan onverwij ld kennis tc geven aan den 
hurgemeester of den meest nabij zijnden amb
tenaar van Rijks- of gemeentepolitie of van 
's ~ijks belastingen . . 

Deze verplichting rust in hAt bijzondi>r op 
honders ,van vervoermiddelen en daarbij geem 
ployeerden. 

Op de goederen, van welkc, niettegenstaande 
danrvan in-, door- 0f vervoer verboden is, in-, 
door- of ven OP.r plaats heeft, is artikel 5 der 
wet va.n 4 Der.ember 1872 (Staatsblad n°. 13.1) 
toepasseli.Jk. 

16. Brieven en rorrespondent.ie, rlrukwerken, 
boeken, dagbladen, dienststukken enz. (post
pakketten niet inbegrepen) worden aan geen 
enk"lle belemmering of ontsmetting onder
worpen . 

11. Spoor- of tramwaaens (zoo personen
als goederenwagens), uit- het buitenland hin
nenkomende, worden aan de grenzen niet aan
gebouden, behoudens dat wagens, waari n 
lijders aan pokken, of personen, die verdacht 
worden aan pokken te liJden, of waarin besmet.t.e 
of van besmetting verdachte goederen aange
bracht v.(j n, - indien de geneeskunrlige het 
nood ig oordeelt -, van d ~n trein worden ge
haakt e n op de wijze door den geneeskundige 
voorgeschreven, worden ontsmet en zoo noodig 
van ongec!ierte worden gezuiverd. 

18. Bagages en lijfgoederen van personen, 
als bedoeld in de a rtikelen 8 en 13, zijn onder
worpen aan het onclerzoek, bedoeld in genoemde 
artikelen. 

Deze bagages e n lijf_goederen worden niet 
aangebouden dan voor zoover en voor zoolang 
dit t er ontsm"ltting no0dig is. 

llag_ages en lijfgoederen, voor ont~mi>tting 
aangehouden, worden desverlangd aan de 
cigenaars op hunne kosten door den burgemees
ter nagezonden . 

19. K oopmans- en a ndere goederen, nit het 
buitenland aangevoerd, waarvan de in- of door
voer niet verboden is, worden niet aangeho11den 
en aan ontsmetting onderworpen, t enzij z\j, 
naar het oordeel van den met het ondorzoek 
belasten geneeskundige, gca.cht kunnen wordcn 
besmet te 1.ijn. 

§ 4. Verdere bepalinyen. 

20. De bITTgemee~ter van elke grensgemeente, 
als in artikel 8 en artikel 13 van dit besluit, is 
bedoeld, zorgt,, zoo spoedi_g mogelijk, op Rijks
ko.gten, in overleg met den ambtenaar van 
het 8taatstoezicht op de volksgezondheid of 
met den krachtens artikel 9 aangewezen desknn
dige: 
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a.. vo<>r de inrinhting van een gr,Jegenbeicl tot 
afzonclering on verpleging va.n de in de artikelen 
8 eu 13 van rlit heslni t bedoelde personen, l\j
dende aan of verda.cht van pokken ; 

b. voor een geschikte plaats voor de ontsmet
ting - waaronder is begrepeu het onsch9dei_ijk 
maken van be met of van be•metting verdacht 
ongediert,e - van de in de artikelen 18 en 19 
van dit besluit bPdoelde !,;Oederen; 

c. voor het personeel, noodig tot hulp of 
opzicht bij het onderzoek, dt> afzon<lering, de 
ontsmetting - waaronder is begrepen het on
schadeliik makt>n van. be•met, of van besmetting 
verdacht onge<lierte -, of het ·:ervoer van per
sonen of van goer!eren, bedoelrl in de fi.rtikelen 
8, 13, 18 en 19 van dit besluit; 

d. voor de noodige geneesmiddelen, ontsmet-
tin~smiddelen, middelen t ot het onscha.delijk 
ma1rnn van besmet of van besmetting verdacht 
ongediertP, vervoPrmiddelen, meubelon en ander 
noodig materioel. 

Zoo gebruik gemaakt wordt vsin de inrich
ting van g;emeentewege tot stand gehracht ter 
voldoening aan artikel 7 van de wet van 4 De
<'ern her 1872 (8taalsblad n°. 134), bepaalt Onze 
Minister van Arb<'id, Handel en Nijverheid de 
som <leswege aan de gemeente t.e vergoeden. 

21 . De ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie, de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen, de stationschefa PU alle geemploy
e!'.rden aan een spoor- of tramwegonderneming 
zijn, voor zoovee! hun rlienst het toelaat, ver
plicht, met al de hun ten rlienste st.aande mid
<lolen, ooverwij ld mede te werken to,; de uit
voering van de mafttref;elen, welke de krachtens 
artikel 9 van <lit besiuit aangewezen genees
kundige heeft voorgeschreven ten aanzien van 
het onderzoek, <le afzondering, de ontsmetting 
-· waaronder is begrepen het onschade!ijk ma
ken van besmet of van besmetting verdacht 
ongedierte -·, de behandeling en verplP.ging 
en het vervoer van personen of van goederen. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 3, zijn 
conducteurs van elken trein of elke tram, die 
uit het buitenland hinnenkomt, verplicht, den 
geneeskundige zoo spoedig mogelij k na aan
komst van den trein of de tram aan het station, 
kennis t,e geven van de verdacbte ver>chijnselen, 
dir. zij bij personen, als bedoeld in de artikelen 
8 en 13, hebben waargenomen, en van hunne 
hfwinding omt.rent de aanwezigheicl in den trein 
of de tram van voor het overbrengen van be
smetting vatbare voorwerpen. 

22. De kosten, vallende op de maatregelen, 
voorgeschreven in de artikelen 9, ll, 12, 13, 18 
en 19 van dit besluit, komen t.en laste van het 
Rijk, voor zoover in genoemde artike!en niet 
antler£ is bepaald, en die kosten niet, ingevolge 
eenige ,i;rrdere wettelijke bepa!ing, ten laste 
van anderen moeten worden gebracht. 

23. De kra.cbtens artikel 9 van dit besluit 
aangewezen geneeskunrlige volgt in de nit
oefening van zijn ambt de =nwijzingen, die 
001ze :Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid of de ambtenaar van het Stan.tstoezicht 
op de volksgezondheid, tot wiens dienstkring 
zijne standplaats hcboort, hem geven. 

Hij staat den burgemeester, e!ken amhtenaai· 
van Rijks- of gemeentepolitie, of van invoer
rechten en accijnzen, de stationschds en de 
overige geemployeorden bij eene spoor- of tram
wogonderneming met zijn advie~ ter zijde, 

wanneer zij dit behoeven hiJ <le nitvoering van 
wette!ijke voor,chriften betreflende <le wering 
of brstr(jding der pokken. 

Ontdekt hij dreigend gevaar voo~ d11 open
bare gezondheid, clan geeft hij daa,rvan, onver
minderd artikel 16 der wet van 4 December 
1872 (Slaat.Yblad n°. J 3,l), on~erwijld kennis 
aan den burg1Jmeester en aan bovengenoemden 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid. 

§ .5. Van het scheer,v-:wrtrerkeer. 

24. Onze :'.\finister van Arbeid, Handel en 
Nijverheid is ])'woeizd om, waar noudig, met 
IDP.dewe.rking van Onze Minister., van Financiiin 
en van l\7atorstaat, tot wering vau <le besmet
ting vAn pokken, toezicht t e doen hr.uden op 
schepen, die lan!'!s binnenwateren bet land 
binnenvaren, en zulks met toepassing, voor 
znover mogelijk en no0diq, 'l'B,n de artikele_n 
8 tot en met l? en 20 tot en met 2:l van d1t 
be~luit. 

25. Aan elke drr door Onze Ministers van Ar
beid, Handel en Nijverheid en van Watnstaat 
aan te wijzen µlaatsen, gelegen aan stroomen, 
rivieren, kanalen of andere binnenwateren, 
".'ordt genPeskundig toezicht gehouden op de 
daarlanga varende schepen en hunne opvaren
den door een of mi,er genoeskundigen, die daar
toe door Onzen Minister van Arbeid, He.ndel 
en Nijverheid, met toekenning van een door 
<leze,, t e bepalen vergoe<ling, tot. wedcropzcg
ging ,vorden aangewezen. 

De be~chikking tot aanwijzin()' van bedoelde 
plaat,sen wordt in de Nederlanlsck~ Staa.tsco-u
rant geplaatst ten minste een <lag v66rdat zij 
in werking treedt. 

Onverminderd het bepaalde in de beide voor
gaande leden, is de burgemeester bij het ·ve r
schijnen of dreigen der pokken bevoegd, ten 
koste vim de gemeente geneeskundig toezicht 
te doen houden op de opvarenden van de in 
<le gemeente vertoevende vaartuigen. De per
sonen, waarop dit toezicht wordt uitgeoefend, 
zijn verplieht zioh <laaraan te onderwerpen. 

26. Onverminderd artikel 10 der wet van 
4 December l 72 (Staatsblad n°. 134), zooals 
dat luidt volgens de wet van 28 l\iaart 1877 
(Slaatsblad n°. ~6), wordt elk schip, varende 
langs of aankomende aan eene der in artikel 25 
van dit besluit bedoelde plaatsen, onderworpen 
aan een gezondheidsonderzoek. 

De schipper is verplicht met zijn schip do 
door den burgemeester aan te wijzen ligplaats 
in te nemen en a )daar zonder gemeenschap met 
den wal of met andere vaartuie:en te blijven, 
totdat het gezondheidsonderzoek en d~ naar 
aanleiding rlaarvan bevolen gezond heidsmaat
regelen toegepa.st zijn. 

Op dit verbod van gemeenschap met den 
wal is toepasselijk het tweedP lid van artikel 
10 der wet van 4 December 1872 (Staalsblad 
n°. 134), zooals dat luidt volgens de wet van 
28 l\[aart 1877 (Staatsblad n°. 36). 

De schipper zorgt met a l de t e zijner beschik
king staande middelen voor de stipte naleving 
van de gegeven bevelen, en is verplicht de vra
gen, hem door of namens den met het gezond
heidsonderzoek belasten geneeskundige gedaan, 
nauwkeurig en naar waarheid te beantwoorden. 

27. De geneeskundige verricht het ge:wnd-
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heidsonderzoek van het schip. van de opvaren
den en van de lading of andere op het schip 
aanwezige goederen, op de wijze, die hem, na 
overleg met den b~rgemeester, het meest doel
treffend voorkomt. 

Indien het blijkt, dat het schip binnen de 
laatste 24 uren een gezondheidsonderzoek over
eenkomstig de voorschriften van dit besluit 
heeft ondergaan, kan hjj het van verder onder
zoek vrij~tellen, indien de toestand van het 
schip of van d<" opvarenden hem tot zoodanig 
onderzoek overigens geen aanleiding geeft. 

28. De genee kundige, die het onderzoek 
verricht heeft, g<'eft den burgemeester advies 
omtrent de in het belang der volksgezondheid 
t e nemen maat,regelen, aan welk advies de bur
gemeester verplicht is onverwijld gevolg te 
geven. behoudens beroep op Onzen :\finister 
van Arbeid, H and!'l en Nijverheid. 

De kosten op deze maatregelen vallende, 
komen ten laste van het Rijk. 

Ontsmetting - waaronder is begrepen het 
onschadelijk maken van besmet of van besmet
t ing verdacht ongedierte - geschiedt, zoo noo
dig, volgens de regelen, krachtens 1irtikel 25 
der wet van 4 December 1872 · (Staatsblad 
no. 134) vastgesteld. 

29. Het schip wordt dadelijk tot den verderen 
doortocht toegelaten en het verbod van gemeen
schap met den wal opgeheven, hetzii na a.floop 
van het gezondheidsonderzoek, indien dit tot 
geen verdere maatregelen aauleiding geeft, 
hetzij, nadat aan de maatregelen naar aaulei
ding van het gezondheidsonderzoek voorge
schreven, uitvoering is gegeven. In het laatste 
geval kunnen evenwel de opvarenden, die bij 
het gezondheidsonderzoek bevonden worden, 
niet te lijden aan pokken, noch verschijnselen 
van die ziekte te vertoonen, met toestemming 
van den met het onderzoek belasten genees
kundige, terstond onbelemmerd a.an _ den wal 
worden toegelaten. Vooraf heeft ontsmetting 
der kleederen en reiniging der personen plaats, 
indien dit door den geneeskundige noodig wordt 
geoordeeld. 

30. Ten bewijze, dat het schip tot den ver
deren doortocht is toegelaten, en het verbod 
van gemeenschap met den wal is opgeheven, 
ontvangt de schipper van den met het gezond
heidsonderzoek belasten geneeskundige eene 
schriftelijke verklaring volgens het model door 
Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid vast t e stellen, en waaruit zal moeten 
blijken van den toestand van het schip, van 
dien der opvarenden en van <lien der lading of 
andere op het schip aanwezige goederen, bene
vens van het aantal der opvarenden. 

Eene dergelijke verklaring wordtookdoorden 
geneeskundige a.fgegeven in het geval, bedoeld 
.in het tweede lid van artikel 27 van dit besluit, 
in welk geval daarvoor ook de bevestiging van 
eene vroegere verklaring in de plaats kan 
treden. 

31 . De burgemeester van clke gemeente, 
waarin eene plaats ligt, als in artikel 25 van 
dit besluit bedoeld, zorgt zoo spoedig mogelijk, 
op Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of den krachtens genoemd artikel aangewezen 
geneeskundige, voor het personeel en het mate
rieel, dat de geneeskundige vom· het gezond
heidsonderzoek behoeft, en dat noodig is voor 

de uitvoering van de naar aanleiding van het 
gezondheidsonderzoek voorgeschreven maat
regelen . 

32. Op de krachtens art,ike! 25 van <lit be
sluit aangewezen geneeskundigen zijn toepas
selijk het eerste en derde lid van a!·tikel 23 van 
<lit besluit. 

Zjj staan den burgemeester en elken ambte
naar van Rijks- of gemeent.epolitie met, hun 
advies ter zijde; wauueer dezen <lit behoeven 
bij de uitvoering van wettelijke voorschriften 
betreffende de wering of bestrijdiug der 
pokken. 

De ambtenaren van Rjjks- en genieentepolitie 
zijn, voor zooveel hun dienst het toelafit,, ver
plicht met al de hun ten dienste staande 
midrlelen, onverwijld mede te werken tot de 
uitvoeri ng van de door bedoelde geneeskundigen 
voorgeschreven maatregelen. 

HOOFDSTUK III. 

Slotbepalingen. 
33. Onze in dit besluit genoemde Ministers 

zijn bevoegd, de door hen krachtens dit besluit 
genomen beschikkingen of gedane aanwijzingen, 
zoo dikwijls de om~tandigheden <lit, gedoogen of 
noodig maken, op dezelfde wijze als zij zijn tot 
stand gP.komen, te wijzigen of in te trekken. 

34. Waar in dit besluit sprake is van den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid, wordt daaronder verstaan de In
specteur, krachtens de Gezondheidswet belast 
met het toezicht op de handhaving van de 
wettelijke bepa!ingen betreffende hesmettelijke 
ziekten. 

35. Dit besluit, dat, tenzij het eerder wordt 
in$.et,rokken, gedurende een jaar van kracht 
blijft, treedt in werking met ingang van 29 Fe
bruari 1928. 

Onze :.l'l.inisters van Arbeid, Handel en Nij 
verheid, van Financien en van ,vaterstaat zijn 
belast met de uitvoering van <lit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden· gep!,tatst en wa.arvan 
afschrr.ft zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's -Graveuhage, den 29sten Februari 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverlrnid, 
J . R. SLOTEMAKER DE BRUtNE. 

De Minister van Financien, DE GEER. 
De Minister van Waterstaat, H . v. D. VEOTE. 

(Uitgeg. 8 Maart 1928.) 

1 Maart 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
Nu het verzoek om vergunning niet is 

gedaan door een natuurlijk persoon, noch 
<loo,· een i-echtspersoon, hebben Burge
meester en Wethouders daarop ten on
rechte een beschikking genomen. 

Wij WILHELMINA enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Mr. F. Wolfson te 's-Gravenhage tegen het 
besluit van Burgerneester en Wethouclers dier 
gerneente van 13 Mei 1927, no. 4773, Afd. S. 
en B., waarbij a.an de Garage en Stal Witte
brug, Koninginnegracht nos. 110/112 alclaar 
en hare rechtverkrijgenden, voorwaardelijk 
vergunning is verleend tot het uitbreiden van 
de inrichting, besternd tot het bewaren van 
benzine met aftapinrichting en van de smede-
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rij voor het herstellen van automobielen, ge
vestigd in het perceel Koninginnegracht no. 
129a en op het daarbij behoorende open ter
re in, een en ander kadastraal bekend als ge
meente 's-Gravenhage, Sectie P. o. 8162; 

Den R aad van State enz. ; 
0 . : dat nadat op de zitting, bedoeld bij 

art. ·7 der h inderwet, tegen de ·voorgenomen 
inrichting o.a. door Mr. F. Wolfson te 's-Gra
venh age, bezwaren waren ingebracht, Burge
meester en Wethouders bij hun besluit van 
13 Mei 1927, no. 4773 afd . S . B., aan de 
Garage en Stal Wittebnig, Koninginnegracht 
nos. 110/112 te 's-Gravenhage, onder 28 voor
waarden vergunning hebben verleend tot het 
uitbreiden van de inrichting, bestemd tot het 
bewaren van benzine met aftapinrichting en 
van de smederij voor het herstellen van auto
mobielen, gevestigd in het perceel Kon inginne
gracht no. 129a en op het daarbij behoorende 
ter rein, een en ander kadastraal bekend ge
meente 's-Gravenhage, Sectie P. No. 8162; 

dat van dit besluit Mr. F. Wolfson voor
noemd bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat in het verwek aan het gemeente
bestuur om vergunning tot uitbreid ing van de 
inricht ing niet is gesteld, of de vergunning tot 
oprichting verleend was aan de verzoekencle 
partij , dan we! of deze is rechtverkrijgende 
van den concessionaris; dat naar zijn meening 
Burgemeester en Wethouders op dat verzoek 
niet hadden mogen beslissen, omdat de ver
zoekende partij , welke zich aandiende a ls 
,,Garage en Stal W ittebrug", noc:h een na
tuur lijke noch een rechtspersoon is, en d us 
geen verzoek kan doen, als missende het or
gaan daarvoor, derhalve geen concess ionaris 
kan zij n en evenmin rechtverkrijgende, als 
bedoeld in a r t. 9 der hinderwet; dat, wat· de 
zaak zelve aangaat, al moge de ontworpen 
benzinebewaarplaats voldoen aan de voor
waarden, gesteld door de bij beschikk ing van 
Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nij 
verhe id van 5 J a nuari 1923 ingestelde Com
m iss ie van deskundigen, niet uit het oog mag 
worden verloren, dat de capaciteit van het 
reservoir zal worden verdubbeld, van 2000 
l iter op 4000 li ter, terwijl hier bijzonder ge
vaarlij ke belendingen zijn, te weten !age ar
beiders-woningen en bloemisterij en met kassen, 
waar in dag en nacht gestookt wordt; dat, wat 
de smederij betreft, in dit geval niet ges.proken 
~ehoeft te worden van vrees voor h inder van 
ernstigen aard, <loch die hinder reeds aanwe
zig is door geraas en gedreun van de bestaan
de inrichting; dat het vanzelf spreekt, dat bij 
uitbreid ing van de inrichting die hinder nog 
zal toenemen, zoodat de huizen der omwonen
den, althans gedeelten daarvan, en wel het 
voor- of achtergedeelte, al naar gelang van 
de Jigging ten opzichte van de smederij, onge
sch ikt voor bewoning zullen worden gemaakt, 
waarbij niet vergeten moet worden, dat de in
richting dag en nacht geopend is; dat eene 
dergelijke inrichting in deze wijk, welke een 
woonwijk is, niet thuis behoort; dat velen van 
de omwonende n zijn hoofdarbeiders, d ie, hetzij 
zij thu is hun arbeid verrichten, hetzij elders, 
in elk geval recht hebben op rust, evenals 
vele anderen der omwonenden, die, na een 
werkzaam leven, in dit staclsgedeelte hun 
woonplaats kozen, in de veronderstelling daar 

rnst te zullen hebben, <loch nu ervaren, zich 
in een wijk gevestigd te hebben, waar zij de 
bezwaren van een industriewijk ondervinden; 

0., dat bet verzoek om vergunning aan Bur
gemeester en Wethouders is gedaan door de 
Garage ,,Wittebrug", Koninginnegracht no. 
111 te 's-Gravenhage; 

dat een garage niet is een persoon, die 
rechtshandelingen kan verrichten, terwij l niet 
is gebleken, dat h ier sprake zou zij n van eene 
naamlooze vennootschap onder firma of rechts
persoonl ijkheid bezittende installing; . 

dat Burgemeester en Wethouders mitsdien 
ten onrechte op dit verzoek eene beschikking 
hebben genomen; 

Gezien de h inderwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
Het besluit van B urgemeester en vVethou

ders van 's-Gravenhage van 13 Mei 1927, no. 
4773, afd. S. en B. te vernietigen. 

(A. B .) 

1 Maart 1928. KONINKLIJK BESLUIT . 
Aanslag in de r ij ks- en in de gemeente

•Jij ke inkomstenbelasting. - Bepaling van 
de gemeente van hoofdverblij f. 

W ij WILHELMINA enz. ; 
Beschikkende op de bezwaren, ingebracht 

door het gemeentebestuur van Rotterdam en 
door P. A. W. F. Solleveld aldaar tegen de 
gemeente waar deze laatste over het belasting
jaar 1926/27 in de r ijksin komstenbelast ing en 
in de gemeentelijke inkomstenbelasting is aan
geslagen; 

Den Raad van State, enz. ; 
0. dat P. A. W. F. Solleveld over het be

lastingjaar 1926/27 in de bovengenoemde be
lastingen is aangeslagen in de gemeente 
R ijsenburg; 

dat h ij daartegen bezwaar heeft gemaakt, 
aanvoernnde, dat op aandr ingen der gemeente 
Rij senburg een getu igschri ft van werkelijke 
woonplaatsverandering is ingediend bij het 
gemeentebestuur van R ijsenburg; dat het nim
mer zijn bedoeling is geweest om zijn hoofd
verbl ij f metterwoon te vestigen te R ijsenburg; 
dat zijn vrouw en zijn kind op medisch advies 
slechts drie maanden aldaar nachtver blij f heb
ben gehouden, terwijl zij den overigen t ijd in 
onderscheidene gemeenten tijdelijk verblijf 
hebben gehouden; dat hij na 15 September 
1926 zijn hoofdverblij f heeft · gehad in de ge
meente Rotterdam; 

dat het gemeentebestuur van Rotterdam 
eveneens daartegen bezwaar heeft gemaakt, 
aanvoerende, dat P. A . W. F . Solleveld tot 
ei nde September 1926 voor zich en zijn gezin 
te Rijsenburg slechts de beschi kking heeft ge
had over een gemeubileerde woning, alwaar 
zij n echtgenoote en zijn kind op medisch ad
vies drie a vier maanden tijdelij k verbl ij f heb
ben gehouden; dat het nimmer de bedoeling 
van den aangeslagene is geweest, om zijn 
hoofdverblijf naar Rijsenburg over te brengen; 

0. ten aanzien van de bezwaren betreffende 
de toepassing van art. 53 der wet op de in
komstenbel asting 1914, dat moet worden aan
genomen, dat P. A. W. F. Solleveld op 1 Mei 
1926, datum waarop het belastingjaar 1926/27 
begint, woonde te Rotterdam, aangezien hij al-
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daar een woning in gebruik had en zijn werk
zaamheden verrichtte, terwijl zijn gezin enkel 
tot herstel van gezondheid en tijdelijk te Rij
senburg verbleef; 

dat daaraan niet afdoet, dat hij enkele dagen 
in de week zijn gezin a ldaar bezocht; 

dat derhalve de bezwaren tegen Rijsenburg 
als de gemeente van zijnen aanslag in de rijks
inkomstenbelasting, gegrond zijn ; 

0. ten aanzien van de bezwaren betreffende 
de toepassing van art. 244a der gemeentewet, 
dat uit bovenvermelde omstandigheden moet 
worden afgeleid, dat P. A. W. F. Solleveld op 
1 Mei 1926 zijn hoofdverblijf had te Rotter
dam· 

Ge~ien de wet op de inkomstenbelasting 1914 
en de gemeentewet; • 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen 1°. dat P. A. W. F. Solleveld 

voor het belastingjaar 1926/27 in de rijksin
komstenbelasting m6et worden aangeslagen in 
de gemeente Rotterdam; 

2°. dat P. A. W. F . Solleveld voor de toe
passing van art. 244a der gemeentewet voor 
het belastingjaar 1926/27 moet geacht worden 
zijn hoofdverblijf te hebben gehad te Rotter-
dam. (Gem. Stem) 

1 Maart 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
Aanslag als werkforens. - Persoonlijke 

uitoefening van een bedrijf in een vaste 
inrichting ex art. 244a gem.wet. 

Wij WILHELMI A enz. ; 
K. J. A. G. baron Collot d'Escury te Honte
nisse, tegen de uitspraak van Ged. Staten van 
Zeeland van 27 Mei 1927, l ste afd. no. 28,. op 
Zeeland van 27 Mei 1927, l ste afd. no . 28, op 
plaatselijke inkomstenbelasting der gemeente 
Clinge als 'forens over het belastingjaar 1924/ 
25; 

Den Raad van State enz.; 
0.: dat Ged. Staten van Zeeland bij besluit 

van 27 Mei 1927, lste afd. no. 28, ongegrond 
hebben verklaard het bezwaar van K. J. A. 
G. baron Collot d'Escury te Hontenisse tegen 
zijn aanslag in de gemeente Clinge als werk
forens over het belastingjaar 1924/25; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de aanslag is opgelegd op den grond, dat 
de reclamant is eigenaar, althans mede-eige
naar, van een onder de gemeente van aanslag 
gelegen landbouwbedrij f, en dat hij zich de 
leiding van dat bedrijf in zoodanige mate aan
trel,.-t, dat hij geacht moet worden de beschik
king te hebben over de op dat bedrijf aanwe
zige vaste inricht ingen gedurende meer clan 
90 dagen van het belastingjaar tot persoonlijke 
uitoefening van het landbouwbedrijf ; ·dat de 
reclamant, erkennende eigenaar te zijn a l 
hierboven omschreven, tegen den aanslag aan
voert, dat het bedrijf wordt bewoond en be
heerd door een zetboer, die de voile en vrije 
beschikking heeft over de bij dat bedrijf be
hoorende woning en andere gebouwen en dat, 
naast dezen zetboer, met de hoofdleiding is 
belast des reclamants zoon H. A. A . Collot 
d'Escury te Kloosterzande; dat de zetboer 
niet alleen alle werkzaamheden leidt, <loch 
ook all e loonen en andere uitgaven van het 
bedrijf betaalt; terwijl hij tevens zorgt voor 
den aankoop en het onderhoud van het be-

noodigde materiaal en de opbrengsten van het 
bedrij f zelfstandig verkoopt op de ma1·kten te 
Hulst en elders, terwijl de daarvoor ontvangen 
gelden door hem, zooveel noodig, worden ge
bruikt tot het doen der hie1·voor vermelde 
betalingen; dat hiertegen door het gemeente
bestu.ur wordt aangevoerd, dat de bevoegd
heid van den zetboer tot zelfstandig optreden 
slechts in zooverre geldt, dat het vaak voor
komt, dat een definitieve beslissing omtrent 
eventueele koopen en verkoopen door den re
clamant wordt genomen, terwijl hem ook door 
den reclamant of <liens zoon instructies worden 
verstrekt ten aanzien van de in het bedrij f te 
verrichten werkzaamheden, welke instructies 
zouden worden gegeven bij des reclamants 
veel vuldige bezoeken aan het bedrijf; dat een 
en ander, gevoegd bij de omstandigheid, dat 
de hoofdboekhouding van het bedrijf ten huize 
van den reclamant wordt gehouden en in aan
merki ng nemende, dat het weinig waarschijn
lijk moet worden geacht, dat reclamant, die 
in meer of mindere mate bij verschillende 
landbouwondernemingen is betrokken, een 
hem, zij het dan ten deele, toebehoorend be
drijf, op korten afstand van zijn woonplaats 
gelegen, zou laten gaan, zonder zich met de 
bedrijfsvoering in te laten, voor hun college 
voldoenden grond oplevert, om aan te nemen, 
dat de aanslag terecht is opgelegd; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat hij 
ten onrechte als werkforens in de gemeente 
Clinge is aange lagen, welk oordeel in hoofd
zaak steunt op de bij Ged. Staten aangevoerde 
gronden; dat hij voorts in 1924 slechts 10 en 
in 1925 slechts 11 maal behalve voor het uit
oefenen van de jacht de hoeve bezocht; 

0., dat, daargelaten of K. ,J. A. G. baron 
Collot d'Escury tijdens het belastingjaar 1924/ 
1925 de beschikking had over de hem in mede
eigendom behoorende te Clinge gelegen boer
derij en schuren, in elk geval niet aanneme
lijk is gemaakt, dat deze vaste inrichtingen 
voor hem bestemd waren, om er persoonlijk 
zijn werkzaamheden te verrichten, aangez ien 
het bedrijf ter plaatse werd uitgeoefend door 
een zetboer en zijn zoon H. A . A. baron Collot 
d'Escury de hoofdleiding van het bedrijf had; 

dat onder deze omstandigheden de appellant 
niet gezegd kan worden, op meer dan 90 da
gen van het belastingjaar te Clinge de be
schikking te hebben gehad over een vaste in
richt ing tot persoonlijke uitoefening van zijn 
bedrijf ; 

dat evenmin aannemelijk is gemaakt, dat hij 
op meer dan 90 dagen tijdens het belasting
j aar in de tot de boerderij behoorende vaste 
inrichtingen is aanwezig geweest tot uitoefe
ning van zijn bedrijf; 

dat derhalve de opgelegde aanslag strijdt 
met art. 244a, I id 1, 3°. der gemeentewet en 
Staten van Zeeland bij hun bestreden besluit 
den aanslag ten onrechte hebben gehandhaafd; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met verriietiging van het besluit van Ged. 

Staten van Zeeland van 27 Mei 1927, l ste afd. 
no. 28, den aanslag van K. J. A. G. baron 
Collot d'Escury "in de gemeente Clinge als 
werkforens over het belastingjaar 1924/25 te 
vernietigen. (Gem. Stem) 
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3 Maart 1928. BESLUIT tot vast telling van 
bepa.lingen als bedoeld in artikel 1 der 
wet van 26 April 1884 (Staatsblad n°. 80), 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 
Juni 1925 (Staatsblad n°. 308), tot vast
stelling van buitengewone maatregelen tot 
afwending van eenige besmettelijke ziek
ten en tot wering harer uitbreiding en 
!clevolgen. S. 53. 

W1j WILHELMINA, enz. 
Overwegende dat het, wegens het voor

komen van pest en Aziatische cbolera in enkele 
plaatsen in het buitenland, noodzakelijk is 
bepalingen vast te stellen, bedoeld in artikel 1 
der wet van 26 April 1884, (Staatsblad n°. 80), 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 Juni 
1925 (Staatsblad n°. 308), tot vaststelling van 
buitengewone maatregelen tot afwending van 
eenige besmettelij¼e ziekten en tot wering barer 
uitbreiding en gevolgen ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 18 Januari 
1928, no. 2081 HI, afdeeling Volksgezondheid; 

Den Raad van tate gehoord (advies van 
21 Februari 1928, n°. 12) ; 

Gelet op bet nader rapport van Onzen 
Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid 
van 29 Februari 1928, n°. 296 H, Afdeeling 
Volksgezondheid ; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 

Art. 1. Verboden zijn, t enzij met vergunning 
van Onzen Minister van Arbeid, Handel en 

ijverheid en met inachtneming van de door 
dezen ter voorkoming van verbreiding der 
be metting te geven voorschriften : 

10. onderzoek van personen en goederen op 
de aanwezigheid van peststoffen door middel 
van proefneming op dieren ; 

20. bet verrichten van lijkopeningen op lijken 
van personen, overleden aan de v.est of verdacht 
van a.an de pest lijdende te z1jn geweest ; 

30, bet verrichten van lijkopeningen op lijken 
van dieren, gestorven aan de pest of verdacht 
van a.an pest lijdende te zijn geweest. 

2. Verboden is, tenzij met inachtneming 
van de door Onzen Minister van Arbeid, Han
del en Nijverheid ter voorkoming van ver
breiding der besmetting te geven voorschriften, 
het vervoer van stoffen, die pe t-, cholera- of 
smetstoffen bevatten of verdacht worden dit 
te doen. 

3. Dit besluit, dat gedurende een jaar van 
kracht blijft, treedt in werking met ingang 
van 28 April 1928. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en ij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in bet Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 3den Ma.art 1928. 
WILHELl\UNA. 

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

( Uit,geg. 19 llfaart 1928.) 

5 Maart 1928. BESLUIT, bepalende de bekend
making in het Staatsblad van de tusschen 
den Gezant der Nederlanden te GoMtan
tinopel en den Turkschen Minister van 
Buitenlandsche Zaken op 1 Februari 1928 
te Angora gewisselde nota's tot voorloopige 
regeling der ha.ndelsbetrekkingen tusschen 
Nederland en Turlcije (Staatsblad 1926, 
nrs. 288 en 340, en 1927, nrs. 63 en 302). 
s. 51-. 

Wij WILHELMI A, enz. 
Gezien de tusschen Onzen Gezant te Gon

stanti1wpel en den Turkschen Minister van 
Buitenlandsche Zaken op 1 Februari 1928 te 
Angora ge,vi selde nota's, strekkende tot voor
loopige regeling der handelsbetrekkingen tus
schen N ederland .en 'l.'urlcije ( Staatsblad 1926, 
nrs. 288 en 340, en 1927, nrs. 63 en 302), van 
welke nota's een afdruk en eene vertaling bij 
dit Besluit zijn gevoegd; 

Op de voordra.cht van Onzen Minister van 
Buitenla.ndsche Za.ken van den 2den Maa.rt 
1928, Directie van het Protocol, nr. 7038 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bedoelde nota's en de vertalingen daarvan 

te doen bekend ma.ken door de plaatsing van 
dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze :lifinisters, Hoofden van Depa.rtementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aa.ngaat, belast met de uitvoering van het
geen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 5den Ma.art 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
BEELAERTS VAN BLOKLA.ND. 

( Uitgeg. 22 Maart 1928.) 

LEGATIO DE PAYS-BAS. 

Angora, le ler fevrier 1928. 

Excellence, 

J'ai l'honneur de porter a la connaissance 
de Votre Excellence, qu'en attendant la. con
clusion procha.ine d'un traite de commerce 
entre les Pays-Bas et la. Turquie, dont les 
negociations ont ete entamees en date du 11 
fevrier 1926, le Gouvernement neerlandais 
consent a. ce qu' a pa.rtir du 15 fevrier 1928 
Jes produits du sol et de l'industrie originaires 
et en provenance de Turquie importes sur le 
territoire des Pays-Bas, des Indes neerlandaises, 
de Surinam et de Cura.~a.o et destines soit a 
la. consomma.tion, soit a la reexportation, ou 
au transit, jouissent pour un delai de six mois 
du traitement de la. nation la plus favorisee. 

Il est entendu que !'application de ce regime 
provisoire est subordonnee a !'application en 
Turquie, pendant le meme delai, aux produits 
du sol et de l'industrie originaires et en prove
nance des Pays-Bas, des Indes neerlanda.ises, 
de Surinam et de Cura,;iao du traitement prevu 
par la. convention commerciale signee a Lau
sanne le 24 juillet 1923 pour Jes produits des 
Etats qui l'ont signee. 

Veuillez agreer, Excellence, !'assurance de 
ma tres ha.ute consideration. 

W. VAN WELDEREN RENGERS. 

A Son Excellence le Dr. TEWFJK RouscHm, 
Ministre des Afjaires Etrangeres a Angora. 
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GOUVER, E)IENT '.l'URC. 

MINISTERE DES AFE'AIRES 
ETRANGERES , 

N°. 31134/4. 

Angora, le 1 fevri er 1928. 

)Ionsieur le Ministre, 

J'ai J'honneur de porter a Ja connaissance 
de Votre Excellence qu'en attendant la con
clusion prochaine d'un traite de commerce 
entre Ja Turquie et les Pays-Bas, dont Jes 
negociations ont ete entamees en date du 11 
fevrier 1926, le Gouvernement turc consent a 
ce qu'a partir du 15 fevrier 1928 les produits 
du sol et de l'industrie originaires et en prove
nance des Pays-Bas, des Indes neerlandaises, 
de Surinam et de Curac;iao importes sur le 
territoire turc et destines, soit a la consomma
tion, soit a la. reexportation ou au traru,it, 
jouissent pour un dela.i de six mois du traite
ment prevu par Ja convention commerciale 
signee a Lausanne le 24 juillet 1923 pour Jes 
produits des Eta.ts qui l'ont signee. 

II est entendu que l'application de ce regime 
provisoire est subordonnee a !'application a.ux 
Pays-Bas, aux Indes neerlandaises, a Surinam 
et a Curac;iao pendant le meme delai aux 
produits du sol et de l'industrie originaires et 
en provenance de Turquie du traitement de 
la nation la plus favorisee. 

Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, J'assu
rance de ma haute consideration. 

Dr. RouSCHDI. 

A Son Excellence Monsieur le Baron DE WEL
DEREN RENGERS, Ministre Plenipotentiaire et 
Envoye Extraordinaire du Gnu.i-ernement Royal 
des Pays-Bas en Ville. 

VER1'ALINOEN. 

GEZANTSCHAP 
DER ~EDERLANDEN. 

Excellentie, 
Angorie, l Februari 1928. 

Ik heb de eer, ter kennis van Uwe Excel
lentie te brengen, dat, in afwachting van de 
aanstaande sluiting van een handelsverdrag 
tusschen Nederland en Turkije, waarover de 
onderhandelingen zijn aangevangen op 11 
Februari 1926, de Nederlandsche Regeering 
er in toestemt, dat, van 15 Februari 1928 af, 
de voorthrengst>len van den bodem en de nij
verheid afkomstig en herkomstig uit Turkije, 
ingevoerd op het grondgebied van Nederland, 
Nederlandsch-Indiii, Suriname en Cura9ao, en 
bestemd, hetzij tot verbruik, hetzij tot weder
uitvoer of tot doorvoer, voor een tijdsverloop 
van zes maanden de behandeling der meest
begunstigde natie genieten. 

Het is verstaa.n, dat de toepassing van dit 
voorloopige regime afhankelijk is van de toe
passing in Turkije, gedurende hetzelfde t(ids
verloop, op de voortbrengselen van den bodem 
en de nijverheid, afkomstig en herkom,tig uit 
Nederland, Nederlandsch-Indie, Suriname en 
Cura~ao, van de behandeling, voorzien bij het 
op 24 Juli 1923 te Lausan·ne onderteekende ' 

1928 

handelsverdrag voor de voortbrengselen van cle 
Staten, die dat verdrag hebben onderteekend,. 

Gelief, em;, 
W, VAN WELDEREN RENGERS. 

Zijner Excellentie Dr. TEWFIK RouscHDI, 
M inisler van Buitenland,sche Zaken, te Angora. 

TURKSCHE REGEERING. 

MINISTERIE 
VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN. 

N°. 31 l34i4, 

Angora, 1 Februari 1928. 
Mijnheer de Minister, 

Ik heb de eer t er kennis van Uwe Excellentie 
te brengen, dat, in afwachting van de aan
staande sluiting van een handelsverdrag tus
schen Turkije en N ederland, waarover de 
onderhandellngen zijn aangevangen op 11 
Februari 1926, de Turksche Regeering er in 
toestemt, dat van 15 Februari 1928 af, de 
voortbrengselen van den bodem en de nijver
heid afkomstig en herkomstig uit Nederland, 
-Nederlandsch-Indie, Suriname en Curac;:ao, in
gevoerd op Turksch grondgebied en bestemd, 
hetzij tot verbruik, hetzij tot wederuitvoer of 
tot doorvoer, voor een tijdsverloop van zes 
maanden de behandeling genieten, welke bij 
bet op 24 Juli 1923 te Lausanne onderteekende 
handelsverdrag is voorzien voor de voort
brengselen van de Staten, die dat verdrag 
hebben onderteekend. 

Het is verstaan, dat de toepassing van dit 
voorloopige regime afhankelijk is van de toe
passing in Nederland, Nederlandsch-Indie, 
Suriname en Cura 9ao, gedurende hetzelfde 
tijdsverloop, van de behandeling der meest
begunstigde natie op de voortbrengselen van 
den bodem on de nijverheid afkomstig en her
kom~tig uit Turkije. 

Dr. RouscHDI. 

Zijner Excellentie den Heer VAN WELDEREN 
Baron RENGERS, Gevol-machtigd Minister en 
Buitengewoon Gezant van de Koninklijke Neder
iandsclie Regeering, alhier. 

5 Maart 1928. KO -INKLIJK BESLUIT. 
Gemeentewet Art. 221. 

Uit den onderlingen samenhang tusschen 
de gemeenterekening en de gemeentebe
grooting vloeit voort, dat a.Ileen de in de 
gemeentebegrooting voorkomende posten 
in de gemeenterekening mogen worden 
opgenomen. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Oeffelt tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Noordbra
bant van 3 November 1927, 11°. 264, 3e Afd. , 
A, tot vaststelling van de rekening van inkom
sten en uitgaven dier gemeente over het 
dienstjaar 1926; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 Februari 1928, n° . 129 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

11 
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Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
1 Maart 1928, n°. 1536, Afd. B. B. ; 

0. dat in de voorloopig vastgestelde reke
ning van de inkomsten en uitgaven der ge
meente Oeffel t over het dienstjaar 1926, onder 
hoofdstuk VII van den gewonen d ienst is op
genomen een bedrag van f 1473.50, wegens 
eene van het watersnoodcomite ontvangen ver
goeding voor de ontzanding van gemeente
eigendommen, welke door de dijkdoorbra ken 
onder zand waren geschoten ; 

dat Gedeputeerde Staten van Noordbrabant 
bij besluit van 3 ovember 1927 de rekening 
van de inkomsten en uitgaven der gemeente 
over het dienstjaar 1926 hebben vastgestel d, 
daarbij overwegende, dat bovenbedoeld bedrag 
van f 1473.50 onder hoofdstuk XV van afdee
ling II behoort te worden verantwoord, zoodat 
de inkomsten van den gewonen dienst met dat 
bedrag verminderd, en die van hoofdstuk XV 
van den kapi taaldienst en het totaal van dien 
dienst daarmede vermeerderd behooren te 
worden, waardoor het batig slot van hoofdstuk 
XV voornoemd wordt gebrach t op f 1473.50, 
en het per resto nadeelig slot van afdeeling II 
ad f 853.45, wordt gewijzigd in een voordeel ig 
slot van f 620.05 ; terwijl bet batig slot van 
a fdeeli ng I wordt gewijzigd in een batig slot 
va n f 1007.87; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, dat, 
aangezien de som van f 1473.50 is verstrekt 
voor gewone werkzaamheden, door de gemeen
te verricht of nog te verrichten, deze post z. i. 
op den gewonen dienst moet worden gehand
haafd en geen kapitaalsinkomst is; op welke 
gronden de gemeenteraad verzoekt, het bat ig 
saldo van den kapitaaldienst 1926 te verl agen 
met een bedrag van f 1473.50 en daarmede het 
batig saldo van den gewonen dienst te ve r-
hoogen ; · 

0. dat uit den onderlingen samenhang 
tusschen de gemeentereken ing en de gemeente
begrooting voortvloeit, dat alleen de in de 
gemeentebegrooting voorkomende posten in de 
gemeenterekening mogen worden opgenomen; 

dat blijkens de overgelegde stukken voor het 
hedrag van f 1473.50, wegens door de gemeente 
Oeffelt van het watersnoodcomite ontvangen 
vergoeding voor de ontzanding van gemeente
e igendommen, welke door dijkdoorbraken on
der zand waren geschoten, geen post op de be
grooting van 1926 was genoemd, terwijl daar
aan evenmin bij een besluit tot wijziging van 
de begrooting een desbetreffende post was toe
gevoegd; 

dat derhalve Gedeputeerde Staten bij hun 
bestreden besluit ten onrechte bedoeld bedrag 
van f 1473.50 in de rekening hebben opge
nomen; 

Gezien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het bestreden besluit van Gedeputeerde 
Staten te vernietigen. 

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

7 Maart 1928. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan H eeren Burgemeester en 
Wethouders der onderscheidene Gemeen
ten, betreffende trekhonden. 

In de circulai re van 17 F ebruari 1928 heb 
ik o. m. medegedeeld, dat met de Veeartsenij 
kundige Faculteit nog nader overleg geopend 
was. Dit overleg heeft thans tot het resultaat 
geleid , dat de Faculteit mij in eene uitvoerige 
uiteenzetting o. m. wijst op de wenschelijk
he id om, wat de borstbreedte van trekhonden 
betreft, in beginsel vast te houden voor een 
goeden trekhond aan de minimum maat van 
16 o.M., gemeten tusschen de middenpunten 
der boegen. 

Ter toelichting hiervan zegt de F aculteit : 
,,Deze maat is gekozen op g rond van de vol
gende overweging. Er worden in ons land ver
schillende hondenrassen als luxe- en tentoon
stellingshonden gefokt. Verschi llende exem
plaren hiervan worden voor laatstgenoemd 
doe] afgekeurd en geraken dan in handen van 
personen die deze dieren als t rekhonden ge
bruiken. Deze honden bezitten wel de ver
eischte schofthoogte, doch zijn door hun aard 
en verdere bouw niet of minder geschikt a ls 
zoodanig. Verscheidene deze r honden zijn ge
neigd tot snel loopen, waarvan misbruik wordt 
gemaakt. H et i juist deze categori e wel ke 
aanleiding geeft tot de rechtvaardige klachten 
over het trekhondenwezen hier te lande. Door 
bedoelde borstbreedte op 16 oM. borstomvang 
te stellen, wordt het gebruik van deze honden 
voorkomen. Alie andere afmetingen, borstom
vang, borstdiepte, enz., van den hond zijn door 
verschillende factoren ongesch ikt of minder 
geschikt dan de borstbreedte bovenbedoeld. 
Ook het goed opnemen van deze m aat brengt 
eenige moeilijkheden mede. Doch bij een bij
zonder onderzoek kon worden vastgesteld, dat 
de maten genomen door twee goed onderrichte 
personen bij een serie honden, voor el ke dezer 
dieren niet meer dan een 1/2 cM. uiteen liepen. 
Dit mag voor de praktijk voldoende geacht 
worden." 

Nochtans stelt de Faculteit, in verband met 
de ondervonden moei lijkheden, voor een over
gangsmaatregel, volgens welke weigering of 
doorhaling van inschrijving niet plaats vindt 
ten aanzien van, overigens aan de e ischen van 
lich amelijke gesteldheid voldoende, in 1928 
gekeurde of nog te keuren honden, welke een 
minimumborstbreedte tusschen de middenpun
ten der boegen van 14 cM . hebben, en dien 
maatregel tel kens tot twee maal toe voor een 
jaar verlengen, wanneer deze honden bij de in 
die jaren te houden a lgemeene herkeuringen 
overigens aan de gestelde e ischen vol doen. 

Praktisch wordt aldus den tegenwoordigen 
eigenaars van bedoelde honden een tijd van 
drie ja ren gegeven om naar een anderen bond 
om te zien. 

Ik moge Uw Coll ege in overweging geven, 
zooveel doenlijk, met dit nader advies van de 
Faculteit rekening te houden. (B.) 

9 Maart 1928. KONINKLIJK BESLUIT . 
Lager Onderwijswet 1920, art. 72. 

Ook a l h ad, zooals de Raad beweert, de 
inrichting van een derde schoollokaal ui 
vroeger beschikbaar gestelde gelden kun
nen zijn bekostigd, zoo is zul ks toch geen 
grond om thans medewerking tot zoodanige 
inrichting te weigeren, daar de vroege t' 
besch ikbaar gestelde gelden ehee l in 
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overleg met B. en ,v. ,oor den bouw en 
de eerste inrichting der school zijn besteed 
met uitzondering van de imichting van 
het derde Jokaal, dat destijds nog niet be
hoefde te worden ingericht. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingeateld door 

den Raad der gemeente Sprnng-Capelle, tegen 
hct be,luit van Gedepnteerde Rtaten van Noord
Brabant van 26 October 1927, G n°. 378, 
JIIe Afd. B, waarbij met vernietiging van het 
bi>sluit van <lien Raad van 27 ,Juni 1927 is 
bepaald, dat de door het Bf'~tuur der Vereeni
ging tot stichting en instandhol!ding van scholen 
met den Bijbel voor de gemeenten Capelle en 
Yrij hoeve-Capelle overeenkomstig artikel 72 
der Lager-Onderwjjswet 1921) gevraagde mede
werking vo0r aanschaffing van schoolmeubelen 
t en behoe,<' van het inmiddels in gebru ik 
l!enomen 3° lokaal der bijzondere school aan 
de Nieuwstraat te Capelle alsnog moet worden 
verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
Phillen van Bestuur, gehoord, advies vn,n 

22 Fehruari 1928, n°. 188; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten ,m ,vetenschappen van 
5 Maart 1!)28, n°. 2-~64, Afd. L. 0. F. ; 

0. da.t de Raad der gemcente ...,prang
Capellc bjj besluit van 27 ,Tuni 1927 afwjjzend 
heeft, beschikt op de aanvra.ge van het bestuur 
Tan de Vereeniging tot sti1Jhting en instand.
honding van scholen met den Bijbel voor de 
gemeent,en Rpra.ng en Vrijhoeve-Capelle om 
gelden bcschlkbaar te stellen voor Mnkoop 
van schoolmeubelen en l6ermiddelen ten be
hoeve van de bijzontlere lagere school dier 
vereeniging te Capelle uit overweging dat 
reeds bij Raadsbesluit van 24 Juni 1926 gelden 
voor de meubelen en leermiddelen z\jn toege
staan, doch toen slechts voor 2 in plaa.ts van 3 
snhoollokalen zijn aangewend, terwijl de restee
rende gelden zijn gebruikt voor den bouw van 
ic:ene overbodige Jeermiddclenkamer; dat, nadat 
het schoolbestuur bij Ged. State11 van Noord
Brabant in beroep was gega.an, dit college bij 
besluit van 2fi October 1927 met vernietiging 
van bPt bestreden Raadsbeslnit, heeft bepaald . 
dat de gevraagde medewerking alsnug moet 
worden ver.leend; dat Gedeputeerde Staten 
daarbij hebben overwo~en, dat hct motief, 
dat aa.n ·s Raads afwijzende beschikking op 
de a.anvrage ten grondslag ligt, geen steun 
vindt in de wet, vermits cloor dat c"llege op 
zoodanige aanvrage in verband met het bepaalde 
in artikcl 75, 2° lid, 1°0 volzin,der Lager-Onder
wijswet 1920 a.Ileen dao afwijzend mag worden 
heschikt, wanneer niet is voldaan aan de ver
eischten, omschreven in artiJ,el 73 dor wet, 
zoodat, waar blijkens mededeeling van Bnrg,;
meester en lVetho11de-rs die vereischten wl!l 
door den appellant zijn in acht genomen, de 
door hem gevraagde medewerking ten onrerhte 
door den Gemeentnaad is geweigerd ; dat 
overigens de GemeenteraP.d in de omstandigheid, 
die aan zijne 9.fwi.izende beslissing ten grondslag 
fo1;t, aanleiding had kunnen vinden of om tot 
toepassing van artikel 77, (l• lid, der wet te doen 
overgaan, of om te tra.chten de kosten te ver
minderen overeenkomstig het 2• lid van ar.tikel 
81 der wet, of tot een lager rijfet tcrug te brengen 
met toepa~sing van bet 4° lid van laatst -

genoemd wetsartikel ; clat van dit besluit d 
Raad dcr gemeente Spran!!-Ca.peJle bii Ons in 
beroep is gekomen, in hoofdzaak aanvoerende, 
dat hPt besluit, van Ged. Rtaten niet binnen 
den wettelijk ,oorgeschreven termijn is genomen 
en da.arb\j uit het oog is verloren dat bii het 
Raadsbe~iuit van 24 .foni 192fi geld~n beschik
baar waren gesteld voor de sticbting en eerste 
inrichtin!! van de Zuidelijke twee lokalen of 
zooveel i-u.imte als zou blijken noodig to zijn 
van de bestaande openbare lagere school en 
dat bjj de noodige zuinigheid uit dezc geld.en 
de inrichting van het derde leslokaal had 
kunnen worden betaald ; 

0. dat ingevolge artikel 76, 2e lid drr Lagcr
Onder" ij,wet 1920, Ged. Staten binnen 3 maan
den op het beroep besiissen ; dat echter a.an 
het niet in acht nemen van dit voorschrift 
door de wet geen rechtsgevolg ic verbonclen ; 
dat mitsdien een beroep op deze omstandigheid 
geen aanleiding geeft tot vernietiging van het 
bestreden besluit; 

0. voort.s, dat de aanvr:i.ge van het school
bestuur is eene aanvrage, bedoeld in artikel 72 
der Lager-Onderwijswet l!)'.!I); dat aan de 
in artike! 73 dor wet omschreven vereischten 
was voldA.an, terw;jl de heoogde a11,nschaffing 
de normale eisrhen aan het geven van lager 
onderwijs te stellen niet te buiten ging; dat in 
zoodar.ig geval volgens artikel 75, lid 2 der wet 
de medewerki.ng niet mag worden geweigord : 
dat 00k aangenomen, dat de jnrichting van het 
derde lokaal ujt vroeger beschikbaar gestelde 
gelden zou kunnen zijn hekostigd, deze omstan
digheid geen /!l'Ond is om thans de gevraagde 
medewerking te weigeren, daar deze gelden 
geheel in overleg met Burgemeester en Wet
houders van Sprang-Capelle voor den bouw en 
de eerste inrichting der school z\jn besteed mf't 
nitwndering van de inricht-ing van het derde 
lokaal, dat destijds nog niet behoefde te worden 
ingerir h"; dat mitsdien Ged. Staten terecht 
hebbon bepaald, dat de gevraagde medewerki.og 
alsnog moet worden verleend ; 

Gezien de T.ager-Onderwijswet 1921); 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond t.e Yerkiaren. 
. (A. B.) 

9 Maart 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
Armenwet art. 39. 

Al staat de patient in het bevolkings
register te S. ingeschreven, toch kan S. 
niet als woonplaats in den zin van art. 39 
worden beschouwd, waar het gezin, tot 
hetwelk de patient behoorde, een zwervend 
leven leidde in een woonwagen, en we! 
h rhaalde malen in een jaar te S. telkens 
voor enkele dagen verblijf hield, doch 
niet is gebleken, dat dit verblijf in tegen
stell ing met dat in andere gemeenten zoo 
frequent of duurzaam was, dat S. als uit
gangspunt en punt van terugkeer van de 
zwerftochten kan worden beschouwd. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Reslis~ende het geschil over de woonplaats 

van den armlastigen krankzinni__{le E. van der 
Wijk; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 'Februari 1928, n°. 182; 

11• 
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Op de vourd racht van Onz•~n Mini, le1· ·, an 
Binnenland~che Zak.en en Landbouw van 7 
Mae.rt 1928, n°. 509, Afdeeling Armwezen; 

0 . dat E. van der W ijk, geboren 14 Angustus 
1898, van 6 Augustus 1927 tot J October 1927 
in het krankzinnigengestioht t,e Franeker is 
verpleegd, kraohtens eene op 6 Augustus 1927 
gevraa~de en verleende reohterlijke machtiging ; 

dat liurgemeester en Wethouders van Sneek, 
in wier gemeente E. van der Wijk in het bevol
kingsregister stond in~e8chreven, weigeren de 
vorpleegkosten te betaten, da.a r de patient met 
zijne ouders in een woonwa.gen een zwervend 
!even leidde en volgens de gegevem van hunne 
politie het gezin op den doortooht te Sneek a.f en 
toe erne week of een 4 a o-t,a.i de.gen v&rbl\jft, 
in totaa l niet langer dan 1 o 1 ½ ma.and per 
iaar, r,erwijl de band van het gezin met Sneek 
geheel verbroken is, zoodra het gezin met den 
woonw,, gen weer vert rokken is ; 

0. dat blijkens de stukken bet gezin, waarvan 
E . van der Wijk dee! uitmaa.kte, een zwervend 
!even leidde in een woonwagen ; 

dat het gezin daa.rbij wel herha.a.lde m a.Jen in 
een ja.ar t e Sneek telkens voor enkele de.gen 
verblijf hield, rloch da.t niet is gebleken, da.t 
dit verblijf in t egenstelling met het verbl ijf in 
andere gemeenten zoo frequent of duurzaam was, 
dat Sneek a.ls uitgangspunt en punt van terug
keer van de zwerftoC'hten en mitsdien a.ls plaats 
van hoofdverblijf van het, gezin kan worden 
besohouwrl, ook niet al neemt men in aa.nmer
king dat het gezin in het bevolkingsregister te 
Sneek was ingescbreven; 

Gezien de Armenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 
t e verklaren, dat geene gemeente a.ls de woon

plaats van den armlastige kra.nkzinnige E. van 
der W (jk voor de toepas5ing van a.rt ikel :l(l der 
Armenwet kan worden aangewezen. 

Onze i\fi..ni~ter va.n Binnenla.ndsche Zaken en 
Landbouw is bela•t. enz. (A. B.) 

12 M aart 1928. BESLUIT, houdende bepaling 
in werking t reding Postraadwet en vast
stelling Instruct ie. '. 55. 

Wij WILHE LMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 7 Februari 1928, n°. 34, Hoofd
bestuur der Posterijen en Telegrafie, K abinet , 
en met betrekking tot het bepaalde onder B 
in artikel 18 mede op voordracht van Onzen 
Minister van Finanoien va n 7 Ma.art 1928, 
no. 15, Afd. Gen. Thesaurie ; 

Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Post 
r aad wet (Staatsblad n°. 390/ 1927); 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
A. te bepalen, da.t de Post.raadwet (Staats

blad n°. 390/1927) in werking zal t reden met 
ingang van den dag na d ien der afkondiging 
van dit Besluit. 

B. vast t e stellen de volgende Instructie voor 
den Postraad. 

Art. 1. De Post raad bestaat nit ten minste 
vijf en ten hoogste negen leden, 'den voorzitter 
i nbegrepen, benevens een secretaris. 

2. De leden en de secretari s van den Post 
raad worden telkens voor vier jaren benoemd. 

3. l. Zoo spoedig mogel(ik na hun benoe
ming leggen de leden en de secretaris een eed 

(belofte, verklaring) af in handen van Onzen 
Minister van Waterstaat. 

2. Het formulier van den eed (belofte, ver
kla.ring) wordt door Oqzen Minister van Wa
terstaat vastgesteld. 

4. De in artikel 2 van de Postraa.dwet 
(Staatsblad no. 390/1927) bedoelde adviezen 
en kennisgevingen worden sohriftelijk inge
zonden. 

5. Zoo dikwijls de Postraad Onzen Minister 
van Waterstaat desgevraagd van advies client 
of nit eigen beweging voorstellen doet en in 
verband daarmede schriftelijk het gevoelen 
heeft ingewonnen van den Directeur-Generaal 
der Poiterij en en Telegrafie, wordt <liens verslag 
bij het bericht a.an den Minister overgelegd. 

6. I eder lid is bevoegd een afzonderlijke 
nota aan een rapport of advies toe te voegen. 

7. 1. De Postraad treedt rechtstreeks in 
briefwisseling met Onzen Minister van Water
staat en met den Directeur-Generaal der 
Posterij en en Telegrafie. 

2. De Postraad kan zioh voor het verkrijgen 
van inlichtingen ook met andere personen of 
lichamen in verbinding stellen. 

8. De leiding en de ambtenaren van het 
Staatsbedrijf van de Posterijen, de Telegrafie 
en Telefonie zijn verplicbt om gevolg t e geven 
a.an de door den Postraad voor de vervulling 
van zijn taak gedane verzoeken om inlichtingen 
betreffende den dienst, inzage van bescheiden 
en toega.ng t ot gebouwen en inrichtin~en. 

9. 1. De P ostraad vergadert zoo <iikwijls 
de voorzitter het noodig oordeelt of het door 
ten minste twee leden schriftelijk, met opgaaf 
van redenen, wordt gevraagd . 

2. De vergaderingen worden gehouden te 
's -Gravenhage, t enz ij de voorzitter het noodig 
aoht die elders te doen houden. 

10. De Postraad kan geen besluiten nemen 
wanneer niet ten minste de helft der leden 
tegenwoordig is. 

11. l. De leiding va n de vergaderingen 
berust bij den voorzitter. 

2. Bij ontstentenis van den voorzitter wordt 
deze vervangen door den oudste in jaren der 
aanwezige leden, tenzij Onze Minister van 
Waterstaat daa rvoor een der andere leden 
aanwijst. 

12. De leden onthouden zich van stemming 
over aangelegenbed.en, welke hen, hun echt
genooten of hun bloed- of aanverwa nten tot 
den derden graad ingesloten, persoonlijk aan
gaan. 

13. l. Alie van den Postraad uitgaa.nde 
stukken worden door den voorzitter en den 
seoretaris onderteekend. 

2. De Postraad kan de afdoening van spoed
eisohende zaken van gering belang aan den 
voorzitter overlaten. 

3. De voorzitter kan over spoedeischende 
zaken solu:iftelijk het inzioht van de leden 
vragen. 

14. Het jaarverslag over de werkzaam
heden en bevind ingen van den Postraad wordt 
v66r Juli van het volgend jaar a.an Onzen 
Minister van Waterstaat uitgebracht. 

15. Onverminderd b.et bepaalde in artikel 7, 
lid 2, wordt zonder toestemming van Onzen 
Minister van Waterstaat a.an de door den Post 
raad bebandelde zaken geen openbaarheid ge
geven. 
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16. 1. De secretaris geniet een door Ons 
to bepalen bezoldiging. 

2. Hij heeft zijn vaste woonplaats te 's-Gra
venhage, tenzij Onze Minister van W aterstaat 
hem een andere woonplaats veroorlooft. 

3. Bij ontstentenis van den secret aris wordt 
deze vervangen door · een der leden, aan te 
wijzen door den voorzitter, tenzij Onze Minister 
van Waterstaat op andere wijze in zijn ver
vanging voorziet. 

17. I. De Postraad stelt een Instructie 
voor den Secretaris en een Reglement van 
Orde vast. 

2. Deze, alsmede de daarin aan te brengen 
wijzigingen, behoeven de goedkeuring van 
Onzen Minister van Waterstaat alvorens in 
werking te treden. 

18. 1. De leden van den Postraad genieten 
geen bezoldiging. 

2. Zij ontvangen, voorzoover zij niet behoo
ten tot de bezoldigde burgerlijke en militaire 
landsdienaren, een vacatiegeld tot een bedrag 
van 15 gulden voor elken dag, waarop zij een 
vergadering hebben biJgewoond van den Post
raad of waarop zij ingevolge opdracht van den 
Postraad werkzaamheden h ebben verricht. 

19. De leden en de secretaris genieten ver
goed ing · voor reis- en verbl1jfkosten overeen
komstig de bepalingen van bet ,,.ReisbeRluit 
1916" wegens door hen ten behoeve van den 
Postraad gemaakte reizen. 

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

's -Gravenhage, den 12den Maart 1928. 
WILHELMINA. 

De Jlinister van Waterstaat, H . v. D. VEGTE. 
De Jfinister van Financien, DE GEER. 

( Uitgeg . 27 Maart 1928.) 

12 J1aart 1928. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in bet Staatsb/,ad van de op 
24 December 1927 te 's-Gravenhage tus
schen N ederl,a,nd en Zweden• gesloten over
eenkomst, betreffende de wederzijdsche 
erkenning van meetbrieven. . 56. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Gezien de op 24 December 1927 te 's-Graven

hage tusschen Nederl,a,nd en Zweden gesloten 
overeenkomst, betreffende de wederzijdsche 
erkenning van meetbrieven, van welke overeen
komst een afdruk en eene vertaling bij dit Be
slui t zijn govoegd; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 6den Jlfaart 
1928, Directie van bet Protocol, n°. 7472 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenbedoelde overeenkomst, alsmede de 

verta!ing daarvan, te doen bekend maken door 
de plaatsing van dit Besluit in bet Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestnur, ziin, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt . 

's -Gravenhage, den 12den Maart 1928. 
WILHELMINA. 

De Jfinister van Buitenlandsche Zaken, 
BEELAERTS VAN BLOKLAND. 

( Uitge(J . 22 Maart 1928.) 

1928 

DECLARATION entre les Pays-Bas et la Suede 
concernant la reconnaissance recir,roque des cer

tificats de jauge neerl,a,ndais et suedoi11. 

Les soussignes, diiment a utorises par leurs 
Gouvernements respectifs sont convenus de la 
declaration suivante, relative a la reconnais
sance reciproque des certificats de jauge neer
landais et suedois delivres sur la base des regles 
de jaugeage adoptees aux Pays-Bas et en 
Suede, a savoir aux Pays-B3:s de la r egle de 
jaugeage dite anglaise (systeme britannique de 
jaugeage) et en Suede de la r egle de jaugeage 
dite allemande. 

Art. premier. Les certiiicats de jauge na
tionaux et Jes lettres de jauge dites a appendice 
nationales, etablies conformement au systeme 
britannique de jaugeage, des navires suedois 
seront reconnus aux Pays-Bas. et Jes certificats 
de jauge nationaux et les ]ettres de jauge dites a 
appendice nationales, etablies conformement 
au systeme suedois de jaugeage, des navires 
neerlandais seront reconnus en Suede, sous re
serve des derogations auxquelles pourront don
ner lieu les stipulations de la presente declara
tion. 

Par certiiicats de jauge nationaux on entend 
dans la presente declaration Jes documents de 
jaugeage delivres en consequence d'un mesurage 
effectue d'apres la r egle I par une autorite 
suedoise ou d'apres la regle A par une autorite 
neerlandaise, et qui indiquent notamment le 
volume principal en metres cubes ou en tonne
aux de registre. 

Art . 2. Les navires suedois a propulsion 
mecanique qui ne sont munis que d'un certi
ficat de jauge national ne seront soumis aux 
Pays-Bas qu'au mesurage partiel prevu a 
!'article 3. La jauge brute ou nette ainsi calcu
lee servira de base pour le calcul des taxes a 
acquitter aux Pays-Bas d'apres le tonnage, 
selon que ces taxes seront per9ues d'apres le 
tonnage brut ou net. Toutefois , si le proprie
taire ou le capitaine du navire en fait la deman
de, ce sera la jauge brute ou nette indiquee par 
Je certiiicat de jaui:;e national qui servira de 
base pour le calcul des taxes a acquitter aux 
Pays-Bas d 'apres le tonnage, selon que ces taxes 
seront per,;mes d'apres le tonnage brut ou net . 

Si un navire suedois de l'espoce susvisee est 
muni d'une lettre de jauge dite a appendice 
nationale delivree conformement au systeme 
britannique de jaugeage, la jauge brute ou nette 
indiquee dans la dite lettre de jauge servira de 
base pour le calcul des taxes a acquitter anx 
Pays-Bas d 'apres le tonnage, selon que ces 
taxes seront per, ues d 'apri s le tonnage brut 
ou net. 

Les navires neerlandais a propulsion rnecani
que qui ne sont munis que d'un certificat de 
jauge national, ne seront soumis en Suede 
qu'au mesurage partiel prevn a !'article 3. La 
jauge nette ainsi calculee servirn de base pour 
le ca!cul des t axes a acquitter en Suede d'apres 
le tonnage. 

! Si un navire neerlandais de J'espece susvisee 
est muni d'une lettre de ja.uge d ite a appendice 

' nationale delivree conformement au systeme 
suedois de jaugeage, la jauge nette indiquee 

' dans la dite lettre de jauge en-ira de base 
rour le calcul des taxes a acquitter en , uede 
d'apres le tonnage. 
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Si un navire suedois autre que Jes navires a 
propul9ion mecanique est muni d'un certificat 
de jauge national, la jauge brute ou nette indi
quee dans le dit certificat de jauge servira de 
base pour le calcul des taxes a acquitter aux 
Pays-Bas d'apres le tonnage, selon que ces 
taxes seront per,ues d'apres le tonnage brut 
ou net . 

Si un navire neerlandais autre que les navires 
a propulsion m ecanique est muni d'un certificat 
de jauge national, la jauge nette indiquee par 
le dit certificat de jauge servira de base pour 
le calcul des taxes a acquitter en Suede d'apres 
le tonnage. 

Art . 3. L es mesurages partiels, vises a 
!'article 2, alineas 1 et 3, des navires suedois et 
neer!andais a propulsion mecanique compren
dront la determination conformement aux 
reglements neer!andais respectivement suedois 
de la jauge brute des espaces situes au-dessus 
du pont de tonnage, et celle de la deduction 
afferente a la chambre de l'appareil moteur et a 
tout autre espace, situe soit au-dessus soit au
dessous du pout de tonnage qui est admis a 
deduction aux Pays-Bas respectivement en 
Suede pour la determination de la jauge nette. 

Les dits mesurages partiels donneront lieu a 
la delivrance d'un document special de jauge, 
drnsse dans Jes deux langues nationales, qui 
sera valable pendant la duree de validite du 
certificat de jauge national auquel ii est an
nexe. 

Art. 4. Les lettre" de jauge a appendice 
neerlandaises (voir art. 2, alinea 4) delivrees 
conformement au systeme su tdois de jaugeage 
devront aus i satisfaire aux conditions inscriies 
a !'arrangement, ci -annexe. 

Art . 5. Le mesurage des navires neerlandais 
effectue en Suede par une autorite suedoise et 
le mesurage des navires suedois effectue aux 
Pays-Bas par une autorite neerlandaise, seront 
soumis au mesurage de controle et, le cas 
echeant, au remesurage prescrit en Suede res
pectivement aux Pays-Bas. 

S'il y a lieu de supposer que les indications 
d'un certificat de jauge national ou d 'une lettre 
de jauge a appendice ne sont pas conformes a 
la rea!ite, l'autorite superieure competente en 
Suede, respectivement aux Pays-Bas, aura le 
droit de faire proceder, dans la mesure neces
saire, au me urage de contrille et, le cas echeant, 
au remesurage ainsi qu'a la delivrance d'un 
document supplernentaire, attestant Jes resul 
tats auxquel le rem"lsurage aura abouti. 

Art. 6. Le frais des mesurages effe tues 
ainsi que les frais des mesurages de controle 
et des remesurages prevus a !'article 5, alinea 1, 
seront calcules d'apres les reglements applica
bles pour les operations similaires clans le pays 
ou les mesurages out eu lieu. 

Toutefois, en cas de mesurage partiel, Jes 
frais ne seront calcules que par rapport aux 
espaces affectes a l'appareil moteur qui auront ' 
ete reellement mesures et aux parties des 
autres espaces mesures qui ne sont pas adrnise 
a deduction pour la determination de la jauge 
nette. 

Les frais des me urage de contrille ou des 
remesurages prevus a !'article 5, alinea 2, se
ront a la charge du pays ou ce mesurages 
auront ete effeotue,, a moiu~ que le remesurage 
n'ait donne lieu a la de!ivrance d'un document 

supplementaire auquel cas les frais seront mis , 
a la charge du proprietaire ou du capitaine du 
navire dans la mesure prevue par Jes reglements 
du pays interesse. 

Art. 7. La presente declaration entrera en 
vigueur trois mois apres la date de sa signature 
et sera applicable jusqu'a !'expiration d 'un 
delai de trois mois a compter du jour de sa 
denonciation par l'une des Parties. 

Les arrangements anterieurs concernant la 
reconnaissance reciproque des ccrtificats de 
jauge neerlandais et suedois cesseront d'etre 
applicables a partir du jo11.1· de la mise en vigu 
eur de la presente declaration. 

En foi de quoi, Jes soussignes out signe la 
presente declaration et l'ont munie de leurs 
cachets. 

Fait, en deux exemplaires, a La Haye, le 
24 decembre 1927. 

(L.S.) BEELAERTS VAN BLORLAND, 
Pour le Royaume en Europe. 

(L.S.) ADLERCREUTZ. 

ARRA.l~GK\IENT rel.ati/ a la delii·rance des 
lettres de jaiige dites a apvendice neerl.andaises 
conformement aiix reglements suedois sur le 

jaugeage. 

Les plenipotentiaires soussi~nes, ,·u l'artide 4 
de la declaration entre les Pays-Bas et la Suede 
concernant la reconnaissance rcciproque des 
certificats de jauge neerlandais et suedois signee 
en date de ce jour, sont convenus que, pour 
etre reconnues en Suede, les lettres de jauge 
dites a append.ice neerlandaises delivrees con 
formement au systeme suedois de jaugeage 
devront satisfaire aussi aux conditions sui
vantes: 

Art . premier. La lettre de jauge dite a 
append.ice sera etablie d'apres la regle I. Elle 
sera valable pour la meme duree que le certi
ficat de jauge national auquel elle a trait, et 
:pour etre prise en consideration, elle devra 
etre presentee conjointement avec celui-ci a 
toute requisition qui en pourra etre faite par 
l'autorite competente. Elle devra reproduire 
les indications du certificat national concernant 
la jauge brute et nette et le volume principal, 
ainsi que la date de la delivrance de ce certificat 
et son numero d'ordre. 

La lettre de jauge a appendice sera delivree 
par l'autorite competente aux Pays-Bas, con
formement ii, la formule ci-jointe. 

Art. 2_ Le volume principal po11.1·ra etre 
indique dans la lettre de jauge a appendice 
par le tonnage inscrit au certificat de jauge 
national ou mesure et calcule d'apres les regle
ments suedois sur le jaugeage. Dans le dernier 
cas la lettre de jauge a appendice indiquera 
aussi le mode de determination du dit volume. 

Art. 3. Les espaces situes au-dessus du 
pont de tonnage seront mesures et calcules 
conformement aux reglements suedois sur le 
jaugeage et le volume en sera inscrit a la lettre 
de jauge a appendice. 

Toutefois, les espaces exemptes de la jauge 
brute d'apres les reglements neerlandais sur le 
jaugeage, a savoir les espaces exclusivement en 
usage pour des machines auxiliaires ou des 
chaudieres auxiliaires, l'espace affecte a la 
manoeuvre du gouvernail, la chambre pour 
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l'apparcil a gouverner, la cu1sme et les bou
langeries, l'espace pour le condenseur ainsi que 
les bouteilles ne seront pas davantage compris 
dans le calcul de la jauge brute a inscrire a la 
lettre de jauge a appendice. 

Art. 4. Le total des deductions a faire 
pour 1: s espaces suivants admis a dedurtion, 
a savoir les espaces destines a !'usage exclusif 
du capitaine, des officiers et de !'equipage, la 
chambre des cartes, des signaux et d'autres 
instruments de navigation, le magasin du 
maitre d'equipage ainsi que les compartiments 
destinees exclusivement a contenir le lest 
d'eau autres que doubles-fends sera indique 
par le tonnage inscrit au certificat de jauge 
national. 

Une deduction pourra Hre faite, en outre, 
pour la partie du volume reel du magasin du 
maltre d'equipage qui excede le volume inscrit 
au certificat de jauge national. 

Art. 5. Les espaces affectes a l'appareil 
moteur qui sont admis a deduction, seront 
mesures et ca!cules d'apres les r eglements 
uedoi s sur le jaugeage. 

Ne seront reputees soutes a combustible 
permanentes que les espaces exrlusivement 
affectes et employes a l'emmagasinement de 
combustibles destines a l'appareil moteur, a 
condition q u'ils communiquent directement, 
soit au moyen de portes a coulisse ou d'autres 
ouvertures, soit par des tuyaux, avec les 
espaces occupes par l'appareil moteur, ou 
qu'ils soient situes immediatement au-dessus de 
l'un de ces espaces ou des soutes a combustible 
directement reliees a l'un d'eux. 

Les soutes a combustible qui ne sont separees 
de la cale que par des cloisons mobiles ou qui 
sont munies dans les cloisons d'une ou de 
plusieurs ouvertures ou dans le pout au-dessus 

d'une ou de plusieurs ecoutilles qui ne sont 
pas a considerer exclusivem,ent comme ecoutil
les de soutes a charbon, ne devront pas etre 
comprises dans la deduction a faire pour la 
chambre de l'appareil moteur. 

Le jaugeur invitera le proprietaire ou le 
capitaine du navire a signer une declaration 
apposee a la lettre de jauge a appendice et at
testant que les espaces susceptibles d 'etre 
admis a deduction a titre de soutes a com
bustible seront exclusivement utilises dans les 
voyages au depart ou a destination de la Suede 
pour l'emmagasinement de la provision de com
bustible destinee a l'appareil moteur. Si le 
proprietaire ou le capita.ine omet de signer cette 
declaration, ii ne sera pas tenu compte des dits 
espaces pour la deduction afferente a la cham
bre de l'appareil moteur. 

La lettre de jauge a appendice indiquera la 
situation, la longueur et le volume de chacune 
des soutes a combustible situees hors de la 
chambre de l'appareil moteur, qui est comprise 
dans la deduction faite pour la chambre de 
l'appareil moteur. 

En foi de quoi, les soussignes ont signe le 
present arrangement et l'ont muni de leurs 
cachets. 

Fait, en deux exemplaires, a La Haye, le 
24 decembre 1927. 

(L.S.) BEELAERTS VAN BLOKLAND, 
P our le Royaurne en Europe. 

(L.S.) ADLERCREUTZ. 

PROTOCOLE. 
Au moment de proceder a la signature de la 

declaration de ce jour concernant la reconnais
sance reciproque des certificats de jauge neer
landais et suedoi~ le Gouvernement de Sa Maje
ste la R eine des Pays-Bas et le Gouvernement 
de Sa Majeste le Roi de Suede ont trouve oppor
tun de preciser les points suivants. 

1 °. Les dispositions de !'article 2, alinea 2, 
de la presente declaration seront aussi applica
bles aux lettres de jauge dites a appendice 
delivrees en Suede conformement au systeme 
britannique de jaugeage avant la mise en vi
gueur de la declaration. 

2°. Si un navire suedois arrive clans un port 
neerlandais, muni seulement d 'un certificat 
provisoire ( dit ,,Interimsnationalitets- och 
registreringscertifikat" ou ,,Interimsnationali
tetscertifikat") attestant le tonnage imposable 
du navire d'apres le jaugeage suedois ou 6tran
gor, cette indication du certificat provisoire 
sera reconnue aux Pays-Bas jusqu'a !'expiration 
de la validite du certificat, nonobstant le fait 
que le navire n 'a pas ete mesure par une autorite 
competente suedoise. 

Si un navire neerlandais arrive dans un port 
suedois, muni seulement d'un certificat provi
soire ( dit,, Voorloopige zeebrief"), les indications 
du dit certificat sur le volume principal, en ce 
qui concerne Jes navires a propulsion mecani
que, ainsi que sur la jauge nette, en ce qui con
cerne les navires autres que les navires a propul
sion mecanique, seront reconnues en Suede 
jusqu'a !'expiration de la v.alidite du certi.fica t 
provisoire, nonobstant le fait que le navire n'a 
pas ete mesure par une autorite competente 
neerlandaise. 

3°. Par !'expression ,,l'autorite superieure 
competente" mentionnee dans !'article 5, 
alinea 2, de la pre ente declaration on entend 
en Suede Kung!. Kommerskollegium et aux 
Pays-Bas le Ministere des Finances. 

Tout changement qui surviendrait a cet 
egard dans un des deux pays devra immediate
ment etre porte, par la voie diplomatique, a la 
connaissance du Gouvernement de l'autre pays. 

4°. Par l'autorite competente aux Pays-Bas 
visee a l'article 1, alinea 2, de !'arrangement 
relatif a la delivrance des lettres de jauge dites 
a appendice neerlandaises on entend !es jau
geurs chefs du service dans les divers districts 
(dits ,,de Scheepsmeters"). 

5°. Les lettres de jauge dites a appendice 
delivrees en Suede conformement au systeme 
britannique de jaugeage et reconnues aux Pays
Bas en consequence de la presente declaration 
seront valables pour la meme duree que les 
certificats de jauge nationaux afferents aux 
memes navires. Pour etre prises en conside
ration, elles devront etre presentees conjoin
tement avec ceux-ci a toute requisition qui en 
pourra etre faite par l'autorite competente. 

Les lettres de jauge dites a appendice delivrees 
en Suede conformement au systeme britannique 
de jaugeage seront reconnues aux Pays-Bas 
meme s'il n'y a pas ete tenu compte de la limite 
fixee dans le dit systeme pour la deduction 
afferente a la chambre de l'appareil moteur, 
aussi longtemps qu'il ne sera pas tenu compte 
de cette limite aux Pays-Bas pour la determi-

' nation de la jauge nette. 
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En foi de quoi, les plenipotentiaires respectifs , 
ont signe le present protocole comme partie 
integrante de la susdite declaration et l'ont 
muni de leurs cachets. 

geheven zullen worden naar de bruto- of de 
nett,o-tonnenmaat. 

De ederlandsche vaartuigen met mecha
nische beweegkracht, die uitsJuitend voorzien 
zijn van een nationalen meetbrief, zullen in 
Zweden sJechts onderworpen worden aan de 
gedeeJtelijke meting, voorzien bij artikeJ 3. 
De aldus berekende netto-inhoud zal tot grond
slag strekken voor de berekening van de in 
Zweden naar de tonnenmaat te betalen last,en. 

Fait, en deux exemplaires, a La Haye, le 
24 decembre 1927. 

(L.S.) BEELARTS VAN BLOKLAND, 
Pour le Royaume en Enrope. 

(L.S.) ADLERCREUTZ. 

VERTALING. 

VERKLARING tusschen Nederland en Zweden 
betrefjende de werderzijdsche erkenning van 
Nederlandsche en Zweedsche meetbrieven. 

De onderget ellkenden, daartoe behoorlijk 
door hun R egeeringen gemachtigd, zijn over
eengekomen nopens de volgende verklaring, 
betreffende de wederzijdsche erkenning van 
Nederlandsche en Zweedsche meetbrieven, 
afgegeven volgens de in Jederland en in Zweden 
aangenomen scheepsmetingsregelen, te weten 
in Nederland den zoogenaamden Engelschen 
metingsregel (Britsche meetwijze) en in Zweden 
den zoogenaamden Duitschen metingsregel. 

Art. 1. De nationale meetbrieven en de 
nationale, volgens de Britsche meetwijze op
gemaakte, zoogenaamde appendix-meetbrieven 
voor Zweedsche schepen zullen in Nederland 
worden erkend en de nationale meetbrieven 
en de nationale, volgens de Zweedsche meetwij
ze opgemaakte, zoogenaamde appendix-meet
brieven voor Nederlandsche schepen zullen in 
Zweden worden erkend, onder voorbehoud van 
de afwijkingen, waartoe de bepalingen van deze 
verklaring aanleiding zullen kunnen geven. 

Onder nationale meetbrieven worden in deze 
verklaring verstaan· de metingsdocumenten, 
welke zijn afgegeven naar de uitkomsten van 
een meting, verricht volgens regel I door een 
Zweedsche autoriteit of volgens regel A door 
een Nederlandsche autoriteit en welke met na
me den inhoud der ruimte onder het meetdek in 
kubieke meters of in registertonnen aanwijzen. 

Art. 2. De Zweedsche vaartuigen met me
chanische beweegkracht, die uitsluitend voor
zien zijn van een nationalen meetbrief, zullen 
in ederland slechts onderworpen worden aan 
de gedeeltelijke meting, voorzien bij artikel 3. 
De a ldus berekende bruto- of netto-inhoud zal 
tot grondslag strekken voor de berekening van 
de in Nederland naar de tonnenmaat te betalen 
lasten, naar gelang dat deze lasten geheven zul
len worden naar de bruto- of de netto-tonnen
maat. Evenwel zal, indien de eigenaar of de 
gezagvoerder van het vaartuig het verzoek 
daartoe doet, de bruto- of de netto-inhoud, 
aangewezen door den nationalen meetbrief, tot 
grondslag strekken voor de berekening van de 
in Neclcrla'ld n'lar de tonnenmaat te betalen 
lasten, naar gelang dat deze lasten geheven 
zullen won.Jen naar cli> hruto- of de netto-ton
nenmaat,. 

mdien een Zweedscli vaartuig van de boven
bedoelde soort voorzien is van een nationalen 
zoogenaamden appendix-meetbrief, afgegeven 
volgens de Britsche meetwijze, zal de in dien 
appendix-meetbrief vermelde bruto- of netto
inhoud tot grondslag strekken voor de bereke
ning van de in Nederland naar de tonnenmaat 
te betalen lasten, naar geJang dat deze Jasten 

Indien een Nederlandsch vaartuig van de 
bovenbedoeJde soort voorzien is van een na
tionaJen zoogenaamden appendix-meetbrief, 
a.fgegeven volgens de Zweedsche meetwijze, 
zal de in dien appcndix-meetbrief vermelde 
netto-inhond tot grondsJag strekken voor de 
berekening van de in Zweden naar de tonnen
maat te bet alen Jasten. 

Indien een Zweedsch vaartuig zonder me
chanische beweegkracht voorzien is van een 
nationalen meetbrief, zal de in dien meetbrief 
vermelde bruto- of netto-inhoud tot grondslag 
strekken voor de berekening van de in Neder
Jand naar de tonnenmaat te beta.Jen lasten, naar 
gelang dat deze Jasten geheven zulJen worden 
naar de bruto- of de netto-tonnenmaat. 

Indien een Nederlandsch vaa.rtuig zonder 
mechanische beweegkracht voorzien is van een 
nationaJen meetbrief, zaJ de in dien meetbrief 
vermeJde netto-inhoud tot grondsJag strekken 
voor de berekening van de in Zweden naar de 
tonnenmaat te beta.Jen Jasten. 

Art. 3. De gedeeltelijke metingen, bedoeJd 
I bij artikel 2, Jeden 1 en 3, van Zweedsche en 

Nederlandsche vaartuigen met mechanische 
beweegkracht zullen bestaan uit de vaststelling 
voJgens de Nederlansche, onderscheidenlijk de 
Zweedsche, voorschriften, van den bruto-inhoud 
der boven het meetdek geJegen ruimten en mede 
uit de vaststelling van den aftrek voor de ruimte 
voor het voortstuwingswerktuig en voor elke 
andere ruimte, geJegen hetzij boven, hetzij 
beneden het meetdek, die in Nederland, onder
scheidenlijk in Zweden, mag worden afget.rokken 
voor de bepaJing van den netto-inhoud. 

De bedoeJde gedeeltelijke metingen zullen 
leiden tot de afgifte van een bijzonder metings
document, opgemaakt in de beide nationaJe 
t alen, dat geJdig za.J zijn tijdens den geJdigheids 
duur van den nations.Jen meetbrief, waaraan 
het wordt toegevoegd. 

Art . 4. De ederlandsche appendix-meet
brieven, (zie art. 2, lid 4) afgegeven volgens de 
Zweedsche meetwijze, zullen ook moeten voJ
doen a.an de voorwaarden, omschreven in de 
hierbijgevoegde regeJing. 

Art. 5. De door een Zweedsche autoriteit 
in Zweden verrichte meting van Nederlandsche 
vaartuigen en de door een Nederlandsche auto
riteit in ederland verrichte meting van Zweed
sche vaartnigen zullen onderworpen zijn aan de 
controlemeting en, zoo noodig, aan de herme
ting, in Zweden onderscheidenlijk in Nederland 
voorgeschreven. · 

Indien er aa.nleiding bestaat te onderstellen 
dat de aanwijzingen van een nationaJen meet
brief of van een appendix-meetbrief niet in 
overeenstemming zi.Jn met de werkeliJkheid, 
zaJ de bevoegde hoogere autoriteit in Zweden, 
onderscheidenlijk in Nederland, het recht heb
ben, om, voor zoover noodzakelijk is, tot de 
controlemeting en, zoo noodig, tot de hermeting 
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te doen overgaan alsmede tot de afgifte van een 
aanvullend document, da.t de uitkomsten ver
meldt, wa.artoe de hermeting zal hebben geleid. 

Art. 6. De kosten der verrichte metingen 
alsmede de kosten der controlemetingen en der 
hermetingen, bedoeld in artikel 5, lid I, zullen 
berekend worden volgens de bepalingen, welke 
toepasselijk zijn voor gelijksoortige verrichtin
gen in het land, waar de metingen hebben 
plaats gehad. 

Evenwel zullen, in geval van gedeeltelijke 
meting, de kosten slechts worden berekend ten 
aanzien van de voor het voortstuwingswerktuig 
bestemde ruimten, die werkelijk zullen zijn 
gemeten, en ten aanzien van de gedeelten der 
andere gemeten ruimten, die nii>t mogen worden 
afgetrokken voor de bepaling van den netto
inhoud. 

De kosten der controlemetingen of der her
metingen, bedoeld bij artikel 5, lid 2, zullen 
ten laste komen van bet land, waar deze metin
gen zullen zijn verricht, tenzij de hermeting 
aanleiding zal hebben gegeven tot de afgifte 
van een aanvullend document, in welk geval de 
kosten ten laste gebracht zullen worden van 
den eigenaar of den gezagvoerder van het 
vaartuig naar den maatstaf, voorzien bij de 
voorschriften van het betrokken land. 

Art. 7. Deze verklaring zal in werking tre
den drie maanden na den dag van haar onder
teekening en zal van toepassing zijn tot den 
afloop van een tijdvak van drie maanden, te 
rekenen van den dag, waarop zij door een der 
Partijen mocht worden opgezegd. 

De vroegere overeenkomsten betreffende de 
wederzijdsche erkenning van Nederlandsche 
en Zweedsche meetbrieven zullen ophonden van 
kracht te zijn met ingang van den dag van in
werkingtreding van deze verklaring. 

Ten blijke waarvan de ondergeteekenden 
deze verklaring hebben onderteekend en van 
hun zegels voorzien. 

Gedaan, in twee exemplaren, te 's-Graven· 
hage, 24 December 1927. 

(L.S.) BEELAERTS VAN BLOKLAND, 

Voor het R-iJk in Europa. 
(L.S.) ADLERCREUTZ. 

REGELING, betreffend,e de afgifte van Neder
l,and,sche zoogenaamde append,ix-meetbrieven 
overeenkomstig de •Zwee;i.lJche scheepsmetings
voorschriften. 

De ondergeteekende gevolmachtigden, ge
zien artikel 4 van de op heden onderteekende 
verklaring tusschen Nederland en Zweden, be
treffende de wederzijdsche erkenning van Ne
derlandsche en Zweedsche meetbrieven, zijn 
overeengekomen, dat de Nederlandsche, volgens 
de Zweedsche meetwijze afgegeven, zoogenaam
de appendix-meetbrieven, om in Zweden te 
worden erkend, ook zullen moeten volrJoen a.an 
de volgende voorwaarden : 

Art. 1. De zoogenaamde appendix-meet
brief zal worden opgemaakt volgens regel I. 
Hij za.l geldig zijn voor denzelfden duur als de 
na.tiona.le meetbrief, waarop hij betrekking 
heeft, en hij zal, om in aanmerking te worden 
genomen, tezamen met dezen moeten worden 
aangeboden op elke aanvraag ter zake, die door 
de bevoegde autoriteit zal kunnen worden ge
daan. Hij zs.l de aanwijzingen van den nationa-

Jen meetbrief moeten weergeven, betreffende 
den bruto- en den netto-inhoud en den inhoud 
der ruimte onder het meetdek, alsmede den 
datum van afgifte van dezen meetbrief en zijn 
volgnummer. 

De appenclix-meetbrief zal door de bevoegde 
autoriteit in Nederland worden afgegeven over• 
eenkomstig het hierbijgevoegde model. 

Art. 2. De inhoud van de ruimte onder het 
meetdek zal in den appendix-meetbrief kunnen 
worden vermeld volgens de in den nationalen 
meetbrief opgenomen tonnenmaat of kunnen 
wordi,n gemeten en berekend volgens de Zweed
sche scheepsmetingsvoorschriften. In het laat
ste geval zal de appendix-meetbrief ook de 
wijze moeten aangeven, waarop de bedoelde 
inhoud is bepaald. 

Art. 3. De boven het meetdek gelegen 
ruimten zullen worden gemcten en berekend 
volgens de Zweedsche scheepsmetingsvoor
schriften en de inhoud ervan zal in den a.ppen
dix-meetbrief worden vermeld. 

Evenwel zullen de ruimten, welke volgens 
de Nederlandsche metingsvoorschriften van den 
bruto-inhoud worden vrijgesteld, te weten de 
ruimten, uitsluitend gebezigd voor hulpmachi
nes of hulpketels, de ruimte, bestemd voor de 
behandeling van het roer, de ruimte ten be
hoeve van de stuurmachine, de kombuiskast 
en de bakkerijen, de ruimte voor den condensor 
alsmede de privaten, niet meer worden begrepen 
in de berekening van den bruto-inhoud, die in 
den appendix-meetbrief moet worden vermeld. 

Art. 4. De gezamenlijke toe te passen af
trek voor de volgende voor aftrek toegelaten 
ruimten, te weten de ruimten, bestemd voor 
uitsluitend gebruik van den gezagvoerder, de 
officieren en de bemanning, de ka.artenkamer, 
de ruimte voor signaaltoestellen en andere 
zeevaartkundige instrumenten, de bootsmans
bergplaats alsmede de uitsluitend voor water
ballast bestemde ruimten, andere dan dubbele 
bodems, zal worden aangeduid door de tonnen
maat, vermeld in den nationalen meetbrief. 

Bovendien zal een aftrek kunnen worden 
toegepast voor het dee!, waarmede de werke
lijke inhoudsruimte van de bootsmansberg. 
plaats de in den nationalen meetbrief verrnelde 
inhoudsruimte overtreft. 

Art. 5. De voor het voortstuwingswerktuig 
bestemde ruimten, die voor aftrek zijn toegelaten, 
zullen gerneten en berekend worden volgcns de 
Zweedsche scheepsmetingsvoorschriften. 

Als vaste brandstofbunkers zullen slechts 
beschouwd worden de ruimten, uitsluitend 
bestemd en gebezigd voor den opslag van 
brandstoffen voor het voortstuwingswerktuig, 
mits zij rechtstreeks, hetzij door middel van 
schuifdeuren of andere openingen, hetzij door 
buizen, in verbinding staan met de ruimten, 
ingenornen door het voortstuwingswerktui& of 
gelegen zijn onmiddellijk boven een van cteze 
ruimten of boven een der rechtstreeks met, een 
van deze ruimten verbonden brandstofbunkers. 

De brandstofbunkers, die van bet laadruim 
slechts gescheiden zijn door beweegbare schot
ten of die in de schotten een of meer openingen 
of in het daarboven gelegen dek een of meer 
luiken hebben, welke niet uitsluitend zijn te 
beschouwen als luiken van kolenbunkers, zullen 
niet moeten warden begrepen in den aftrek 
voor de ruimte voor het voortstuwingswe~ktuig. 
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De scheepsmeter zal den eigenaar of den 
gezagvoerder van het vaartu'g uitnoodi~en 
om een op den appendix-meetbrief gesteJde 
verklaring te onderteekenen, inhoudende, dat 
de ruimten, welke als brandstofbunkers voor 
aftrek worden toegelaten, op de reizen van of 
na.a.r Zweden, uitsluitend zullen worden ge
bezigd voor berging van den brandstofvoorraad 
voor het voortstuwingswerktuig. Indien de 
eigenaar of de gezagvoerder nalaat deze ver
klaring te onderteekenen, zal met de bedoelde 
ruimten geen rekening worden gehouden bij 
den a-ftrek voor de ruimte voor het voort
stu wingswerktuig. 

De appendix-meetbrief zal de ligging, de 
lengte en de inhoudsruimte van elke der bui
ten de ruimte voor het voortstuwingswerktuig 
gelegen brandstofbunkers vermelden, die be
grepen is in den voor de ruimte voor het voort
stuwingswerktuig toegepasten aftrek. 

Ten blijke waarvan de ondergeteekenden 
deze regeling hebben onderteekend en van hun 
zegels voorzien. 

Gedaan, in twee exemplaren, te 's-Graven
hage, 24 December 1927. 

(L.S.) BEELAERTS VAN BLOKLAND, 

Voor het Rijk in Europa. 
(L. '.) ADLERCREUTZ. 

PROTOCOL. 
Bij de onderteekening van de verklaring van 

heden, betreffende de wederzijdsche erkenning 
van ~ederlandsche en Zweedsche meetbrieven, 
hebben de Regeering van Hare Majesteit de 
Koningin der Nederlanden en de .Regeering 
van Zijne Majesteit den Koning van Zweden 
het nuttig ~eoordeeld de volgende punten nader 
te omschriJven. 

1°. De bepalinaen van artikel 2, lid 2, van 
deze verklaring z;;lien ook van toepassing zijn 
op de zoogenaamde appendix-meetbrieven, 
welke in Zweden, v66r het in werking treden 
van de verklaring, volgens de Britsche meet
wijze zijn afgegeven. 

2°. Indien een Zweedsch vaartuig in een 
Nederlandsche haven aankomt, slechts voor
zien van een voorloopig certificaat (genaamd 
,,Interimsnationalitets- och registreringscerti.6-
kat" of ,,Interimsna.tionalitetscertifikat"), ver
meldende de belastbare tonnenmaat van het 
vaartnig volgens Zweedsche of vreemde me
ting, zal deze aanwijzing van het voorloopige 
certificaat in ~ederland worden erkend tot aan 
den afloop van den geldigheidsdunr van het 
certificaat, niettegensta.ande het feit, da.t het 
vaartuig nie.t door een bevoegde Zweedsche 
autoriteit is gemeten. 

Indien een Nederlandsch vaa.rtuig in een 
Zweedsche haven a.ankomt, slechts voorzien 
van een voorloopig certificaat (genaamd ,, Voor
loopige zeebrief"), zullen de a.a.nwijzingen van 
het bedoelde certifica.a.t nopens den inhoud on
der het meetdek, voor zooveel betreft de sche
pen met mecha.nische beweegkracht alsmede 
die nopens den netto-inhoud, voor zooveel be
treft schepen zonder mechanischc beweegkra.cht, 
in Zweden warden erkend tot aa.n den afloop 
van den geldigheidsduur van het voorloopige 
certificaat, niettegenstaande het feit, da.t het 
vaa.rtuig niet door een bevoegde ~ederlandsche 
autoriteit is gemeten. 

3°. Onder de uitdrukk.ing ,,de bevoegde 
hoogere autoriteit", bedoeld in artikel 5, lid 2, 
van deze verklaring, wordt in Zweden verstaan 
Kung!. Kommerskollegium en in Nederland het 
Ministerie van Fina.ncien. 

I edere verandering, die in dit opzicht in een 
van beide landen mocht plaats hebben, zal on
middellijk langs den diplomatieken weg ter 
kennis van de Regeering van het a.ndere land 
moeten worden gebracht. 

4°. Onder de bevoegde autoriteit in Neder
la.nd, bedoeld in a.rtikel 1, lid 2, der regeling, 
betreffende de a.fgifte van Nederla.ndsche zoo
gena.a.mde a.ppend.Lx-meetbrieven, worden ve1·
staa.n de scheepsmeters, hoofden van dienst in 
de verschillende districten. 

5°. De zoogena.amde appendix-meetbrieven, 
welke in Zweden worden afgegeven volgens de 
Britsche meetw~jze en in Nederla.nd worden 
erkend op grond van deze verklaring, zullen 
geldig zijn voor den denzelfden cluur a.ls de op 
dezelfde vaartuigen betrekking hebbende na.ti
onale meetbrieven. Orn in a.a.nmerking te warden 
genomen, zullen zij teza.men met deze moeten 
warden aangeboden op elke aanvraa.g terzake, 
die door de bevoegde autoriteit zal kunnen 
warden gedaan. 

De volgens de Britsche meetwijze in Zweden 
a.fgegeven zoogena.a.mde a.ppendix-meetbrieven 
zullen, zelfs indien da.a.rin geen rekernng 1s 
gehouden met de in de desbetreffende metings
voorschriften gestelde grens voor den aftrek 
voor de ruimte voor het voortbewegingswerk-

' tuig, in Nederland warden erkend, zoolang ook 
' in Neder)a.nd met deze grens geen rekemng 

za.l worden gehouden bij de bepaling van den 
netto-inhoud. 

Ten blijke waa.rva.n de gevolmachtigden <lit 
protocol als met de bovenbedoelde verkla.ring 
een geheel uitma.kend hebben onderteekend en 
van hun zegels voorzien. 

Gedaan, in twee exemplaren, te 's-Gra,en
ha.ge, 24 December 1927. 

(L.S.) BEELAERTS VAN BLOKLAND, 

Voor het Rijk in Eiiropa. 
(L.S.) ADLERCREUTZ. 

I 12 Maart 1928. KONI;NKLIJK BESLUIT. 
Wet houdende a.lgemeene regelen Water
staatsbestuur, art. 19. 

H et aanleggen van een weggedeelte met 
nieuwe op- en afritten, nood ig geworden 
doordat het vroeger bestaan hebbend weg
gedeel te met een dee! van een der afritten 
ten gevolge van doorbraak van den dijk 
ter plaa.tse was verdwenen, kan niet wor
den aangemerkt als onderhoud, waarmede 
ingevolge het polderreglement een a.fdee
ling van een polder, binnen welke afdee
ling de weg is gelegen, moet worden belast. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Bescb.i.kkende op het beroep, ingesteld door 

het Gecombineerd College van . bet polder
district Herwen, Aerdt en Pannerden tegen het 
besluit van Gedeputcercle Staten van Gelder
land van 11 Ja.nuari 1!)27, n°. 166, wa.arbij 
goedkeuring is onthouden a.an zijn beslnit van 
6 Maart 1926 n° 132, tot het aa.ngaa.n van eene 
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geldleenin;;, groot f 7000.- ten laste van de 
Afdeeling Pa:mer·den van dat polderdistrict ; 

Den R aad van St.ate, Afdeeling voor de 
Geschillcn van Bestuur, gehoord, advies van 
19 JuJj 1927, n°. 567 en het nader advies van 
8 Februari 1928, n°. 567 /213 ; 

Op de voordracht van Onzen MiniRter van 
vVaterstaat van 7 Maart 1928, n°. 382, Afd. 
Waterstaat A; 

0. dat bet Gecombineerd College van het 
polderdfatrkt H erwen, Aerdt en Pannerden op 
6 Maart 1926 heeft besloten om ten laste van 
de Afdeeling Pannerden eene geldleening van 
ten hoogste f 7000.- aan te gaan, t egen eene 
rente van 5 % per jaar, af te lossen in 28 jaren, 
een en antler ter voorziening in de kosten voor 
het maken van den op- en afrit tegen het nieuwe 
stuk van den Deukerdijk en het herstel va.n bet 
weggespoelde gedeelte va.n den weg van Pd.n
nerden naar Zevenaar; 

dat Gedeputeerde Staten va.n Gelder!a.nd aan 
dit besluit bij besluit van 11 Januari 1927, 
n°. 166, hunne goedkeuring hebben ontbouden 
uit overweging dat het hlervoren aangednide 
gedeelte van den weg van Pannerden naar 
Zevenaar, de z.g. Slikstraat, te Pannet·den met 
een groot gedeelte van den noordelijken afrit 
b ij den doorbra.ak van den dijk ter p laatse in 
den aanvang van het jaar 1926 is verdwenen; 
dat herstelling van een en antler in den ouden 
toestand niet mogelijk was omdat het bedoelde 
dijksgedeelte moest worden gemaakt buiten de 
bij den doorbraak ontstane kolk om, waardoor 
de afritten ten behoeve van het verkeer over de 
Slikstraat ook elders wenden te worden aan
gelegd; dat op het kadaster t e Arnbem, in 1912 
en 1913 is aangeteekend dat de perceelen grond, 
waarop de bedoelde Slikstraat te Pannerden 
was felegen, in eigendom toebehoorden aan 
.,de ueerfden van Pannerden" ; dat die aan
teekening evenwel geen stellig bewijs oplevert 
van den eigendom en voorts ook onzeker is of 
en zoo ja welk, publiekrechtelijk licbaam met 
de benaming ,,de Geerfden van Pannerden" 
is aangedmd ; dat inwen de aanwijzing ten 
kadP,sterkantore jmst is en als eigena1ir van de 
vorenbedoelde perceelen inderdaad moest wor
den aangemerkt de voormalige dorpspolder 
Pannerden die eigen<lommen zijn overgegaan op 
het polderwstt'i ct Herwen, Aerdt en Pannerden 
en we! krachtens het bepaalde bij art. 4 van het 
besluit der Staten bunner provincie, dd. 26 ,Tuli 
1920, n°. 15. goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 
van 24 Sept. 1920, n°. 48 ( opgenomen inn°. l 33 
van het Provinciaal blad over 1920) tot op
heffing van de dorpspolder s Herwen, Aerdt en 
Pannerden, dee! uitmakende van het genoemde 
polderdistrict en tot het treffen van voor
zieningen, in verband met die opheffing ; dat nu 
client te worden onderzocht of de kosten van 
nieuwen aanleg van de Slikstraat met afritten 
ten laste mogen worden gebracht van den voor
maligen dorpspolder Pannerclen, de tegen
woorwge afdeeling Pannerden van het gemelde 
polclerwstrict en of de voorgenomen geldleerung 
van f 7000.- t er bestrijwng dier kosten der
halve zal kunnen worden aangegaan voor 
rekening van de afdeeling Pannerden voor
noemd ; dat krachtens het 2° lid v:i.n art. 4 
van het hiervoren aangebaalde Statenbesluit 
ten laste van de afdeelingen van het polder
district o. m. komen de uitgaven voor de bij-

zondere onderhoudsplichten voor het gewoon 
en buitengewoon onderhoud der daarin gelegen 
en dest(jds ten laste van den gelijknamigen 
dorpspolder zijnde watergangen, kaden, binnen
kaden, kunstwerken en wegen ; dat het nu we! 
geen betoog Lal behoeven dat onder de ,,bij
zondere onderhoudsplichten voor het gewoon 
en buitengewoon onderhoud" der wegen nimmer 
kan zijn bearepen en de verplichting tot het 
opnieuw aanleggen van een weg met bijkomende 
werken, wanneer die weg c.a. door overmacht, 
zooals in wt geval is geschled, door een dijk
breuk b(i hoog opperwater van de rivier, geheel 
is verdwenen ; dat trouwens de eigenaar van 
een publieken weg, die niet tevens is belast met 
het onderhoud ervan, geen andere verplichting 
heeft dan te dulden, dat de weg door het publiek 
wordt gebruikt , en zeker niet bij hem rechtens 
de verplichting berust om een verdwenen weg 
te vernieuwen, waarbij dan nog komt : 

1°. dat de eigendommen in quaestie - aan
&enomen dat de voormalige dorpspolder inder
ctaad eigenaar was - zijn overgegaan op het 
polderwstrict en 2°. dat zelfs het onderhoud dier 
eigendommen niet bij den dorpspolder was, 
doch volgens den ligger der wegen en voet
pa.den bij de burgerlijke gemeente Pannerden, 
die nu nog met dat onderhoud is belast ; dat 
uit al het vorenstaande volgt dat de gewenschte 
geldleerung niet mag worden gesloten ten laste 
van de Afdeeling Pannerden van het polder
district Herwen, Aerdt en Pa.nnerden ; 

dat van wt besluit van Gedeputeerde Staten 
het Gecombineerd College van het Pcilder
wstrict Herwcn, Aerdt en Pannerden bij Ons 
in beroep i, gekomen, aanvoerende dat Gede
puteerd Staten bij hun be5lmt begonnen zijn 
met in twijfel te trekkcn of de Slikstraat we! het 
eigendom was van den voormaligen dorps
polder Pannerden, omdat deze openbare weg op 
bet kadaster sta.at ten name van de ,,Geerfden 
van P annerden" ; dat voor dien twijfel op dezen 
grond toch niet de minste reden bestaat, vermits 
de uitdrukking ,,de Geerfden van Pannerden" 
niets anders kan beteekenen dan de dorpspolder 
Pannerden, zooals ten duidelijkste bljjkt uit b.et 
nog steeds geldend Reglement op het beheer der 
rivierpolders in de provincie Gelderland, ver
rits daarin de ingelanden van eene dorpspolder 
heeten Geerfden en hunne poldervergadering 
,,Geerfdendag"; dat bovenwen door niemand 
betwist is geworden, dat de voormalige dorps
polder Pannerden eigenaar was van de Slik
straat en wt, vr oeger evenmin werd gedaan, 
zooals blijkt nit den !egger der openbare wegen 
en voetpaden der gemeente Pannerden; dat 
Gedeputeerde Staten dan ook in gebreke ge
bleven zijn aan te toonen wie clan we! eigenaar 
der Slikstraat zoude zijn geweest ; dat Gede
puteerde Staten voorts van oordeel zijn, dat de 
voormalige dorpspolder Pannerden als eigenaa r 
van den publieken weg de Slikstraat, met welk 
gewoon onderhoud niet die polder, maar de 
gemeente Pannerden belast was, gelijk zij nu nog 
is, tot niets anders gehouden was dan te dulden, 
dat het publiek van dien weg gebruik maakt en 
alzoo niet gehouden dien weg in geval van weg
spoeling door het herstellen daarvan weder 
voor het publiek bruikbaar t,e maken, rlerhalve 
ook niet de appellant als bestuurder van de voor 
dien polder in de plaats getreden Afdeelmg 
Pannerden; dat toch Gedeputeerde Staten 
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hierbij over het hoofd zagen dat de dorpspolder 
Pannerden niet was een privaatrechtehjk maar 
een publiekrechtelijk lichaam met bestemming 
om te zorgen voor eene behoorlijke waterlossing, 
waterkeering en uitweging der daarbinnen 
6elegen gronden, zooals ook de algemeen gel
dende leer is betreffende de bestemming van 
wat-erschappen en ook nog bliikt uit het besluit 
der Staten van Gelderland tot opheffing van 
den dorpspolder Herwen, Aerdt en Pannerden 
en uit art. 33 van hun reglement op de wegen; 
dat Gedeputeerde Staten van Gelderland dan 
ook we! niet zouden hebben nagelaten, hadde de 
appellant niet uit eigen beweging de Slikstraat 
zoodanig hersteld, dat de geerfden en inge
zetenen van Pannerden er weder gebruik van 
kunnen maken, om, zooals van ouds, daarover 
te gaan en te rijden, hem daartoe uit kracht van 
het laatstgemelde artikel te dwingen en het niet 
valt in te zien, nu ~j _ dit we! deed en nog we! 
ten genoegen van Gedeputeerde Staten, wa.arom 
hij ingevolge het gemelde a.rt. 3 van het Op
heffingsbesluit de daa.rop gevallen kosten niet 
zoude kunrnm brengen ten laste der Afdeeling 
Pannerden; dat immers zoowel uit dit als uit 
het daarop volgend artikel blijkt, dat de appel
lant bij de beantwoording der vraag of eenige 
door hem voor eene Afdeeling gedane uitgaaf 
te haren laste is te brengen, zich ui tsluitend 
op het standpunt heeft te stellen dat de dorps
polder, waarvoor die Afdeeling in de plaats 
trad, als het ware rechtens nog bestaat ; dat 
Gedeputeerde Staten bij hun besluit voorts nog 
van oordeel waren, dat het herstel van het weg
gespoelde gedeelte der Slikstraat, hetwelk de 
appellant uitvoe1de en waarvan het de kosten 
ten laste der Afdeeling Pannerden bra.cht, niet 
zoude va.llen onder de bijzondere onderhouds
plichten voor buitengewoon onderhoud van 
wegen die ingevolge art. 4 van het Opheffings
besluit ten laste van de desbetreffende Afdeeling 
komen; dat de appellant onder opmerking da.t 
Gedeputeerde Staten ten eenenmale in gebreke 
blijven aan te g\lven wie dan we! te dragen zou 
hebben de kosten van dit herstel, van oordeel is 
dat zij blijkbaar we! goedvinden dat het herstel 
van een stuk weggespoelden weg valt onder het 
begrip buitengewoon onderhoud, ten bewijze 
waarvan hij zich kan beroepen op de bepaling 
van art. 84-1 van het Burgerlijk Wetboek, 
waarbij a.ls niet gewoon onderhoud wordt aan
gemerkt de geheele herstelling van dijken van 
winterkaden, enz. ; dat bii het volgend artikel 
nu we! is bepaald dat hetgeen door toeval is 
vernield niet door den eigenaar behoeft, te ' 
worden hersteld, doch dit eene bepa.ling is, die 
alleen in het burgerlijk recht geldt; dat hij zich 
veroorlooft hierbij nog op te merken, dat Gede
puteerde Staten ten onrechte vermeenen, dat 
de Slikst.raat door de doorbra.ak van den 
Deukerdijk ~eheel werd weggespoeld, vermits 
daarvan slecnts een stuk is verdwenen, doch al 
ware het anders het herstel daarvan nog buiten
~~woon onderh?ud bleef, zooals in het Burger
llJ k Wetboek dit ook a.ls zoodanig wordt aan
gemerkt ; da.t wat er van dit alles moge zijn, in 
elk geval de billijkheid voor het besluit van het 
Gecombineerd ColJege pleit, omdat het a.Ileen de 
ge2rfden en ingezetenen van Pannerden zijn. 
niet d;e van Herwen en van Aerdt, welke van 
het herstel der E<lik tra.at, genot bebben; dat die 
van Pannerden ook niet worden bezwaard 

wanncer de kosten van het herstel uitsluitend 
t en laste van hun Afdeeling worden gebracht., 
omdat ware hun dorpspolder blijven bestaan, 
die kosten voor rekening daarvan zouden 
gekomen zijn en dit toch het eenige punt is 
waarop bet ten deze aankomt ; 

0. dat kracbtens bet 2• lid van a.rt. 4 van het 
besluit van de Staten van Gelderland van 
26 Juli 1920, n°. 15, goedgekeurd bij Ons besluit 
van 24 September 1920, n°. 48, tot opheffing van 
de dorpspolders H erwen, Aerdt en P annerden 
en tot reor11:11,nis11,tie van het p0lderdistrict 
Herwen, Aerdt en Pannerden, ten laste van 
ieder der in art. 2 genoemde afdeelingen van het 
polderdistrict, te weten Herwen, Aerdt en 
P a.nnerden, komen ,,de tha.ns ten laste der 
gelijknamige dorpspolders zijnde uitgaven en 
voorts in het algemeen die, welke worden 
vereischt voor de behoorlijke waterlossing der 
in die afdeeling gelegen gronden en de bijzondera 
onderhoudl!plichten voor het gewoon en buiten
gewoon onderhoud der daarin gelegen of thans 
ten la.ste van den gelijknamigen dorpspolder 
zijnde watergangen, k11,den, binnenkaden, kunst
werken en wegen'' ; 

dat het hier betreft het aanleggen van een 
weggedeelte met nieuwe op- en afritten, noodig 
geworden doordat het vroeger bestaan hebbende 
weggedeelte met een groot gedeelte van den 
noordelijken afrit ten gevolge van doorbraak van 
den dijk ter plaa.tse was verdwenen ; 

dat deze nieuwe aanleg niet kan worden aan
gemerkt als onderhoud in den hiervoren aan
gegeven zin ; 

dat daartegen nu we! in de openbare ver
gadering van de Afdeeling van den Raad van 
State voor de Geschillen van Bestuur, waarin 
over deze zaak versla.g is uitgebracht, namens 
het a.ppelleerend college een beroep is geda.an 
op art. 344- van het reglement op bet beheer der 
Rivierpolders in de provincie Gelderland, doch 
dat dit beroep moet worden afgewezen, vermits 
het genoemde artikel van dit reglement, 
waarop de verplichtingen van den voormaligen 
dorpspolder Pannerden waren gebaseerd, welis
waar gewag maakt van buitengewone werken, 
omvattende o. m. alles wat tot herstel van door
braken en wegspoelingen en tot buitengewone 
voorzieningen te dier zake noodig i.~, doch deze 
werken niet tot onderboud stempelt, integen
deel t usschen onderboud en de hierbedoelde 
werken uitdrukkelijk onderscheidt ; 

dat de verplichting tot het bekostigen van 
deze werken, waarop art. 4-, 2° lid van het 
genoemde t.atenbeRluit van 26 ,Tuli 1920, 
n°. 15, derhalve niet van toepassing is kracbtens 
bet eerst-e lid van dit ar tikel is overgegaan op 
het polderdistrict Herwen, Aerdt en Pannerden, 
en die kosten derhalve niet ten laste van de 
Afdeeling Pannerden mogen worden gebracht ; 
dat Gedeputeerde Staten mitsdien terecht aan 
het besluit van het Gecombineerd College hunne 
goedkeuring bebbev onthouden ; 

Gezien de Waterstaatswet "1900; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verk]aren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast, enz. 

(A. B.) 
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12 Maa,·t 1928. KONINKLJK BESLUIT. 
Gemeentewet a rt. 26. 

H et woord ,,verkiesbaar" in het laatste 
lid moet worden verstaan in den zin, waar
in a rt. 12 het woord ,,verkiezing" bezigt, 
d. i. het samenstel van kiesverrichtingen, 
dat met de stemming als geeindigd moet 
worden beschouwd. 

Wij WILHELMINA, enz. 

Besohikkende op het beroep, ingesteld door 
U. Wilkens te B aflo tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Groningen van 17 
Nov. 1927, Letter S, 3e Afd ., waarbij het be
sluit van den R aad der gemeente B a flo van 
26 Octobe r 1927, tot niet-toelating van appel
lant als lid van di en Raad is bevestigd; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de Ge
sohi ll en van Bestuur, gehoord, advies van 
22 Februari 1928, n°. 185 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Za ken en Landbouw van 7 
Maart 1928, n°. 2008, Afd. B. B .; 

0. dat de R aad der gemeente B aflo bij be
slui t van 26 October 1927 heeft besloten tot 
niet-toelating van U. Wilkens als lid van <li en 
Raad u it overweging dat Wilkens bij besluit 
van Gedeputeerde Staten van 25 Juni 1925 
verva ll en is verklaard van het lidmaatschap 
van den gemeenteraad ; dat sedert de verval
lenverklaring nog geen 2 ja ren wa ren ver
loopen op den 12en April 1927, den dag, 
waarop de verkiezing pl aats vond en vVilkens 
op grond van het laatste lid van artikel 26 
cler Gemeentewet dus niet tot lid van den 
Raad verkiesbaar was ; 

dat, nadat U . Wilkens bij Gedeputeerde 
Staten tegen die beslissing bezwaren had in
gebracht, di t coll ege bij bes] uit van 17 N ov. 
1927 met ongegronclverklaring van het inge
brachte bezwaar het raadsbeslui t heeft be
vestigd; 

dat Gecleputeercle Staten daarbij hebben over
wogen, clat in de gevallen, waarin de wet 
(Kieswet en Gemeentewet) spreekt van ver
kiezen en verk iezing, daaronder is te verstaan 
het samenstel van verrichtingen, aan de kie
zers opgedragen en hetgeen ter voorbereicling 
daarvan dient te gesohieden; dat de wet on
dersoheidt tusschen verkiez ing en benoeming 
onder welke laatste verrichting te verstaan is 
de aanwij zing der benoemden als gevolg cler 
verkiezing; dat het een en antler o. a. is a f te 
Leiden uit a r t. 12 der Gemeentewet en de artt. 
97 en 107 der Kieswet, waar sprake is van 
den uits lag cler verkiezing, welke woorden
keus aanduidt clat in de termen der wet de 
verkiez ing met de stemming a ls gee indi gd 
moet worden beschouwd; dat de stemming 
plaats had op den 18 Mei 1927 en op <li en 
dag nog geen 2 ja ren waren verloopen sedert 
den dag waarop de vervallenverklaring werd 
uitgesproken; dat art. 26, laatste lid, der 
Gemeentewet, dus een beletsel vormt voor de 
toelating en de gemeenteraad van Baflo den 
26en October 1927 terecht tot niet-toelat ing 
heeft besloten; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat nu 
op den dag zijner benoeming tot l id van den 
Raad, zijnde 8 September 1927, meer dan 2 
jaren zijn verloopen seder t den 25e.n Juni 
1925, op wel ken dag hij bij uitspraak van 

Gedeputeerde Staten van het I idmaatschap 
van den Raad vervallen werd verklaard, aan 
het laatste lid van art. 26 der Gemeentewet 
geen grond voor niet-toelating kan worden 
ontleend; dat zoo de uitspraak van Gedepu
teerde Staten juist mocht zijn, zulks zou mee
brengen, dat hij niet eerder dan in bet jaar 
1931 tot lid van den Raad zou kunnen worden 
toegelaten, wat zou b eteekenen dat de termijn 
van 2 jaren genoemd in het laatste lid van 
art. 26 der Gemeentewet, voor hem zou zij n 
opgevoerd tot bijna 6 jaren ; 

0 . dat ingevol ge art. 26, laatste lid, der 
Gemeentewet de van zijn lidmaatschap ver
vall en verklaarde, gedurende twee jaren, te 
rekenen van den dag der einduitspraak, niet 
tot lid van den Raad verkiesbaar is; 

dat U. Wilkens bij besluit · van Gedepu
teerde Staten van 25 Juni 1925 van het lid
maatsch ap van den R aad vervallen is ver
klaard ; 

dat hij op 12 April 1927 candidaat is gesteld 
in den zin van a rt. 7 der Gemeentewet en hij 
bij de stemming, gehouden op 18 M ei 1927, 
blijkens den ui tslag der verkiezing, een en 
antler a ls bedoeld bij art. 12 der Gemeente
wet, het aantal stemmen verkreeg, vereischt 
om gekozen te zijn ; 

dat uit het bovenstaande vol gt, dat zijne 
verkiezing tot raadslid plaats vond voordat 
twee jaren waren verloopen na da t hij op 25 
Juni 1925 van het lidmaatschap vervallen was 
verklaard; 

dat derh alve Gedeputeerde Staten bij hun 
bestreden besluit tereoht met ongegrondver
klaring van de ingebrachte bezwaren, het be
slui t van den gemeenteraad tot niet-toelatirtg 
van U. Wilkens hebben bevestigd ; 

Gezien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw is belast, enz . (A. B.) 

12 Maart 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
L ager Onderwijswet 1920, art. 101, 5e lid . 

Kosten van vernieuwing van onderdeelen 
van een schoolgebouw (i. o. vernieuwing 
van vloeren en bepleistering van muren) 
moeten geacht worden in elk geval te val
len onder de kosten van instandhouding, 
bedoeld in a rt. 101, wanneer die vernieu
wing het gevolg is van slijtage. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Besohikkende op het beroep, ingesteld doo,, 

het bestuur der Vereeniging voor Christe lij k 
Volksonderwijs te E e tegen het besluit van 
Ged. Staten van Friesland van 5 October 
1927, n°. 129, 2e Afdeeling F , tot ongegrond
verklaring van het beroep van den appellant 
tegen het beslui t der gemeente Oostdongera
deel van 27 Augustus 1927, voor zoover daar 
bij is geweigerd de overeenkomstig art. 72 der 
L ager-Onderwijswet 1920 gevraagde mf.dewer
king voor vernieuwing van de vloeren en be
ple istering van de muren van de bijzondere 
school, Ee, wijk C n°. 85 aldaar; 

Den R aad van State, Afdeeli ng voor de 
Gesohill en van B estuu,·, gehoord , advies van 
22 F ebruari 1928, n°. 189 ; 
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Op de voor<lracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en ,vetenschappen van 
7 Maart 1928, n° . 2562, Afd. L. 0 . F.; 

0. dat de Raad der gemeente Oostdongera
deel op 27 Augustus 1927 de ingevolge a rt. 
72 der Lager-Onderwijswet 1920 door het 
schoolbestuur gevraagde medewerking heeft 
geweigerd voor zooveel betreft beschikbaar
stelling der benoodigde gelden voor vernieu
wing der vloeren en bepleistering der muren 
en andere herstelli ngen; dat na dat het school
bestuur bij Geel . Staten van het raadsbeslu it 
in beroep was gekomen, Geel. Staten bij be
sluit van 5 October 1927, n°. 129, 2e Afd., 
het beroep ongegrond hebben verklaard, uit 
overweging, dat volgens art. 101 der Lager
Onderwijswet 1920 de gemeente aan de be
sturen der in art. 97, le lid , bedoelde scholen 
de kosten van instandhoud ing vergoedt; dat 
de instandhouding van een bepaald object 
noodzakelij k medebrengt onderdeelen van dat 
object te vernieuwen ; dat dan ook de in dit ge
val voorgenomen vernieuwing van de vloeren 
en van de bepleistering der muren valt onder 
de toepassing van art. 101, met andere woorden 
de kosten dier vernieuwing uit de krachtens 
dat artikel aan het schoolbestuur toekomende 
gemeentelij ke vergoeding moeten worden ge
kweten; dat deze kosten dus niet langs den 
weg van de artt. 72 e. v. ten laste der ge
meente mogen worden gebracht; dat de ge
meenteraad van Oostdongeradeel de aanvrage, 
wat voormelde punten betreft, mitsdien terecht 
heeft afgewezen ; dat het schoolbestuur in be
roep aa nvoert, dat de vernieuwing van vloe
ren en p leisterwerk onderdeelen zijn van het 
plan tot algeheele wijzi g ing van de inrich
ting; dat voor bet instandhouden van het 
schoolgebouw in den toestand, waarin het zich 
thans bevindt, de vernieuwing niet noodzake
lijk is ; dat evenwel door het bouwen van 
scheidingsmuren tusschen .de lolrnlen opbreken 
en vernieuwen van vloeren en pleisterwerk 
noodzaak wordt ; dat dergelij ke verstrekkende 
wijzig ingen moe ilij k kunnen worden gerekend 
te behooren tot de dagelijksche reparatien 
waa1-van sprake is in art. 1619 van het Bur
gerl ij k Wetboek; 

0. dat art. 101 der L ager-Onderwij swet 1920 
voorschrij ft, dat de gemeente aan de besturen 
der in art. 97, l e lid, bedoelde scholen de kos
ten van instandhouding der schoolgebouwen 
vergoedt; dat de instandhouding van een ge
bouw noodzakelij k medebrengt, onderdeelen 
van een gebouw te vernieuwen; dat de kosten 
va n vernieuwing van onderdeelen van een ge
bouw geach t moeten worden, in elk geval te 
vallen onder de kosten van instandhouding, 
bedoeld bij art. 101, wanneer die vernieuwing 
het gevolg is van sl ij tage; · 

0. dat u it de stukken moet worden afgele id, 
dat de kosten veroorzaakt door de vern ieuwi ng 
andere herstell ingen het gevolg zij n van slij
tage; dat mi tsdien op deze kosten art. 101 der 
age ; dat mitsdien op deze kosten art. 101 der 
Lager-Onderwijswet 1920 van toepassing is; dat 
derhalve de Raad van Oostdongeradeel en 
Geel . Staten in beroep terecht hebben geoor
deel cl, da t art. 72 der Lager-Onderwijswet 
1920 in dit geval niet van toepassing kan 
worden geacht; 

Gezien de genoemde wet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. (A . B. ) 

12 Maart 1928. BESCHIKKING van den 
Minister van Arbeid , Handel en N ij ver
heid , houdende wijziging van de Be
schikking van 29 December 1923 tot na
dere vaststell ing van den vorm, waarin 
voldaan moet worden aan de bepalingen 
van artikel 68 der Arbe idswet 1919. 

De Minister van Arbeid , H andel en Nij
verheid; 

Gel et op het bepaalde bij art. 68, veert iende 
1 id, der Arbe idswet 1919 ; 

H eeft goedgevonden te bepalen: 
A. In de beschikk ing van den toenmaligen 

Minister van Arbeid , Handel en Nijverheid 
dd. 29 December 1923, n°. 4113, afdeeling 
Arbeid , waarbij bepalingen zijn vastgesteld 
ten aanzien van den vorm, waarin voldaan 
moet worden aan het bij art. 68 der Arbe ids
wet 1919 omtrent het arbeidsregister bepaalde, 
worden de navolgende wijzigingen aange
bracht : 

1 °. In het tweede lid, onder e, van art. 1 
wordt in die beschikking in plaats van ,,het 
blad van de a rbeidslijst" gelezen: ,,het num
mer van het blad van de arbeidslijst". 

2°. Aan genoemd art. 1 worden twee n ieuwe 
leden toegevoegd, luidende: 

,,3. H et arbeidsregister, ook voor zoover het 
wordt gehouden in den vorm van een kaart
register, moet steeds met inkt worden inge
vuld. Bij het aanbrengen van wijzigingen in 
het register mag het te wijzigen gedeel te n iet 
op eenige wijze worden u itgewischt, doch moet 
het met inkt worden doorgehaald en we! zoo
danig, dat het n iet geheel of gedeeltelijk on
leesbaar wordt gemaakt. 

4. Bij elke wijziging in het nummer van het 
blad der arbeidsl ijst, hetwel k de werktij drege-
1 ing bevat, d ie voor den betrokken arbeider 
geldt, moet de datum, waarop de wijziging 
wordt aangebrach t, worden vermeld.". 

B. In het bij bovengenoemde beschikking 
van 29 December 1923 vastgestelde model van 
het arbeidsregister worden de navolgende wij 
zigingen aangebracht : 

a. Op· het titelblad wordt aan de opmerki n
gen, aanvangende met ,,N.B.", toegevoegd: 
,,De invulling mag in alle kolommen slech ts 
met inkt geschieden." 

b. Aan de binnenzij de, onderaan, wordt tus
schen ,,Toelichting :" en ,,In kolom 1 en 2" 
gelezen: ,,De invul ling mag in all e kolommen 
slechts met inkt gesch ieden. Bij het aanbren
gen van wijzigingen mag het te wijzigen ge
deelte niet op eenige wijze worden u itgewischt, 
doch moet het met inkt worden doorgehaald 
en we! zoodanig, dat het n iet geheel of ge
deel tel ij k onleesbaar wordt gemaakt .". 

c. H et hoofd van kolom 5 wordt gelezen als 
volgt: ,,Nummer van het blad der arbeidslij st, 
volgens hetwelk wordt gewerkt.". 

d. Aan de toelichting tot kolom 5 wordt 
toegevoegd : 

,,Achter elken naam mag slechts een blad
nummer van de arbeiaslijst worden ingevuld . 
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Bij elke wijziging in deze kolom moet de da
tum, waarop de wijziging wordt aangebracht, 
worden vermeld ; deze dateering kan ook in 
kolom 6 geschieden, mits door het pl aatsen 
van verwijzingsteekens duidelijk biijkt, op wel
ke wijziging zij betrekking heeft." 

C. Met afwijking van het hierboven onder 
B bepaalde, wordt vergund, dat het gebruik 
van de formulieren van het arbeidsregister, 
vastgesteld bij meergenoemde beschikking van 
29 December 1923, n°. 4113, a fdeeling Arbeid, 
wordt voortgezet tot 1 J anuari 1933. 

(Ned. Stet.). 

12 Maart 1928. ARREST van den Hoogen 
R aad. Gemeentewet art. 135. 

Hoe bepalingen betreffende de veilig
hei d van het verkeer op niet of niet voor 
het openbaar verkeer openstaande open
ba1·e wegen bet belang der ,,openbare" 
orde of de buishouding der gemeente zou
den kunnen raken, is niet in te zien. Der
halve overschrijdt een gemeentelijke wet
gever, die zoodanige bepalingen in een 
verordening opneemt, de grenzen in art. 
135 Gem.-wet gesteld. 

Op bet beroep van den Officier van Jilstit ie 
bij de Arr.-Rechtbank te Zwolle, requirant van 
cassatie tegen een vonnis dier Rechtbank van 
10 November 1927, houdende bevestiging in 
hooger beroep van een vonnis van het Kan
gerecbt aldaar van 17 Februari 1()27, waarbij 
G. J. L. van alle rechtsvervolging is ont
sJa.gen. 

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

Jhr. Feit,h ; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur : 
,,Scbendiniz van de artt. 14bis en 55 der 

Alg. Pol.verordening van Zwollerkerspel, der 
artt. 350, 351, 358, 359, 423 en 425 Sv. en der 
artt. 23 en 91 Sr. en verkeerde toepassing van 
de artt. 350, 352, 423 en 425 Sv., zulks op 
arond dat de Recbtbank art. l4bis der Alg. 
Pol.verordening van Zwollerkerspcl niet ver
bindend beeft geoordeeld, a.ls verder gaande 
dan de bevoegdbeid, in art. rno der Gemeente
wet aan de gemeenteraden gegeven, omdat 
genoemd art. 14bis ook omvat wegen, die niet 
openbaar zijn of voor bet openbaar verkeer 
o~nstaan'' ; 

0. dat bi.i het in hooger beroep bevestigde 
vonn is des Kantonrcchters van het den gere
q uireerde bjj de inleidendc dagvaarding telaste 
gelegde bewezen is v<'rklaard, dat bij te Voorst, 
gemeente Zwollerkerspel, op 31 December 1926 
des namiddags omstreeks 3 uur als eigenaar 
van een beg, welke, staande nabij de bocht 
van den weg van Zwolle naar K ampen langs 
het perceel, kadastraal bekend gemeente 
Zwollerkerspel Sectie N. N°. 1935, het vrije 
uitzicbt op dezen weg belemmerde, nog niet 
vo!daan had aan een hem op 21 December 
1926 in persoon uitgereikte aanschrijving van 
B. en W. van Zwollerkerspel d.d. 20 December 
1926 om v66r of op 30 December 192f\ in bet 
belang van de veiligheid van bet verkeer 
genoemde heg t ot · op een hoogte van . 1.25 
Meter af te knippen ; 

0. dat de Kantonrechter bet aldus bewezen 
verklaarde niet strafbaar heeft geoordeeld en 
den gereq uireerde deswege van a!le recbtsver
volging beeft ontslagen , wijl bet ten deze toe
passelijke art. 14bis der Alg. Pol. verordening 
van Zwollerkerspel, - ]uidende : ,,eigenaars 
of beheerders van heggen, beplantingen, strui
ken of boomen, welke in of nabij kruisingen 
of bochteu van wegen bet vrije uitzicht be
!emmeren, zijn verplicht op aanschrijving van 
Burgemeester en Wethouders binnen een door 
dezen te stellen termijn in bet belang van de 
veiligheid van het verkeer die heggen, be
plantingen, struiken of boomen op te snoeien 
of tot door dezen aan te geven hoogte af te 
knippen of af te hakken", - niet verbindend 
is, terwjjl bet bewezene ook nergens anders 
strafbaar is gesteld ; 

dat de K antonrechter voorzegde beslissing 
hierop deed steunen, dat art. 14bis voor
noemd, in tegenstelling met de andere artikelen 
van bet hoofdstuk, waarin bet voorkomt, niet 
van ,,openbare wegen", <loch slechts van 
,,wegen" gewaagt en dus ook wegen omvat, 
die niet openbaar zijn of voor bet openbaar 
verkeer openstaan, terwij l bet tegendeel ook 
niet volgt uit bet opscbrift van voormeld 
hoofdstuk, te weten ,,Straatpolitie", zoodat 
bet artikel verder gaat dan de bevoegdheid, 
den gemeenteraden in art. 135 der Gemeente
wet gegeven ; 

0. dat de Rechtbank, bij bet bestreden von
nis zich met de beslissing des Kantonrechters 
en de daarvoor aangevoerde gronden ver
eenigende, daaraan nog heeft toegevoegd, dat 
ook ,naar haar nordeel bet verkeer langs niet 
openbare wegen en deszelfs veiligheid niet is 
een belang van openbare orde en evenmin bet 
huishouden der gemeente betreft ; 

0. dat tot ondersteuning van bet tegen 
!aatstgenoemde overweging gerichte middel is 
aangevoerd : dat de wetgevrnde bevoegdheid 
van den gemeenteljjken wetgever nergens tot 
wegen, die openbaar zijn of voor bet openbaar 
verkeer openstaan, is beperkt; dat die bevoegd
heid zich integendeel tot al!e verordeningen 
uitstrekt, weU,e in het belang der openbare 
orde, zedelijkheid en gezondheid worden ver
eischt, en van andere, de huishouding der ge
meente betreffende, en dat de veiligheid van 
bet verkeer binnen een gemeente zoowel bet 
belang der openbare orde als van de huis
honding der gemeente betreft; 

0 . dienaangaande: 
dat niet valt in te zien, hoe bepalingen be

treffende de veiligheid van bet verkeer op niet 
of n :.et voor bet openbaar verkeer openst,aande 
open bare wegen het belang der ,,open bare'' 
orde of de huishouding der gemeente zouden 
kunnen raken, en een gemeentelijke wetgever, 
zoodanige bepalingen in een verordening op
nemende, derhalve de grenzen, hem voor het 
maken daarvan in art. 135 der Gemeentewet 
gesteld, oversehrjjdt ; 

dat hct middel mitsdien is ongegrond ; 
Verwerpt bet beroep. 

[Gewezen O?Jereen k01nstig de ~onclusu, t'an d,n 
Advocaat-Generaal van Li~r.] (~. ,i. ) 
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12 Maa,·t 1928. ARRE T Yan den Hoogen 
Raad. Prov. Wet art. 140 ; A. B. art. 11, 
R eclame Verord. voor Zuid-Holland, art. 1. 

Het middel, dat het verbieden van elke 
reclame het prov. belang zou te buiten 
gaan, kan niet tot cassatie leiden, daar 
i:10et warden aangenomen, dat art. 140 der 
Prov. Wet, anders dan art. 136 der Gem.
wet, de vraag, hoever in elk bijzonder 
geval het prov. belang reikt, uitsluitend 
ter beoordeeling heeft wi llen ovedaten aan 
de Staten en de Kroon 

\Toor het ,,hebben" van een bord, be
stem d en gebezigd als reclame op onroe
rend goed, is voldoende een f eitel ijke ver
houding tot dat bord, zooals deze aanwezig 
is bij den eigenaar, gebruiker, die aan een 
ander toestemming geeft om dat bard op 
zijn land te plaatsen 

Op het beroep van Th. A. ·v. d. H ., requirant 
van cassatie tegen een te zijnen laste gewezen 
vonni van de Arr.-Rechtbank te 's-Graven
hage van 11 October 1927, waarbij in hooger 
beroep, met vernietiging van een door het 
Kantongerecht te Leiden op 11 Mei 1927 gedane 
uitspraak, requirant ter zake van : ,, in bet 
landelijk dee! eener gemeente zonder vrijstel
ling door Gedeputeerde ta.ten, als eigenaar 
van eenig onroerend goed daarop hebben van 
een bord bestemd en gebezigd tot reclame", 
met aanhaling van de artt. 1, 2 en 4 van de 
Verordening der provincie Zuid-Holland tot 
het weren van ontsierende reclame van 15 Juli 
1913 (Prov. Blad 1913, n°. 94), is veroordeeld 
tot een geldboete van drie gulden en drie da
gen vervangende hechtenis. (Gepleit door Mr. 
A. E. Cosman.) 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Berger. 

Ingevolge de prov. verordening tot het weren 
van ontsierende reclame. vast~esteld door de 

ta.ten der provincie Zuid-Ho1land in hunne 
vergadering van 15 Juli 1913, goedgekeurd bij 
K. B. van 30 September 1913 °. 33 en af
gekondigd 6 October 1913, is het, behouden 
vrijstelling door Gedep. Staten, den eigenaar 
of gebruiker van eenig onroerend goed verbo
den: 

1°. daarop of daarover te hebben muren, ge
timmerten, borden of andere voorwerpen, be
stemd en gebezigd tot reclame ; 

2°. het onroerend goed op eenige andere wijze 
te bezigen tot reclame. 

Dit verbod geldt, volgens art. l, tweede lid , 
der Verordening niet de reclame voor zake:i, 
die warden vervaardigd of verhandeld, of voor 
bedrijven, die warden uitgeoefend op of in bet 
onroerend goed. en geldt volgens art. 2 a.Ileen 
voor het landelijke dee! eener gemeente. 

Art. 3 der Verordening, welke kan warden 
aangehaald als ,,Reclameverordening' ', bepaalt, 
dat Gedep. Staten slechts vrijstelling verleenen, 
indien naar hun oordeel de reclame de schoon
heid van het omliggende landschapnietschaadt. 
Gedep. Staten kunnen a.an de vrijstelling 
voorwaarden verbinden. Zij kunnen de vrij
stelling ten alle tijde intrekken. 

Hij, die eene der verbodsbepalingen van art. 
1 overtreedt of handelt in strijd met eene der 
voorwaarden a.ls vorenbedoeld, wordt gestraft 

met eene seldboete van ten hoogste vijf en 
twintig gulden (art. 4). 

Bij het bestreden vonnis is deze prov. R e
clameverordening toegepast op requirant, te 
wiens aanzien werd bewezenverklaard. dat hij 
te Warmond op 1 November 1926 's namid
dags zonder daartoe vrijstelling te hebben be
komen van Gedep. Staten van Zuid-Holland. 
a.ls eigenaar van een stuk grond in het landelijk 
deel der gemeente, in den Waterloopolder langs 
het Zweiland, in openbaar vaarwater , een tot 
reclame bestemd en gebezigd bord heeft ge
had met het opschrift ,,Bij den Jeneverboom 
Kaaawater Hartevelt' ', welke reclame niet gold 
voor

0 

zaken. die worden verbande'd of ver
vaardigd of voor een bedrijf. dat wordt uit
geoefend op of in dat stuk grond. 

Bij pleidooi werden twee middelen van cas
satie aangevoerd. waarvan het eerste luidt: 

Scbendin~ uf verkeerde t(lepassing van a rt. 
l van de ,eror<:lenin12; dAr Provincie Zuid-B.ol

' land d.d. 15 Juli 1913 tot het weren van ont
sierende reclame. in verband met art. 140 en 
141 der Prov. wet, 

door te beslissen, dat de verordening het 
hebben van reclameborden op onroerend goed 
behoorende tot het landelijk gedeelte van een 
gemeente verbiedenrle, het provinciaal belang 
raakt, ofschoon zij, dienende tot bet weren van 
ontsierende reclame, desniettegenstaande a.lie 
reclame verbiedt en geen enkel provinciaa.l 
belang gediend kan zijn door het verbieden ook 
van het hebben van niet ontsierende, zich niet 
a.an den openbaren weg of water bevindende, 
of van daaruit zicbtbare reclameborden. 

Met dit middel kan ik mij - ook voor het 
geval Uw Raad mocht aannemen, dat het a.an 
de Rechterlijke macht staat te beoordeelen, of 
eene prov. verordening het prov. belang raakt, 
- niet vereenigen. Immers uit het bovenaan
gehaalde tweede lid van art. l der onderwerpe
lij ke verordening blijkt reeds dadelijk, dat die 
verordening niet a.lie reclame verbiedt, terwij l, 
gelijk werd overwogen bij Uw arrest van 5 
November 1923 W. 11140, N. J. 1924, biz. 85, 
het woord ,,rec!ame" zonder meer uitdrukt. 
dat de verordening a.Ileen betrekking heeft op 
hetgeen geschiedt of zichtbaar is van plaatsen, 
die voor het publiek toegankelijk zijn. 

Het tweede middel : 
8chendin~ of verkeerde toepassing van de 

artt. l en v . van de verordening der Provincie 
Zuid-Hollan tot het weren van ontsierende 
reclame d.d. 15 ,Juli 191'.l, 

door, ofschoon de Rechtbank a.ls vaststaande 
aannam, dat verdachte geen eigenaar was van 
het litigieuse reclamebord, te beslissen, dat hij 
door a.an de eigenares van het bord De Difltil
leerderij ,,De Fransche Kroon" V/h Hartevelt 
en Zoon, vergunning te verleenen het bard op 
zijn land te plaatsen, moest geacht warden het 
bord daar te hebben. waaronder de Rechtbank 
verstond het bezigen van het goed tot reclame, 
zulks ten onrechte, omdat de verdachte geen 
eigenaar was van het bord. het daar niet had 
geplaatst of doen plaatsen en daarover in geen 
enkel opzioht de beschikking had, het bord 
daar niet had en dus zich n.iet schuldig had ge
maakt a.an de hem ten taste gelegde over
treding van art. l der meergenoemde "erorde
ning, 

acht ik eveneens ongegrond. De duidelijke 
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strekking der onderhavige verordeuing toch is, 
naar het mij voorkomt, om hem, die, hetzij als 
eigenaftr, hetzij als gebrniker, van een onroerend 
goed daarover de beschikking heeft, te verhin
deren om hetzelve te bezigen voor ontsierende 
reclame. De in lid 1 onder 2° van artike l J ge
bezigde woorden .,op eenige antlere wijze te 
bezigen totreclame' 'duiden. zooals deRechtbank 
m. i. met juistheid overweegt, onmiskenbaar 
erop, dat onder 1 e aldaar eveneens gedoeld 
wordt op eene wijze van bezigen van bet goed 
tot l'llClame. Dit nu doet m. i. hij, die de beschik
king over dat goed heeft, evenzeer, wanneer hij 
zelf een reclamebord op dat goed plaatst, als 
,~ anneer bij, gelijk in dezen, aan een antler 
recbt of vergunning geeft om zoodauig bord 
aldaar op te stellen. Met de Rechtbank ben ik 
derhalve van oordeel, dat requirant terecht be
schouwd is als het bedoelde· bord op zijn on
roerend goed te hebben in den zin dezer veror
dening. 

Tk concludeer tot verwerping van het be
roep, onder opmerking. dat in de aan het be
wezen verklaarde gegeven benaming m. i. nog 
zullen moet en worden ingelascht de woorden : 
,,in de provincie Zuid-Holland". 

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

Taverne; 
Gelet op de middelen van cassatie. namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi (zie 
Cone!. Adv.-Gen.): 

0. dat aan requirant bij inl. dagvaarding is 
ten Jaste gelegd, dat hij te Warmond op 18 No
vember 1926 's-namiddags zonder daartoe 
vrijstelling t.e hebben bekomen van Gedepu
teerde tat-en van Zuid-Holland, a ls eigenaar 
of gebruiker van een stuk grond in het landelijk 
dee! der gemeente, in 'den Waterloopolder 
langs het Zweiland, een openbaar vaarwater, 
een tot reclame bestemd en gebezigd bord 
heeft gehad met het op,chrift ,,Bij den -Tenever
boom Kaagwater Hartevelt", welke reclame 
niet gold voor zaken, die worden verhandeld 
of vervaardigd of voor een bedrijf, dat wordt 
uitgeoefend op of in dat stuk grond ; 

0. dat deze telastlegging, met dien verstande, 
dat verdachte als eigenaar van het stuk grond 
het bord er heeft gehad, bij het bestreden von
nis bewezen is verklaard, met qua!i.6.catie 
en strafoplegging als hiervoren is vermeld ; 

0. ten aanzien van het eersU' cassatiemiddel ; 
dat tij de onderhavige Verordeuing der 

provincie Zuid-Holland, welke, ingevolge art. 
7 kan worden aangehaald als ,,Reclameveror
dening" en welke tot opschrift heeft ,, Veror
denim1; tot het weren van ontsierende recla
clame" is bepaa.Jd: (Zie Cone!. Adv.-Gen.); 

0. dat de Rechtbank, naar aanleidinrr van 
het namens verdachte gevoerd verweer, dat de 
Verordening onverbindend zou zijn, omdat het 
verbieden van elke reclame het provinciaal be
Jang zou te buiten gaan, heeft overwogen dat 
,,die stalling onjuist is, omdat in de eerste 
plaats de Verordening niet elke reclame ver
biedt en· in de tweede plaats elke door de Ver
ordeuing bedoelde reclame het belang der pro
vincie bij de schoonheid van haar laodschap 
raakt ·" 

0. ~u dat art. 140 der Prov. wet aan de Staten 
opdraagt de reglementen en verordeningen te 
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maken, ,,die zij voor het provinciaal belang 
noodig oordeelen'' en die te onderwerpen aan 
de goedkeuring der . Kouingin ; 

dat hieruit blijkt dat de vraag, of een provin
ciale Verordeuing het provinciaal belang be
treft, - anders dan voor de gemeentelijke 
Verordeningen in art. 135 der Gemeentewet 
is bepaald - niet geldt een objectief wettelijk 
vereischte, hetwelk door den rechter kan en 
moet worden getoetst, doch veeleer moet wor
den aangenomen, dat genoemd art. 140 der 
Prov. wet de vraag, hoever in elk b(jzonder 
geval het Provinr.iaal belang reikt, nits!1Jitend 
ter beoordeeling heeft willen overlaten aan 
de Staten en de Kroon ; 

dat derhalve, daargelaten of de stelling rnn 
het middel betreffende de strekking der onder
havige Verordeuing we! juist is, nu de Recht
bank de Verordening - zij het dan na ten on
rechte deze aan meergenoemd art. 140 te heb
ben getoetst- - verbindend heeft geoordeeld, 
het middel in geen geval tot cassatie kan 
leiden; 

0. wat het twwle cassatiemiddel betreft : 
dat de R echtbank bewezen heeft verklaard 

dat r equirant het bord op het onderhavi~e land 
heeft gehad als eigenaar, doch uit de bewijs
middelen blijkt dat req uirant was eigenaar en 
gebruiker van bedoeld onroerend goed ; 

dat de R echtbank geenszins aan de uitdruk
king ,, hebben" van een bord, bestemd en ge
bezigd tot reclame op een onroerend goed, een 
onjuiste beteekenis heeft gehecht door aan te 
nemen dat requirant bedoeld bord heeft ,,ge
had " ; dat toch voor bet ,.hebben" van een 
bord op een onroerend goed voldoende is een 
feitelijke verhouding tot dat bord, zooals deze 
aanwezig is bij den eigenaar-gebruiker, die aan 
een antler toestemming geeft om dat bord op 
zijn land te plaatser ; 

0 . dat derhalve ook dit middel is ongegrond ; 
0 . a mbtshalve : 
dat in het bestreden vonnis art. 23 Sr. uiet 

is aangehaald ; 
Gezien art. 442 Sv. : 
Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 

voor zoover art. 23 Sr. niet is vermeld. en 
Doende wat de Rechtbank had behooren te 

doen: 
Verstaat dat alsnog onder de aangehaalde 

artikelen wordt vermeld art. 23 Sr. : 
Verwerpt het beroep voor het overige. 

(N. J.) 

13 Maart 1928. BESLUIT, tot uitvoering van 
artikel 118 en 123 der Provinciale Wet. 
s. 57. 

Wij WILHELMINA, enz. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 7 
Februaril928,n°. 999,AfdeelingBinnenlandsch 
Bestuur; 

Gelet op de artikelen 118 en 123 der Proviu
ciale Wet; 

De Algemeene Rekenkamer gehoord ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 6 

M:aart 1928 no. 24) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 9 Ma.art 1928 n°. 2264, 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

12 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen : 

Art. 1. De rekening, bedoeld in artikel ll8 
der Proviriciale Wet, wordt door Gedeputeerde 
Staten maandelijks in tweevoud opgemaakt en 
aan de Algemeene Rekenkamer ingezonden 
binnen zes weken na afloop van de maand, 
waarop zij betrekking heeft. 

Art. 2. Bij de rekening worden overgelegd 
de door Gedeputeerde Staten ingevolge artikel 
122 der Provinciale Wet afgegeven bevelschrif
ten en, indien daarop niet voor voldaan is ge
teekend, de quitantien wegens gedane betaling. 

Mede worden bij de rekening gevoegd de 
obligatien en coupons, waarop in de betrokken 
maand betaling is gesch.ied. 

Art. 3. Ontvangsten en betalingen, gedaan 
door tusschenkomst van den Postcheque- en 
Girodienst, worden gestaafd door de bewijzen 
van bijschrijving en van afschrijving op de 
postrekening der provincie. 

Tevens wordt aan de Algemeene Rekenka
mer ingezonden de afrekening van den Post
cheq ue- en Girodienst betreffende den laatsten 
werkdag der maand, waarover de rekening en 
verantwoording loopt. 

Art. 4. De ontvangsten en betalingen wor
den door Gedeputeerde Staten per dienstjaar 
en per hoofdstuk, afdeeling en artikel van de 
provinciale begrooting, vermeld op borderellen, 
welke in tweevoud aan de Algemeene Reken
kamer worden ingezonden. 

Art. 5. Van de ontvangsten en betalingen 
buiten de provinciale begrooting om, worden 
door Gedeputeerde Staten afzonderlijke borde
rellen, eveneens in tweevoud, opgemaakt en 
bij de rekening gevoegd. 

Art. 6. Indien het beheer van de provinci
ale geldmiddelen gehee! of ten deele is opgedra
gen aan eene bankinstelling, wordt bij de reke
ning overgelegd eene rekening-courant dezer 
bankinstelling, aangevende de gedurende de 
maand voor de provincie ontvangen en betaalde 
bedragen, de verschuldigde rente of provisie, 
alsmede het saldo der rekeuing. 

Art. 7. Nadere algemeene regelen omtrent 
den vorm van de rekening worden voor zooveel 
noodig door de Algemeene Rekenkamer vast
gesteld, na overleg met Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken en Landbouw. 

Art. 8. Op de bevelschrift,en kan de ver
melding van de fosten der begrooting, als be
doeld in artike 123 der Provinciale wet, 
achterwege blijven ten aanzien van de stukken, 
waarbij Gedeputeerde Staten betaling verzoeken 
ten laste van de postrekening der provincie. 

De borderellen, waarop de bijdragen dier 
stukken zijn verzameld, worden onderteekend 
op de wlize, aangegeven in bet eerste lid van 
a,rtikel 122 der Provinciale wet. 

Art. 9. Ter betaling van aflosbaar gestelde 
obligatien en rente van provinciale geldleenin
gen, worden door Gedeputeerde Staten, v66r 
of op de vervaldata, bevelschriften opgemaakt 
tot bet t.otaal bedrag van het deswege verscbul
digde. 

Art. 10. De bedragen dezer bevelschriften 
worden ten laste van de provinciale begrooting 
geboekt. 

Art. 11. De sommen, welke na het ver
strijken van den wettelijken verjaringstermijn, 
op deze bevelschriften onbetaald zijn gebleven, 

worden a.ls ontvangsten ten bate van de provin
cie geboekt. 

Art. 12. De Algemeene Rekenkamer onder
zoekt de rekening en stelt het saldo daarvan 
vast. 

Zij doet van haar besluit tot rnststelling 
mededeeling aan Gedeputeerde Staten. 

Art. 13. Bestaat bij de Algemeene Reken
kamer bezwaar tegen de rekening dan geeft zij 
hiervan kennis aan gedeputeerde Staten met 
verzoek het noodige tot opheffing van hare be
denkingen te verrichten. 

Art. 14. Blijven Gedeputeerde Staten wei
gerachtig de door de Algemeene Rekenlmmer 
noodig geoordeelde verbeteringen aan te bren
gen, dan is zij bevoegd de bestreden posten te 
schrappen, nieuwe posten op te nemen en in 
verband daarmede het saldo te wijzingen. 

Art. 15. Ambtenaren, aan wie gelden uit 
de provinciale kas worden verstrekt tot het 
doen van betalingem. zijn wegens hun beheer 
niet rekenplichtig aan de Algemeene Reken
kamer. 

Gedeputeerde Staten stellen de regelen vast, 
waarnaar de verantwoording aan hun college 
moet geschieden. 

Art. 16. Dit besluit treedt in werking op 
1 April 1928. 

Onze l\finister van Binnenla,ndsche Zaken 
en Landbouw is belast met de uitvoering van 
<lit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 13den Maart 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenl. Znken en La.ndbouw, 
J.B. KAN. 

( U itgeg. 26 lvl a.art 1928.) 

13 Ma.art 1928. BESLUIT, tot bepaling van den 
<lag, waarop de wet van 16 Decem her 1927 
(Staatsblad n°. 388), tot wijziging en aan
vulling van de Provinciale Wet, in werking 
treedt. S. 58. 

B epaald op 1 April 1928. 

14 Ma.art 1928. BERLl.'IT, houdende nadere be
paliogen omtrent de vrijstelling van meting 
van Zweedsche zeeschepen. S. ~ 9. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 10 Maart 1928, n°. 50, Invoer
rechten; 

Gezien artikel 6 der wet van 3 Juni 1875 
(Staatsblad n°. 101 ), bet Koninkl.ijk besluit van 
21 Augustus 1875 (Staa.tsbla.d n°. 146), alsmede 
Onze besluiten van 18 September 1899 (Sta.ats
bla.d n°. 208), van 8 Augustus 1913 (Staatsbla.d 
no. 349) en van 5 October 1923 (Staatsblad n°. 
472); 

Mede gezien de Koninklijke besluiten van 
16 Mei 1877 (Staatsbla.d n°. 105) en van 30 
Augustus 1882 (Staa.tsblaa n°. 123) ; 

Overwegende, dat een nadere regeling is ge
troffen betreffende de voorwaarden, waa.ronder 
h.ier te lande gemeten Nederlandsche scbepen 
in Zweden van meting warden vrijgesteld ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 
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Art. 1. Behoudens hetgeen in de artikelen 
3 en 4 is bepaald, worden van de meting in 
Ne,derland vrijgesteld de in Zwe,den thnisbehoo
rende vaartuigen, welke zijn voorzien van een 
door de bevoegde autoriteit in dat Rijk afge
geven meetbrief met of zonder een aldaar vol
gens de Britsche meetwijze opgemaakt aanhang
sd (appendix). 

Een zoodanig aanhangsel wordt geacht een 
gelijken geldigheidsduur te hebben als de op 
hetzelfde vaartuig betrekking hebbende meet
brief en moet, om in aanmerking te worden ge
nomen, op een desbetreffende aanvraag te 
zamen met dit document worden aangeboden. 

Art. 2. Mede worden van de meting in 
Ne,derland vrijgesteld de in Zwe,den thnis behoo
rende vaartuigen, welke slechts zijn voorzien 
van een voorloopig certificaat (genaamd ,,In
terimsnationalitetsoch registreriugs-certifikat'' 
of ,, Jnterimsnationalitetsccrtifikat"), vermelden
de de belastbare tonnenmaat volgens Zweedsche 
of vreemcle meting. 

De a.anwijzing van het voorloopig certificaat 
wordt tot den afloop van zijn geldigbcidsduur 
hier te Ja.nde erkend, terwijl dit document voor 
de toepassing van de artikelen 7 en 8 der wet 
van 14 Juli 1855 (Staatsblad n°. 105), zooa.ls die 
lniden ingevolge artikel 9 der wet van 28 Decem
ber 1879 (Staatsblad n°. 250), in de plaa.ts 
treedt van den meetbrief. 

Art. 3. De in Zwe,den thnis behoorende vaar
tuigen n::.et mechaniscbe beweegkracht, welke 
uitslnitend zijn voorzien van een door de be
voegde autoriteit in dat Rijk afgegeven meet. 
brief, worden in Ne,derland slechts onderworpen 
aan een gedeeltelijke meting, bestaancle nit de 
vaststelling van den bruto inhoud der boven het 
meetdek gelegen ruimten en nit de vaststelling 
van den in Ne,derland op den bruto inhoud 
toegelaten aftrek voor de ruimten, bedoeld bij 
de artikelen 17, 18 en 19 van het Koninklijk 
besluit van 21 Augustus 1875 (Staatsblad n°. 
146), zooals deze artikelen luiden ingevolge 
Onze besluiten van 18 September 1899 (Staats
blad n°. 208) en van 8 Augustus 1913 (Staats
blad n°. 349). 

Volgens de uitkomsten van de gedeeltelijke 
meting wordt een Nederlandsche meetbrief 
afgegeven, waarin de verdere bijzonderheden 
uit den in Zwe,den afgegeven meetbrief worden 
overgenomen en die zoolang geldig zal zijn a.ls 
dit laa.tste document. 

De gedeeltelijke meting en de daaruit voort
vloeiende afgifte van een Nederlandschen meet
brief blijven evenwel achterwege, indien de 
eigenaar of de gezagvoerder van een vaartnig 
verzoekt, den bruto of den netto inhoud, ver
meld in den in Zweden afgegeven meetbrief tot 
grondslag te doen strekken voor de berekening 
van de in Nederlctnd respectievelijk naar den 
bruto of den netto inhoud te betalen lasten. 

Art. 4. Onze Minister van Financien is be
voegd om een in Zweden thuis behoorend vaar
tnig aan een controlemeting en, zoo noodig, aan 
een hermeting te doen onderwerpen, indien er 
aanleiding bestaat te onderstellen, dat de aan
wijzingen van den voor het schip vertoonden 
Zweedschen meetbrief of van het aanhangsel 
daarvan niet in overeenstemming zijn met de 
werkelijkbeid. . 

Volgens de uitkomsten van de hlerbedoelde 
hermeting wordt, zoo noodig, een Nederlandsche 

meetbrief afgegeven, waarin, voor zoover mo
gelijk, bijzonderheden nit den in Zweden afge
geven meetbrief of uit het aanhangsel daarvan 
worden overgenomen. 

Art. 5. De in artikel 4 bedoelde metingen 
ge chieden kosteloos, tenzij bij hermeting een 
Nederlandsche meetbrief wordt afgegeven. In 
het laatste geval worden kosten in rekening 
gebracht volgens artikel 35, tweede lid, van 
voormeld beslnit van 21 Augustus 1875, doch 
alleen voor de werkelijk gemeten rnimten. 

Art. 6. Dit beslnit treedt in werking met 
ingang van 24 J\Iaart 1928. Al dan vervallen 
de Koninklijke besluiten van 16 Mei 1877 
(Staatsblad n°. 105) en van 30 Augustus 1882 
(Staatsblad n°. 123). 

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

's-Gravenhage, den 14den Ma.art 1928. 
WILHELMINA. 

De M inister van Financien, DE GEER. 
( Uit,geg. 19 lrlaart 1928.) 

15 A1aart 1928. WET, houdende wijziging van 
de Surinaamsche begrooting voo1· het 
dienstjaar 1926. s: 60. 

15 J1aart 1928. WET, houdende wijziging van 
de Cura<,aosche begrooting voor het dienst
jaar 1926. S. Gl. 

15 Jiaart 1928, WE·r tot verla.ging van bet 
tarief der inkomstenbelasting en wijziging 
van art. 24311, der Gemeentewet en van 
art. l26quinquifB der Provinciale Wet. S. 62 

Bijl. Hand. 2e Karner 1927/1928 n° . 161, 
1- 9. 

Rand. ·id. 1927/1928 bladz. 1202- 1214. 
Rand. l e Karn e,· 1927/1928 bladz. 151, 152, 

214, 215, 372, 393--396. 
WIJ WILHELMINA, ENZ . • . doen te weten : 
Alzoo Wjj in overweging genomen hebben, 

dat de economische toestand van het land ver
laging van het tarief der inkomstenbelasting 
noodig maakt ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In de Wet op de Inkomstenbelasting 

1914 worden de volgende wijzigingen aange
bracht: 

Artikel 37 wordt gelezen : 
De belasting der natuurlijke personen wordt 

geheven volgens het onderstaa.nde tarief : 
Belastbare som . 

of meer, doch minder dan Belastmg 
f 00 f 850 f 0.80 

850 900 1.60 
900 950 2.40 
950 1000 3.20 

1000 1050 4.-
1050 ll00 4.80 
llOO 1150 5.60 
1150 1200 6.40 
1200 1250 7 .20 
1250 1300 8.40 
1300 1350 9.60 
1350 1400 10.80 
1400 1450 12.-
1450 1500 13.20 
1500 1550 14.40 
1550 1600 15.60 

12* 



1928 15 MA ART (S.62-63) 176 

I s de belastbare som f 1600 of meer, doch 
minder dan f 2000, dan is verschuldigd f 16.80 
benevens f 2.40 voor elk geheel bedraa va n 
f 100, waarmede zij de som van f 1600 te boven 
gaat . 

Js de belastbare som f 2000 of meer, doch 
minder dan f 4000, dan is verschuldigd f 26.40 
benevens f 2.80 voor elk geheel bedrag van 
f 100, waarmede zij de som van f 20(1() t e boven 
gaa t. 

I s de belastbare som f 4000 of meet, doch 
minder dan f 7000, dan is verschuldigd f 82.40 
benevens f 3.20 voor elk geheel bedraa van 
f 100, waarmede zij de som van f 4000 t e boven 
gaat. 

I s de b('lastbarc som f 7000 of meer, doch 
mind.er dan f 10,000, dan is verschuldigd 
f 178.40 benevens f 3.60 voor elk geheel bedrag 
van f 100, waarmede zij de som van f 7000 te 
boven gaat. 

I s de belastbare som f 10,000 of meer , <loch 
minder dan f 15,000, dan is verschuldigd 
f 286.40 benevens f 4 voor elk geheel bed rag 
van f 100, waarmede zij de som van f 10,000 
te boven gaat. 

Is de belastbare som f 15,000 of meer, doch 
minder dan f 20,000, dan is verschuldigd 
f 486.40 benevens f 4.80 voor elk geheel bedrag 
van f 100, waarmede zij de som van f 15,000 
te boven gaat. 

Is de belastbare som f 20,000 of meer, doch 
minder dan f 25,000, dan is verschuldigd 
f 726.40 benevens f 5.60 voor elk geheel bedrag 
van f 100, waarmede zij de som van f 20,000 
te boven gaat. 

I s de belastbare som f 25,000 of meer , doch 
minder dan f 30,000, dan is verschuldigd 
f 1006.40 benevens f 6.40 voor elk geheel be
drag van f 100, waarmede zij de som van f 25,000 
te boven gaat. 

I s de belastbare som f 30,000 of meer, doch 
minder dan f 35,000, dan is verschuldigd 
f 1326.40 benevens f 7.20 voor elk geheel be
drag van f 100, waarmede zij de som van f 30,000 
te boven gaat. 

I s de belastbare s_om f 35,000 of meer, doch 
minder dan f 40,000, dan i8 verschuldigd 
f 1686.40 benevens f 8 voor elk geheel bedrag 
van f 100, waarmede zij de som van f 35,000 
te boven gaat. 

I s de belastbare som f 40,000 of meer, doch 
minder dan f 45,000, dan is verschuldigd 
f 2086.40 benevens f 8.80 voor elk gcheel be
drag van f 100, waarmede zij de som van f 40,000 
te bovE' n gaat. 

I s de belastbare som f 45,000 of mcer, doch 
minder dan f 50,000, dan is verschuldig d 
f 2526.40 benevens f 9.60 voor elk geheel be
drag van f 100, waarmede zij de som van 
f 45,000 te boven gaat. 

Is de belastbare som f 50,000 of meer, <loch 
minder dan f 60,000, dan is verschulcligd 
f 3006.40 benevens f 10.40 voor elk geheel be
drag van f 100, waarmede zjj de som van 
f 50,000 te boven gaat. 

Is de belastbare som f 60,000 of meer, doch 
minder da.n f 70,000, da.n is verschuldigd 
f 4046.40 benevens f 11.20 voor elk geheel be
drag van f 100, wa.a.rmede zij de som ,·an 
r 60,000 te boven ga.a.t . 

Is de belastba.re som f 70,000 of meer, da.n 
s verschnldigd f 5166.40 benevens f 12 voor elk 

I geheel bedrag van f 100, waarmede zij de som 
van f 70,000 te boven ga.at. 

In a.rt . 38 wordt, t usschen het eerste en het 
tweede lid, ingevoegd : 

Indien het aantal der in het eerste lid be
doelde kinderen meer dan vier bedraagt, wordt 
de vermindering voor ieder kind ges teld op een 
en een vierde maal bet bedrag dor in het eerste 
lid bepaalde vermindering per kind. 

In artikel :rn wordt in plaat~ van ,,f 8" ge• 
lezen : f 6.40. 

Art. II. In den tweeden volzin van artikel 
243a der Gemeentewet wordt in plaats van 
,,honderd " gelezen: honderd v ijf en twintig. 

Art. III. In het tweede lid van artikel 
126quinquies van de Provinciale wet wordt in 
de plaats van ,,twintig" gelezen : vijf en twintig. 

Art. IV. Deze wet treedt, behoudens het in 
het t\veede lid van dit artikel bepaalde, in 
werk i.ng met ingang van 1 Mei 1928. 

Plaatselijke verordeningen tot uitvoering van 
het, volgens artikel II gewijzigde artikel 243a 
der Gemeentewet alsmede provinciale besluiten 
tot uitvoering van het gewijzigde artikel 
l26quinquies der Provinciale wet kunnen v66r 
dien datum worden vastgesteld en goedgekenrd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's -Gra ,7 enhage, den 15den Ma.art 

1928. 
WILHELMINA. 

De ,Uinister van Fi narwien, DE GEER. 

De Jl in ister van B innenl. Zaken en L undbouw, 
J . B. KAN. 

( Uitgeg. 22 Maart 1928. ) 

15 Ma,1ri 1928. W ET houdende regeling van 
sommige van landgoederen geheven be. 
lastingen tot bevorder ing van behoud van 
na.tuurschoon. S. 63. 

Bijl. B and. 2e K ame,· 1926/1927, n° . 413, 
1- 3 ; 1927/1928 n°. 154, 1-3. 

B and . 2e lia-mer 1927/1928 bladz. 1218-
1225. 

H and. l e ](a111, e1· 1927/1928 bladz. 151 , 213, 
214, 370- 372, 385- 393. 

Wij vVILHELMINA, enz . . . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat het wenschelijk is om, tot bevordering van 
behoud van natuu rschoon, sommige van land
goederen geheven wordende belastingen nader 
te regelen; 

Zoo is bet, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art . 1. Deze wet vorstaat onder Jand_goe

deren : geheel of gedeeltelijk met bosschen of 
andere houtopstanden bezette terreinen - daar
onder begrepen die, waarop eene bnitenplaats 
voorkom't - - voor zoover het blijven voortbe
staan van die terreinen in den bestaanden toe
stand voor het behoud van het natunrschoon 
wenschelijk wordt gea.cht. 

2. De eigenaar van een onroerend goed kan 
zich wenden tot Onze Ministers van Binnen
landsche Zaken en Landbouw en van Finan
cien met het verzoek , dat onroerend goed a.an 
te merken a.ls een landgoed als bedoeld is in 
artikel l van deze wet. Het verzoekschrift wordt 
ingediend bij Onzen Minis ter van Binnenland
sche Zaken en Landbouw. 
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De beslissing 0p het verzoek wordt genomen 
b(j gemeenschappelijke beschikking van Onze 
Ministers van Binnenlan<lsche Zaken en Land
bouw en van Financien en wordt, den verzoeker 
in afschrift medegedeeld. 

3. Alvorens op een ingevnlgc art ikel 2 ge
daan verzoek wordt beschikt, wordt de Bosch
raad ~ehoord. 

Tndien de beschikking gunstig luidt, dan 
heeft zii t en gevolge, dat het onroe1end goed 
wordt aangemerkt als een landgoed in den zin 
van artikel 1 tot op het oogenblik dat : 

a. b;j Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw is ingekomen eene mede
deeling van den eigenaar van het onroer~nd 
goed, dat hij het niet !anger wenscbt aange
merkt te zien als een landgoed als bedoeld is 
in artikel I van deze wet ; 

h. Onze Ministers ,·an Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw en van Financien bepalen, dat 
bet onroerend goed zijn karakter van landgoed 
in den zin van artikel I heeft ,erloren door 
gebrek aan behoorlijk onderhoud of door andere 
omstandigheden ; 

c. geheele of gedeeltelij ke veiling van tot die 
goederen behoorende bosschen of andere hout
opstanden plaats vindt, zonder ,:Jat van het 
voornemen om t e vellen ten minste een maand 
te voren aan den directeur van het staats
boschbeheer is kennis ge~even ; 

d. geheele of gPdeelteli1ke vAlling van tot 
die goederen beboorende bosscben o( andere 
houtopstanden plaats vindt, terwji l door of 
namens Onzen :Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw aan dengene, die de sub c 
bedoelde kennisgeving beeft gedaan, is te ken
nen gegeven , dat de voorgenomen velling in 1 
strijd wordt geacbt met het belang van het 
natuurschoon, of indien de vellingen geschieden 
zonder in acht te nemen de voorwaarden, die 
door of namens Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw in bet belang 
van het behoud van natuurscboon zij n gesteld . 

4. A. Aan artikel 7 der Wet op de Ver
mogensbelasting wordt toegevoegd een tweede 
lid, luidende : 

In afwijking van bet sub A bepaalde wordt de 
belasting van de onroerende goederen, waarvan 
door Onze Ministers van Binnenlandscbe Zaken 
en Landbouw en van Financieu is beslist, dat zij 
zijn aan te merken als landgoederen in den zin 
van ar tikel 1 der Natuurschoonwet 1928, en zoo
lang zij als zoodanig zijn aan te merken, ge
heven over de verkoopwaarde, die daaraan zou 
moeten warden toegekend, indien op die goe
deren de last rustte om die gedurende een tijd
vak van 25 jaren als zoodanig in stand te houden 
en geen opgaand hout te vellen, dan volgens de 
regels van normaal boscbbebeer noodzakelijk 
of gebruikelijk is. Zijn de goederen bovendien, 
overeenkomstig door Onze Ministers van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw en van Fi
nancien goed te keuren regelen, voor bet publiek 
opengesteld, dan wordt de belasting gebeven 
over de helft van die verkoopwaarde. 

B. Een gelijkluidend lid wordt toegevoegd 
aan artikel 8, 1°., der Wet van 18 Augustus 
1916, 8taatsblad no. 411. 

5. Aan artikel 5 der Wet op de lnkomsten
belasting 1914 wordt toegevoegd en tweede 
l id, luidcnde: 

De huurwaarde van gebouwen, gedeelten van 

gebouwen, of gronden in eigen gebl'Uik voor 
wonin" of tot bnisboudelijke doeleinden , en 
die bcliooren tot onroerende goederen , waar
va.n door Onze Ministers van Binncnlandsche 
Zaken en Landbouw en van Financien is be
slist, clat zij zijn aan te merken als landgoederen 
in den zin van artikel 1 der Natuurschoonwet 
1928, wordt, zoolang z~j a ls zoocla nig ziin aan 
te merken, niet hooger gescbat dan zes ten hon
derd, berekencl over de verkoopwaarde van de 
goederen in eigen gebru ik, die daaraan zou 
moeten warden toegekend, indien op die goe
deren de last rustte om die gedurende een t(jd
vak van 25 jaren als 1.oodanig in st and te houden 
en geen opgaand bout te vellen dan volgens de 
regels van normaal boschbeheer noodzakelijk 
of gebruikelijk is. 

6. Aan artikel 10 der wet op de Personeele 
Belasting 1806 wordt toegevoegd een vierde 
paragraaf, luidende : 

§ 4. In afwijking van het in de paragrafen 
l en 2 bepaalde wordt ten aanzien van per
ceelen die behooren tot onroerende goederen, 
waarvan door Onze Ministers van Binnen
landscbe Zaken en Landbouw en van Financien 
is beslist, dat zij zijn aan te merken als land
goederen in den zin van artikel 1 der Natuur
scboonwet 1928, en zoo Jang zij als zoodanig 
zijn aan te merken, de buurwaarde i n geen g!>val 
hooger bepaald dan op zes ten honderd, berekend 
ovet de verkoopwaarde der perceelen, die daar
aan zou moeten warden toegekend. indie n op 
die perceelen de last rustte om die gedurende 
een tijdvak van 25 jaren als zoodanig in stand 
te houden en geen opgaand bout te vellen , dan 
volgens de iegels van normaal boschbeheer 
noodzakelijk of gebruikelijk is. 

7. In afwijking van de artikelen 47, 48 en 
49 d er Successiewet wordt voor de regeling van 
de recbten van successie, van overgang en van 
schenking de waarde van een landgoed in den 
zin van artikel I, bepaald op de verkoo pwaarde, 
ten dage van het-overlijden of van de scbenking, 
welke aan dat landgoed zou moeten warden 
toegekend, indien daarop de last rustte om het 
goed gedurende een tijdvak van 25 jaren als zoo
danig in stand t e bouden en geen opgaand bout 
te vellen, dan vo!gens de regels vau normaal 
boschbebeer noodzakelijk of gebruikel\jk is. 

De aangevers die op toepassing van het vorig 
lid aanspraak willen maken, zijn verplicbt in de 
memorie van aangifte de in ar tikel 3 bedoelde 
beschikking te vermelden, welke beschikking 
op hun verzoek ook na het overlijden van den 
erflater kan warden afgegeven. Zij moeten in die 
memorie_ behalve de in -bet eerste Ed bedoelde 
verkoopwaarde, mede opgeven de verkoop
waarde, bepaald naar artikel 47 der Successie
wet, bij gebreke wan.rvan de memorie wordt 
geweigerd. 
. 8. Indien binnen een tiidvak van 25 jaren 
na het overlijden of de schenkinµ: zich een van 
de in artikel :l, lid 2, sub a, b, c of d, genoemde 
gevallen voordoet, wordt het recht van successie. 
van overgang of van scbenking herrekend zoo
als hierna is bepaald. 

Het recht wordt alsdan berekend over de 
verkoopwaarde, bedoeld in artikel 7, lid 2. 
laatsten zin, of de door waardeering overeen
komstig bet volgend artikel daarvoor in de 
plaats gestelde waarde. 

Jndien, nadat een der in het eerste lid be -
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doelde gevallen zich heeft voorgedaan, het 
goed gedeeltelijk zijn karakter van landgoed in 
den zin van artikel 1 dezer wet beeft bebouden, 
wordt bet recht berekend over de verkoop
waarde, ten dage, dat zich een dier gevallen heeft 
vqorgedaan, aan bet landgoed, voor zoover 
bet zijn karakter a.ls zoodanig heeft behouden, 
overeenkomstig artikel 7, lid l, toe te kennen, 
vermeerderd met de norms.le verkoopwaarde 
op dat tijdstip van bet overig dee! van het land
goed met inbegrip van bet gevelde opgaand 
bout, zonder dat in dit geval bet bij te vorderen 
recht te boven kan gaan bet recht, dat overeen
komstig bet tweede lid van dit artikel zou wor
den bijgevorderd. 

'f erugga ve van rechten kan di t artikel niet 
ten gevolge hebben. Indien een der gevallen, 
in dit art,ikel bedoeld, zich voordoet, zijn de 
erfgenamen, legatarissen of begiftigden ge
houden, daarvan bij nadere mem01·ie aangifte 
te doen binnen tV1 ee maanden, nadat zij daar
toe scbriftelijk zijn aangemaand, in welke me
morie alle gegevens welke voor de berrekening 
ingevolge dit artikel noodig zijn, worden ver
strekt, voor zoover ciic ten kantore van 's Rijks 
ambt.enaar nog niet bekend zijn. Ret eerste, 
t.weede en vierde lid van artikel 45 d"r Suc
cessiewet zijn ten deze toepasselijk. 

Op bet ingevol~e dit artikel bij te vorderen 
recht is toepasselijk artikel 83, lid 6, der Suc
cessiewet, waarbiJ voor de bepa.ling van den 
dag waarop de beta.ling had moeten geschieden, 
bniten aanmerking blijft bet feit, dat artikel 7 
dezer wet is toegepast. 

Onze Minister van Financien kan in bij
zondere gevallen beslissen, dat de vorige be
palingen van dit, artikel buiten toepassing zullen 
blijven. 

9. Indien de in de memorien van aangifte 
aangegeven waarden in de beide vorige artikelen 
omscbreven, lager sch~jnen dan de verkoop
waarde, op het daa,· genoemde tijdstip a.an bet 
landgoed, of bet rlaar genoemd gedeelte daar
van, toe te kennen met inachtneming van bet 
bij elk van de leden van die artikelen bepaalde, 
zal 's Rijks ambtenaar bevoegd zijn, een waar
deering door deskundigen t e vorderen op den 
voet van bet in at tikel 62 der Successiewet be
paalde en met de bij die wet geregelde gevolgen. 

Artikel 64 der Successiewet is op de a.an te 
geven waarden toepasselijk. 

Indien ten dage van eene herrekening over
eenkomstig artikel 8, de verkoopwaarde, be
doeld in artikel 7, lid 2, laatsten zin, reeds door 
waardeering met Mn achtste of meer is ver
hoogd, of, overeenkomstig artikel 63 der Suc
cessiewet, vrijwillig is verhoogd, wordt behalve 
het naar artikel 8 bij te vorderen recht een boete 
gevorderd gelijk a.an het geheel respectievelijk 
de helft van bet recht, dat meer wordt bijge
vorderd, dan gevorderd zou zijn, indien die 
waardeering of die vrij" illige verhooging niet 
had plaats gehad. 

Is ook de waardeering aangezegd van de 
overeenkomstig artikel 7, lid l, aangegeven 
verkoopwaarde, en is dientengevolge boete be
taald, dan wordt deze boete verrekend met de 
ingevolge bet vorige lid verschuldigde boete, 
zonder dat teruggave plaats vindt. 

Indien, nadat de waardeering van de in art. 7, 
lid 2, laatsten zin, bedoelde verkoopwaarde is 
aangezegd voordat een herrekening ingevolge 

artikel 8 moet plaats vinden, de aangegeven 
waarde vrijwillig wordt verboogd, zijn de kosten 
ten laste der aangevers. . 

10. Onze Minister van Financien kan be
palen, dat de gevolgen van eene overeenkomstig 
artikel 3 genomen beschikking, ten aanzien van 
de in de artikelen 4, 5 en 6 genoemde belastingen, 
znllen ingaan met den aanvang van bet be
lastingjaar, volgende op den dag, waarop het 
verzoek, bedoeld in artikel 2, is ingekomen, 
en dat zij zullen eindigen met den afloop van 
bet belastingja.11,r, waarin de kennisgeving, be
doeld in artikel 3, tweede lid, letter a, is inge
komen. 

11 . Bij de verzoekscbriften, aan Onze Mi
nisters van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw en van Financien gericht, om onroerende 
goederen te rangschikken onder artikel l dezer 
wet, worden overgelegd extracten uit den 
kadastralen !egger en uit de kadastrale plans, 
betrekking hebbende tot de perceelen waar
voor bet verzoek geldt. 

Deze extracten worden kosteloos afgegeven. 
Op de extracten wordt aangeteekend, dat de 
afgifte kosteloos geschied is, ingevolge deze wet. 

Indien bet verzoekschrift niet binnen een 
jaar na de afgifte der extracten bij Onzen J\fi
nister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw is ingekomen, wordt bet ~ewone recht, 
voor afgifte van extracten verscnnldigd, door 
den hypotheekbewaarder alsnog ingevorderd. 
Op deze invordering en op de daaruit voort
vloeiende geschillen zijn de artikelen 94, 95 
en 96 der Registratiewet 1917 toepasselijk. 

12. Deze wet kan worden aangehaald als 
,,Natuurschoonwet 1928." 

13. Deze wet ~ordt geacht in werking te 
zijn getreden met ingang van den eersten 
Januari 1928. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den J\faart 

1928. 
WILHELMINA. 

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

. J.B. KAN. 
( Uitgeg. 27 .i}faart 1928.) 

15 Ma.art 1928. WET, houdende goedkeuring 
van bet verdrag en enkele overeenkomsten 
tot beschermiug van den industrieelen 
eigendom van 6 November 1925. . 64. 

Wij WILHELMI A, enz ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat bet op 6 ovember 1925 te 's-Gravenhage 
vanwege Ons onderteekende herziene verdrag 
van Parijs van 20 Maart 1883 tot bescherming 
van den industrieelen eigendom, gelijk dit laat
stelijk was herzien te Washington op 2 Juni 1911, 
zoomede de navolgende op 6 November 1925 
te 's-Gravenhage vanwege Ons onderteekende 
overeenkomsten, te weten : 

l 0 • de herziene schikking van Madrid van 
14 April 1891 betreffende de internationale in
schrijving van fabrieks - of handelsmerken, 
gelijk deze laatstelijk was herzien te Washington 
op 2 Juni 1911 ; 

2°. de schikking van 's-Gravenhage van 6 
November 1925 betreffende bet internationaal 
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depot van teekeningen of moclellen van n.ijver
heid; 

alvorens te kunnen worden bekrachtigd, in
gevolge artikel 58 der Grondwet de goedkeuring 
der Staten-Generaal behoeven ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Worden goedgekeurd het nevens 

deze wet in afdruk gevoegde op 6 November 
1925 te 's-Gravenhage vanwege Ons ondertee
kende herziene verdrag van Parijs van 20 
Maart 1883 tot bescherming van den industri
eelen eigendom, gelijk dit laatstelijk was herzien 
te Washington op 2 Juni 1911, zoomede de na
volgende eveneens in afdruk nevens deze wet 
gevoegde, op 6 ovember 1925 te 's-Gravenhage 
\ 7anwege Ons ondertee.kende overeenkomsten, 
te weten: 

1°. de herziene schikking van Jladr·id van 
14 April 1891, betreffende de internationale 
inschrijving van fabrieks- of handelsmerken, 
gelijk deze laatstelijk was herzien te Washington 
op 2 Juni 1911; 

2°. de schikking van 's-Gravenhage van 6 
November 1925 betreffende het internationaal 
depot van teekeningen of modellen van n.ijver
heid. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den Maart 

1928. 
WILHELMINA. 

De JIII inister van Buitenlandsche Zaken, 
BEELARTS VAN BLOKLAND, 

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

De .Ministe1· van JU8titie, J. DONNER, 

De Minister van Koloaien, KOlUNGSBERGER , 

(Uitgeg. 23 Jfoart 1928.) 

BJLAGE, 

CONVENTION D'UNION de Paris du 20 
mars 1883 pour la protection de la propriete 
indU8trielle revisee a Bruxelles le 14 decembre 
1900, d Washington le 2 juin 1911 et a la 
Haye le 6 novembre 1925. 

Le President du Reich allemand ; le President 
de la Republique d'Autriche; Sa Majeste le 
Roi des Belges; le President des Etats-Unis 
du Bresil; le President de Ja Republique de 
Cuba; Sa Majeste le Roi de Danemark; le 
President de Ja Republique dominicaine; Sa 
1\fajeste le Roi d'Espagne; le President de la 
Republique d'Esthonie; le President des Etats
Unis d'Amerique; la President de la Republique 
de Finlande; le President de la Republique 
franc,aise ; Sa Majeste le Roi du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Terri
toires britanniques au dela des mers, Empereur 
des Indes ; Son Altesse Serenissime le Gouver
neur de Hongrie ; Sa Majeste le Roi d'Italie ; 
Sa Majeste l'Empereur du Japon; Sa Majeste 
le Sultan du ::.\faroc; le President des Etats-Unis 
du llfoxique; Sa Majeste le Roi de Norvege; 
Sa Majeste la Reine des Pays-Bas ; le President 
de la R epublique polonaise, au nom de la Polog
ne et de la Ville Libre de Dantzig ; le President 
de la Republique portugaise; Sa Majeste le 
Roi des Serbes, Croates et Slovenes; Sa Majeste 

le Roi du Suede ; le Conseil Federal de la Con
federation suisse ; Jes Etats de Syrie et du 
Grand Liban; le President de la Republique 
tchecoslovaque; Son Altesse le Bey de Tunis; 
le President de la Republique turque, 

Ayant juge utile d'apporter certaines modi
fications et additions a la Convention interna
tionale du 20 mars 1883, portant creation d'une 
Union internationale pour la protection de la 
propriete industrielle, revisee a Bruxelles le 
14 decembre 1900 et a Washington le 2 juin 
1911, out nomme pour Leurs Plenipotentiaires, 
savoir: 

Le President du Reich allemand : 
]If. W. F. von Vietinghoff, Conseiller de Le

gation d'Allemagne a Ja Haye; 
M. von Specht, Geheimer Oberregierungsrat, 

President de !'Office des Brevets; 
M. K lauer, Conseiller ministeriel au l\'Iini-

stere de Justice ; 
M. le Prof. Dr. Albert Osterrieth, Justizrat; 
Le President de la Republique d' A utriche : 
M. le Dr. Carl Duschanek, Conseiller mini

steriel, Vice-President· de !'Office autrichien 
des Brevets ; 

M. le Dr. Hans Fortwangler, Comeiller ministe
riel audit Office ; 

Sa M ajeste le Roi des Belges : 
llf. Octave Mavaut, Directeur General de 

l'Industrie au Ministere de l'Industrie, du 
Travail et de la Prevoyance sociale; 

M. Albert Capitaine, Avocat a la Cour d'Appel 
de Liege, ancien Batonnier, Delegue de la Bel
gique a la Conference de Washington; 

ll'L Louis Andre, Avocat a la (;our d'Appel 
de Bruxelles ; 

M. Thomas Braun, Avocat a la Cour d'Appel 
de Bruxelles ; 

M. Daniel Coppieters, A vocat a la Cour 
d'Appel de Bruxelles; 

Le President des Etats-Unis du Bresil: 
M. le Dr. Julio Augusto Barboza Carneiro, 

llfombre du Comite Economique de la Societe 
des Nations ; 

11'.L le Prof. Dr. Carlos Americo Barbosa de 
Oliveira, Professeur a !'Ecole Polytechn.ique, 
Directeur de !'Ecole Normale des Arts et des 
Metiers W enceslau Braz ; 

Le President de la Republique de Cuba : 
M. le Dr. Raphael Martinez Ortiz, Envoye 

Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire de 
Cuba a Paris ; 

M. le Dr. Raphael de la Torre, Charge d'Af
faires de Cuba a la Raye; 

Sa j}fajeste le Roi de Danemark : 
M. le Dr. N. J, Ehrenreich Hansen, Sous

Chef de Bureau au llfinistere de l'Industrie, du 
Commerce et de la Navigation; 

Le President de la Republique dominicaine : 
M. C. G. de Haseth Cz., Consul de la Repu

blique domin.icaine a la Haye; 
Sa 1l'I ajeste le Roi d' Espagne : 
S. Exe. M. Santiago Mendez de Vigo, Envoye 

Extraordinaire et Ministre Plenipotentia.ire de 
S. M. le Roi d'Espagne a la Raye ; 

J\II, Fernando Cabello y Lapiedra, Chef du 
Bureau de Ja Propriate Indrustrielle et Com
merciale d'Espagne ; 

Le President de la Republique d'Esthonie : 
ll'L Jose Garcia- Mon~e y de Vera, Secretaire 

du Burau de la Propriete Industriolle et Com
merciale d 'Espagne ; 
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Le President des Etats-Unis d'A merique: 
M. Thomas E. Robertson, Commissaire des 

Brevets, Member of the Bar of the Supreme 
Court of U. S. A. ; 

M. Wallace R. Lane, ancien President des 
American and Chicago Pa tent Law Associati
ons, ~!ember of the Bar of t he Supreme Couit 
of U. S. A. and the Supreme Court of Illi
nois; 

M. Jo. Baily Brown, Pittsburgh, Member of 
t he Bar of the Supreme Court of U . S. A. and 
t he Supreme Court of Pennsylvania ; 

Le President de la Republique de Finlande : 
1\1. Yrji:i Saastamoinen , Charge d 'Affaires de 

F inlande a la H aye ; 
Le President de la Republique fran9aise : 
S. E xe. M. Chassain de i\farcilly, Envoye 

E>..1;raordinaire et i\finistre P lenipotent ia ire de 
France a la Haye; 

i\L )farce! Plaisant , Depute, Avocat a la 
Cour d'Appel de Pa ris ; 

]If. Charles Drouets, Directeur de la Pro
priete Industrielle au MJ.nist ere du Commerce ; 

M. Georges Maillard , Avocat a la Cour d 'Ap
pel de Paris, Vice-President du Comite t echni
que de la Propriete Indust rielle ; 

Sa M ajeste le Roi du Royaume-Uni de Grande
Brewgne et d' Irlande et des T erritoires britan
niques au dela des 1ners, Empereur des I ndes : 

Pour la Grande-Bretagne et l' lrlande du Nord : 
ir Hubert Llewellyn Smith, G.C.B., Chief 

Economic Adviser t o His Britannic Majesty's 
Government ; 

M. Alfred J ames Martin, O.B.E., Ass ist ant 
Compt roller of the Patent Office and Industrial 
Property Department of t he Board of Trade ; 

ir Arthur Balfour, K.B.E. , One of His 
Majesty's Justices of the Peace; Chairman of 
t he Committee on Trade and Industry ; 

Pour le Dominion du Canada : 
l\I. F rederick H erbert Palmer, 111. C. , Cana

dian Government Trade Commissioner ; 
Pour le Comrrwnwealth d'Av,stralie: 
llf. le Lieutenant-Colonel Charles Vincent 

Watson, D. S. 0 .. V, D. , Commiss ioner of Pa
tents and R egistrar of Trade Marks and 
Designs; 

Pour l' Etat Libre d' lrlande : 
M. le Comte Gerald O'K elly de Gallagh, 

Representant de l'Etat Libre d'Irlande ; 
Son A ltesse Serenissime le Gouverneur de Hon

grie: 
i\f. Elemer de Pompery, President de la 

Cour des Brevets ; 
Sa M a1este le Roi d' l talie : 
]If. Do·menico Barone, Conseiller d'E tat ; 
llf. Gustavo de Sanctis, Directeur du Bureau 

de Ja ·Propriete Industrielle ; 
M. l'Ingenieur Letterio Laboccet ta ; 
M. Gino Olivetti, Depute, Secret-aire Ge

nera l de la Confederation de l'Industrie ita 
lienne ; 

M. le Prof. Mario Ghiron, Docent de droit 
indmtriel a l'UnivPrsite de R ome ; 

Sa Jfajeste l'Empereur du Japon : 
M. Saichiro Sakikawa, President du Bureau 

des Brevet s d'Invention ; 
l\l. ~ obumi Ito; 

a Jfa jeste le Sultan du Maroc: 
. E xe. M. ChR.11sain de Marcilly, Envoye 

Extraordin ,i,ire et i\1inistre Plenipotentia ire de 
France a la H aye ; 

Le President des Etats- Unis du M exique : 
M. Julio Poulat, Attache Commercial a la. 

Lega.tion du Mexique a Paris ; 
Sa ,liajeste le Roi de N orvege : 
M. Birger Gabriel Wyller, Directeur General 

du Bureau de la Propriete Industrielle de Nor
vegA; 

Sa Majeste la Reine des Pays-Bas : 
M. le 'Dr . . J. Alingh Prins, President du Con

seil des Brevet s, Directeur de !'Office de la. 
Propriete Industrielle ; 

M. le Dr. H. Bijleveld, ancien Ministre, Mem
bre de la Chambre des Deputes, ancien President 
du Conseil des Brevet s, ancien Directeur de 
!' Office de la Propriete Industrielle ; 

M. le Dr. J . W. Dijckmeester, Membre du 
Conseil des Brevets; 

Le President de la Republique polonaise : 
Pour la Pologne : 

S. Exe. M. le Dr. St anislas K 6zminski, En
voye Extraordinaire et Ministre Plenipoten
tia ire de P ologne a la H aye; 

M. le Dr. Frederic Zoll , Professeur a l'Uni
versite de Krakow; 

Pour la Ville Libre de Dantzig : 
S. E xe. l\1:. le Dr.· St anislas K6zminski , E n

voye Entraordinaire et Ministre Plenipoten
tia ire de Pologne a la H aye ; 

Le President de la Republique portugaise : 
S. Exe. M. A. C. De Sousa Santos Bandeira , 

Envoye E xtraordinaire et i\1inistre Plenipoten
tiaire du Portugal a la Haye ; 

Sa Majeste le Roi des Serbes, Croates et Slo
venes: 

i\f. le Dr. Yanko Choumane, President de 
!'Office pour la Protection de la Propriete In
dustrielle aupres du Minist ere du Commerce et 
de l'Industrie ; 

M. Mibailo Preditch, Secretaire audit Office ; 
Sa Maieste le Roi de Suede : 
M. le Directeur-General E. 0. J. Bjorklund, 

Chef de !'Administration des Brevets et d 'En
registrement ; 

M. K. H. R . Hjerten, Conseiller de la Cour 
d'Appel de Gota; 

M.A. E. H asselrot, ancienDirecteurde Bureau 
a ladite Administration, Conseil en matiere de 
propriete industrielle ; 

Le Conseil Federal de la Confederation suisse : 
S. Exe. M. Arthur de Pury, Envoye Extraor

dinaire et ll!inistre Plenipotentiaire de Suisse a 
la Haye ; 

M. Walt her Kraft . DirPcteur du Bureau 
Federal de la Propriete Intellectuelle ; 

Le President de la Repuhlique frani;aise : 
Pour les Etats de Syrie et du Grand Liban : 
S. E xe. M. Chassainde llfarcilly, Envoye Ex

traordinaire et Ministre Plenipotentia.ire de 
France a la H aye ; 

Le President de la Republique tchecoslovaque : 
S. Exe. i\L P. Baracek, Ingenieur, Envoye 

Extraordina iro et Ministre Plenipotentiaire de 
Tchecoslovaquie a la Haye ; 

i\f. le Dr. K arel H ermann-Otavsky, Profes
seur a l'Universite de Prague; 

M. Bohuslav Pavlousek, Ingenieur, Vice
President de !'Office des Brevets de Prague ; 

Son A ltesse le Bey de T unis : 
S. E xe. l\L Chassain de Marcilly, Envoye 

Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire de 
France a la H aye ; 
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L -. President de lei R epublique turque : 
J\fehmed Essad Bey, Charge d 'Affaires de 

Turquie a Ja Haye. 
Lesquels, apres s'etre communique Jeurs 

pleins pouvoirs respectifs, trouves en bonne 
et due forme, sont convenus des articles sui
vants: 

Art. Premier. Les pays contractants sont 
constitues a l'etat d'Union pour la protection 
de Ja propriete industrielle. 

La protection de la propriete industrielle a 
pour objet Jes brevets d'invention, Jes modeles 
d 'utilite, Jes dessins et modeles industriels, Jes 
marques de fabrique ou de commerce, le nom 
commercial et Jes indications de provenance 
ou appellations d'origine, ainsi que la repression 
de Ja concurrence deloyale. 

La propriete industrielle s'entend dans J'ac
ception la plus large, et s'appliquenon seulement 
a l'industrie et au commerce proprement dits, 
mais egalement au domaine des industries 
agricoles (vins, grains, feuilles de tabac, fruits, 
bestiaux, etc.) et extractives (mineraux, eaux 
minerales, etc.). 

Parmi Jes brevets d 'invention sont comprises 
Jes diverses especes de brevets industriels ad
mises par Jes legislations des pays contractants, 
telles que brevets d'importation, brevets de 
perfectionnement, brevets et certificats d'addi
tion, etc. 

avant !'expiration de ces delais, ne pourra 
etre invalide par des faits accomplis dans 
l' intervalle, soit, notamment, par un autre 
depot, par la publication de !' invention ou son 
exploitation, par la mise en vente d'exemplaires 

, du dese.n ou du modele, par l'emploi de la 

marquLsi d ' l · d · ·t' t· ' · d , c. es e a1s e pnon e men 10nnes c1- es-
sus seront de douze mois pour Jes brevets 
d'invention et les modeles d'utilite et de six 
mois pour les dessins et modeles industriels et 
pour Jes marques de fabrique ou de commerce. 

Ces delais commencent a courir de la date 
du depot de Ja premicre demande dans un pays 
de !'Union ; le jour du depot n'est pas compris 
dans le delai. 

1 
Si le dernier jour du delai est un jour ferie 

legal clans le pays ou la l?rotection est reclamee, 
le delai sera proroge iusqu'au premier jour 
ouvrable qui suit. 

d. Quiconque voudra se prevaloir de la 
priorite d'un depot anterieur sera tenu de faire 
une declaration indiquant la date et le pays de 
ce depot. Chaque pays determinera a quel mo
ment, au plus tard, cette declaration devra etre 
effectuee. 

Ces indications seront mentionnees dans Jes 
publications emanant de !'Administration com
petente, notamment sur Jes brevet s et Jes 
descriptions y relatives. 

Les pays contra ctants pourront exiger de celui 
qiu fait une declaration de priorite la production 
d'une copie de la demande (description, dessins, 
etc.) deposee anterieurement. La copie, certi-
fiee conforme par !'Administra tion qui aura. 
re,;m cette demande, sera dispensee de toute 
le~alisation, et elle pourra en tous cas etre 
deposee a n 'importe quel moment dans le delai 
de trois mois a dater du depot de la demande 

Art. 2. Les ressortissants de chacun des 
pays contractants jouiront dans tous Jes autres 
pays de !'Union, en ce qui concerne la protec- 1 

tion de Ja propriete industrielle, des avantages 
que Jes lois respectives accordent actuellement 
ou accorderont par la suite aux nationaux, le 
tout sans prejudice des droits specialement 

1 prevus par la presente Convention. En conse- · 
quence, ils auront la m eme protection que 
ceux-ci et le meme recours legal contre toute 
atteinte portee a leurs droits, sous reserve de 
l'accomplissement des conditions et formalites 
imposees aux nationaux. 

' ulterieure. On pourra exiger qu'elle soit ac-
compagnee d'un certificat de la date du depot 
emanant de cette Administration et d 'une 
traduction. 

Toutefois, aucune condition de domicile ou 
d 'etablissement dans le pays ou la protection 
est reclamee ne pent etre exigee des ressortis
sants de !'Union, pour la jouissance cl'aucun des 
clroits de propriete industrielle. 

Sont expressement reservees les dispositions 
de Ja lei:(islation de chacun des pays contractants 
relatives a la procedure judiciaire et administra
tive et a la competence, a insi qu'a !'election de 
domicile on ii la constitution d'un mandataire, 
qui seraient req uises par Jes lois sur la pro
priete i ndustrielle. 

Art . 3. Sont assimiles aux ressortissants 
des payB contractants Jes ressortissants des pays 
ne fai ant pas partie de !'Union, qui sont do
micilies ou ont des etablissements industriels 
ou commerciaux effectifs et serieux sur le ter
ritoire de l'un des pays de !'Union. 

Art. 4. a. Celui qui aura regulierement 
fait le depot d'une demande de brevet d'inven
t ion, d'un modele d'utilite, d'un dessin ou mo
dele industriel, d'une marque de fabrique ou 
de commerce, clans l'un des pays contractants, 
on son ayant cause, jouira, pour effectuer le 
depot dans Jes autres pays, et sous reserve des 
droits des tiers, d 'un droit de priorite pendant 
Jes dehis determines ci-apres. 

b. En consequence, le depot ulterieurement 
opere dans l'un des autres pays de !'Union, 

D'autres formalites ne pourront etre requises 
pour la declaration de priorite au moment du 
depot de Ja demande. Chaque pays contractant 
determinera Jes consequences de !'omission des 
formalites prevues par le present article, sans 
que ces consequences puissent exceder la perte 
du droit de priorite. 

Ulterieurement d' autres justifications pour
ront etre demandees. 

e. Lorsqu'un dessin ou modele industriel 
aura ete depose dans un pays en vertu d 'un 
<lroit de priorite base sur le depot d'un modele 
d'utilite, le delai de priorite ne sera que celui 
fixe pour Jes dessins et modeles industriels. 

En outre, ii est permis de deposer dans un 
pays un modele d 'utilite en vertu d'un droit de 
priorite base sur le depot d'une demande de 
brevet et inversement. 

f. S i une demande de brevet contient la 
revendication de priorites multiples , ou si 
l'examen revele qu'une demande est com
plexc, !'Administration devra, tout au moine, 
autoriser le demandeur a. la diviser clans des 
conditions que determinera la legislation inte
rieure, en conservant comme date de chaque 
demande divisionnaire la date de la demande 
initiale et, s'il y a lieu, le benefice du droit de 
priorite. 

Art. 4bis. Les brevets demandes clans Jes 
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di.fferents pays contracta.nts par des ressortis
aants de !'Union seront independa.nts des bre
vets obtenus pour la mcme invention dans les 
autres pays, adherents ou non a !'Union. 

Cette disposition doit s'entendre d 'une fa~on 
absolue, notamment en ce sens que les brevets 
demandes pendant le delai de priorite sont 
independants, tant au point de vue des causes 
de nullite et de decheance, qu'au point de vue 
de la duree normale. 

E lle s'applique ~ tous le~ brevets existant au 
moment de sa m1se en VIgueur. 

II en sera de m eme, en cas d'a.ccession de 
nouveaux pays, pour les brevets existant de 
pa.rt et d'autre au moment de !'accession. 

Art. 5. L 'introduction, par le brevete, dans 
le pays ou le brevet a ete delivre, d 'objets fa. 
briques dans l'un ou l'autre des pays de l'Union, 
n'entrainera pas la decheance. 

Toutefois chacun des pays contract a.nts aura 
la faculte de prendre les mesures leg islatives 
necessaires p our prevenir lesabusquipourraient 
resulter de l'exercice du droit exclusif confere 
par le brevet, par exemple faute d 'exploitation. 

Ces mesures ne pourront prevoir le decheance 
du brevet que si la concession de licences 
obligatoires ne suffisait pas pour prevenir ces 
a.bus. 

En tout cas, le brevet ne pourra pas faire 
'objet de telles mesures avant !'expiration 
d'au moins 3 annees a compter de la date ou 
ii a ete accorde et si le brevete justifie d'excuses 
legitimes. 

La protection des dessins et modeles indu
striels ne peut etre atteinte par une decheance 
quelconque pour introduction d'objets con
formes a ceux qui sont proteges. 

Aucun signe ou mention d'enregistrement ne 
sera exige sur le produit, pour la reconnaissance 
du droit. 

Si, dans un pays, !'utilisation de la marque 
enregistree est obligatoire, l'enregistrement ne 
pourra etre annule qu' apres un de!ai equitable 
et si l'interesse ne justifie pas de causes de son 
inaction. 

Art. 5bis. Un delai de grace, qui devra 
etre au minimum de trois mois, sera accorde 
pour le payement des taxes prevues pour le 
ma.intien des droits de propriete industrielle, 
moyennant le versement d'une surtaxe, si la 
legislation nationale en impose une. 

Pour les brevets d'invention, les pays con
tractants s'engagent en outre, soit a porter le 
dela.i de grace a six mois au moins, soit a prevoir 
la restauration du brevet tombe en decheance 
par suite de non payement de taxes, ces mesu
res restant soumises aux conditions prevues 
par la legislation interieure. 

Art. 5ter. Dans chacun des pays contractants 
ne seront pas consideres comme portant attein
te aux droits du brevete : 

1°. l'emploi, a bord des navires des autres 
pays de !'Union, des moyens faisant l'objet de 
son brevet dans le corps du navire, dans Jes 
machines, agres, appara.ux et autres acces
soires, lorsque ces navires penetreront tem
porairement ou ,accidentellement dans les e_aux 
du pays, sous reserve que ces moyens y sment 
employes exclusivement pour les be.~oins du 
navire; 

2°. l'emploi des moyens faisa.nt l'objet du 
brevet dans la construction ou le fonctionne-

ment des engins de locomotion aenenne ou 
terrestre des autres pays de !'Union ou des 
accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pene
treront temporairement ou accidente!lement 
dans ce pays. 

Art. 6. 1'oute marque de fabrique ou de 
commerce regulierement enregistree dans le 
pays d 'origine sera admise au depot et pro
tegee telle quelle dans les autres pa;ys de l'Union. 

Toutefois, pourront etre refusees ou invali
dees: 

10. Les marques qui sont de nature a porter 
atteinte a des droits acquis par des tiers dans 
le pays ou la protection est reclamee. 

2° Les marques depourvues de tout caracte
re distinctif, ou bien composees exclusivement 
de signes ou d'indications pouvant servir, dans 
le commerce, pour designer l'espece, la qualite, 
la quantite, la destination, la valeur, le lieu 
d'origine des produits ou l'epoque de producti
on, ou devenus usuels dans le langage courant 
ou les ha.bitudes loyales et constantes du com
merce du pays ou la protection est reclamee. 

Dans !'appreciation du caractere distinctif 
d'une marque on devra tenir compte de toutes 
les circonstances de fa.it-, notamment de la 
duree de l'usage de la marque. 

30 Les marques qui sont contra.ires a la 
morale ou a l'ordre public. 

Il est entendu qu'une marque ne pourra etre 
consideree comme contraire a l'ordre public 
pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme 
a quelque disposition de la. legislation sur les 
marques, sauf le cas ou cette disposition elle
m eme concerne l'ordre public. 

Sera considere comme pays d'origine: 
Le pays de !'Union ou le deposant a un eta

blissement industriel ou commercial effectif 
et serieux, et, s'il n'a pas un t el etablissement, 
le pays de l'Union ou il a son domicile et, s' i l 
n'a pas de domicile dans !'Union, le pays de sa. 
nationalite, au cas ou ii est ressortissant d 'un 
pays de l'Union. 

En aucun cas le renouvellement de l'enre
gistrement d'une marque dans le pays d'origine 
n'entrainera !'obligation de renouveler l'enre
gistrement dans les autres pa;ys de !'Union ou 
la marque aura ete enregistree. 

Le benefice de la priorite reste acquis aux 
depots de marques effectues dans le delai de 
l'art. 4, meme lorsque l'enregistrement dans le 
pays d'origine n'intervient qu'apres !'expiration 
de ce delai. 

La disposition de l'a.linea 1 n 'exclut pM le 
droit d'exiger du deposant un certificat d'enre
gistrement regulier, delivre par !'autorite com
petente du pays d'origine, mais aucune legali
sation ne sera requise pour ce certificat. 

Art. 6bis. Les pays contractants s'engagent 
a refuser ou a invalider soi t d 'office si la legisla
tion du rays le permet, soit a la requete de 
l'int.eresse, l'enregistrement d 'une marque de 
fabrique ou de commerce qui serait la repro
duction ou !'imitation susceptible de faire 
confusion, d'une marque que l'autorite compe
tente du pays de l'enregistrement estimera y 
etre notoirement connue comme etant deja 
la marque d'un ressortissant d'un autre pays 

, contractant et utilisee pour des produits du 
meme genre ou d'un genre similaire. 

Un delai minimum de 3 ans devra etre accor
de pour reclamer la radiation de ces marques. 
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Le delai courra de la date de l'enregi trement 
de la marque. 

II ne sera pas fixe de delai pour reolamer la 
radiation des marques enregistrees de mau
vaise foi. 

Art. 6ter. Les pays contractants convien
nent de refuser ou d'invalider l'enregistrement 
et d'interdire, par des mesures appropriees, 
!'utilisation, a defaut d 'autorisation des pou
voirs competents, soit comme mar9,ues de 
fabrique ou de commerce, soit comme elements 
de ces marques, des armoiries, drapeaux et 
autres emblemes d'Eta.t des pays contractants, 
signes et poin9ons officiels de controle et de ga
rantie adoptes par eux, ainsi que touteimitation 
au point de vue heraldique. 

L'interdiction des signes et poin9ons officiels 
de controle et de garantie s'appliquera seule
ment dans les cas ou les marques qui les com
prendront seront destinees a etre utilisees sur 
des marchandises du meme genre ou d'un 
genre similaire. 

Pour !'application de ces dispositions les 
pays contractants conviennent de se commu
niquer reciproquement, par l'intermediaire du 
Bureau international de Berne, la liste des em
blemes d'Etat, signes et poin9ons officiels de 
contrl\le et de garantie, qu'ils desirent ou desi
reront placer, d 'une fa9on absolue ou dans oer 
taines limites, sous la protection du present 
article, ainsi que toutes modifications ulterieu
res apportees a cette liste. Chaque pays con
tractant mettra a la disposition du public, en 
temps utile, les listes notifiees. 

Tout pays contractant pourra, dans un delai 
de douze mois a partir de la reception de la 
notification, transmettre, par l'intermediaire 
du Bureau international de Berne, au pays in
teresse, ses objections eventuelles. 

Pour les emblemes d'Etat notoirement con
nus, les mesures prevues a l'alinea 1 s'appli
queront seulement aux marques enregistrees 
apres la signature du present Acte. 

Pour les emblemes d'Etat qui ne seraient 
pas notoirement connus, et pour les signes et 
poin9ons officiels, ces dispositions ne seront 
applicables qu'aux marques enregistrees plus 
de deux mois apres reception de la notification 
prevue par l'alinea 3. 

En cas de mauvaise foi, les pays auront la 
faculte de faire radier meme les marques enre
gistrees avant la signature du present Acte et 
comportant des emblemes d'Etat, signes et 
poin9ons. 

Les nationaux de chaque pays qui seraient 
autorises a faire usage des emblemes d'Etat, 
signes et J?Oin9ons de leur pays, pourront les 
utiliser, meme s'il y avait similitude avec ceux 
d'un autre pays. 

Les pays contractants s'engagent a interdire 
!'usage, non autoris0 da.ns le commerce, des 
armoiries d'Etats des autres pays contractants, 
lorsque cet usage sera de nature a induire en · 
erreur sur I' origine des produits. 

Les dispositions qui precedent ne font pas 
obstacle a l'exercice, par les pays, de la faculte 
de refuser ou d 'invalider, par application du 
No. 3 de l'alinea 2 de !'art. 6, les marques con
t enant, sans autorisation, des armoiries, dra
peaux, decorations et autres emblemes d'Etat 
ou des signes et poin9ons officiels adoptes par 
un pays de !'Union. 

Art. 7. La nature du produit sur lequel la 
marque defabrique ou de commerce doit etre ap
posee ne peut, dans aucun cas, faire obstacle a 
l'enregistrement de la marque. 

Art. 7bis. Les pays contractants s'engagent 
a admettre au depot et a proteger les marques 
af partenant a des collectivites dont !'existence 
n est pas contra.ire a la loi du pays d'origine, 
meme si ces collectivites ne possedent pas un 
etablissement industriel ou commercial. 

Cependant chaque pays sera juge des con
ditions particulieres sous lesquelles une col
lecti vite pourra etre admise a faire proteger 
ses marques. 

Art. 8. Le nom commercial sera protege 
dans tous les pays de !'Union sans obligation 
de depot ou d'enregistrement, qu'il fasse ou 
non partie d'une marque de fabrique ou de 
commerce. 

Art. 9. Tout produit portant illicitement 
une marque de fabrique ou de commerce, ou un 
nom commercial, sera saisi a !'importation dans 
ceux des pays de !'Union dans lesquels cette 
marque ou ce nom commercial ont droit a la 
protection legate. 

La saisie sera egalement effectuee dans le pays 
ou !'apposition illicite aura eu lieu, ou dans le 
pays ou aura ete importe le produit. 

La saisie aura lieu a la requete soit du mini
stere public, soit de toute autre autorite com
petente, soit d'une partie interessee, personne 
physique ou morale, conformement a la legisla
tion interieure de chaque pays. 

Les autorites ne scront pas teuues d 'effec
tuer la saisie en cas de transit. 

Si la legislation d 'un pays n'admet pas la 
saisie a !'importation, la saisie sera remplacee 
par la prohibition cl 'irnportation ou la saisie a 
l'interieur. 

Si la legislation d'un pays n'admet ni la saisie 
a !'importation, ni la prohibition d'importati
on, ni la saisie a l' interieur, et en attendant que 
cette legislation soit modifiee en consequence, ces 
mesures seront remplacees par les actions et 
moyens que la loi de ce pays assurerait en pa
reil cas aux nationaux. 

Art,. 10. Les dispositions de !'article pre
cedent seront applicables a tout produit portant 
faussement, comme indication cle provenance, 
le nom d'une localite ou cl'un pays determine, 
lorsque cette indication sera jointe a un nom 
commercial fictif ou ernprunte dans une inten
tion frauduleuse. 

Sera en tous cas reconnu comme part ie in
teressee, que ce soit une personne physique ou 
morale, tout producteur, fabricant ou com
mer9ant engage dans la production, la fabrica
tion ou le commerce de ce produit et etabli 
soit dans la localite faussement indiquee corn
me lieu de provenance, soit dans la region ou 
cette localite est situee, soit dans le pays faus
sement inclique. 

Art. IObis. Les pays contractants sont 
tenus d'assurer aux ressortissants de !'Union 
une protection effective contre la concurrence 
deloyale. 

Constitue un acte de concurrence deloyale 
tout acte de concurrence contra.ire aux usages 
honnetes en matiere industrielle ou commer
ciale. 

Notamrnent devront etre interdits: 
1 o tons fa.its q uelconq ues de nature a creer 
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une confusion pa r n'importe q uel moyen a vec 
Jes prodttits d 'un concurrent ; • 

2° Jes allegations fausses, dans l'exercice du 
commerce, de nature a discredi ter les produits 
d'un concurrent. 

Art. !Oler. Les pay contractants s'enga
gent a assurer aux re sort issants des autres 
pays de !'Union des recours legaux appropries 
pour reprimer effi cacement tou les actes vises 
a ux articles 9, 10 et lObis. 

Ils s'engagent, en out re, a prevoir des mesu
res pour permettre aux syndicats et associations 
representant l' industrie ou le commerce in
teresse et dont !'existence n'est pas contraire 
aux lois de leur pays. d 'agir en justice ou aupres 
des autorites administ ratives, en vue de la 
repression des actes prevus par Jes articles 9, 10 
et lObis, dans la mesure ou la. loi du pays dans 
lequel la protection est recla.mee le permet aux 
syndicat s et associations de ce pays. 

Art. ll. Les pays contractants accorderont, 
conformement a leur legislation interieure, une 
prot ection temporaire aux inventions breve
tables, aux modeles d 'utilite, aux dessins ou 
modeles industriels ainsi qu'aux marques de 
fabrique ou de commerce, pour Jes produits qui 
figureront aux expositions internationales offi
cielles on offi ciellement reconnues,organisees sur 
le territoire de l'un d'eux . 

societes ou des pa rticuliers, seront pa.yes a 
1 part. 

Le Bureau international doit se t enir en t out 
t emps a la dispos ition des pays de !'Union, 
pour leur fournir, sur Jes questions relatives 
au service international . de la propriete in
dustrielle, les renseignements speciaux dont ils 
pourraient avoir besoin. Le Directeur du Bureau 
international fa.it sur sa gestion un rappor t 
a nnuel qui est communique a t ous Jes pays 
de !'Union. 

Les depenses du Bureau international seront 
supportees en commun par Jes pays contrac
tants. Jusqu' a nouvel ordre, elles ne pourront 
pas depasser la omme de cent vingt. mille francs 
suisses par annee. Cette somme pourra etre 
augmentee, a u besoin, par decision unanime 
d' une des Conferences prevues a !'article 14. 

Pour det erminer la part contributive de 
chacun des pays dans cette somme totale des 
fra is, les pays contract ants et ceux qui adhe
reront ulterieurement a !'Union sont divises en 
six classes , contribuant chacune dans la pro
portion d'un certain nombre d 'unites, savoir : 

lre classe 25 unites 
2• 20 
3• Iii 
4e 10 
5e 5 
6• 3 Cette protection t emporaire ue prolongera 

pas les delais de !'ar t. 4. i plus tard le droit de 
priorite est invoque, !'Administration de chaque Ces coeffi cients son t multiplies par le nombre 
pays pourra faire parti r le delai de la date de des pays de cha.que classe, et la somme des 
!'introduction du· prodttit dans !'exposit ion. produits ainsi obt enus fournit le nombre d 'uni-

Chaque pays pourra exiger, comme preuve t es par lequel la depense totale doit etre divi-
de l'identite de l'objet expose et de la date I see. Le quotien t donne le montant de !'unite 
d'introduction, les pieces justificatives qu' il , de depense. 
jugera necessaire . Chacun des pays contractants designera, au 

Art. 12. Chacun des pays contract ants moment de son accession , la classe dans laquelle 
s'engage a eta blir un service special de la pro- il desire etre range. 
priete industrielle et un depot central pour la Le Gou vernement de la Confederation sttisse 
communication au public des brevets d ' inven- surveille les depenses du Bureau international, 
tion, des mod eles d' utilite, des dessins ou m o- fait les avance necessaires et eta blit le compte 
deles industriels et des marq ues de fabrique ou_ a nnuel qui sera communique a toutes Jes au-
de commerce. tres Administrations. 

Ce service publiera une feuille periodique Art. 14. La presente Convention sera sou-
officielle. mise a des revisions periodiques, en vue d 'y in-

Art. 13. L'Office international institue a troduire Jes ameliorations de nature a perfec-
Berne sous le nom de Bureau international t ionner le systeme de l' nion. 
pour la protection de la propriete industrielle A cet effet, des Conferences auront lieu, sue-
est place sous la ha ute autorite du Gouverne- cessivement, dans l'un des pays contractants 
ment de la Confederation suisse, qui en regle entre Jes Delegues desdits pays. 
!'organisation et en surveille le fonctionnement. L'Administration du pays ou doit sieger la 

La langue officielle du B ureau international Conference preparera, a.vec le concours du Bu-
est la langue fran9aise. reau international, Jes travaux de cette Con-

Le Bureau international centralise Jes ren- ference. 
seignements de t oute nature relatifs a Ja pro- Le D irecteur du Bureau internat ional as-
tection de la propriete industrielle, il les reunit sistera a ux seances des Conferences, et prendra 
et Jes pu blie. Il procede anx etudes d 'utilite corn- part aux discussions sans voix deliberative. 
mune interessant !'Union et redige, a !'aide des Art. 15. Il est entendu que les pays con-
documents qui sont mis a sa disposition par t ractants se reser vent respectivement le droi 
Jes diverses Administrations, une feuille periodi- de prendre separement , ent re eux, des arran-
que, en langue fran ~aise, sur Jes questions gements part iculiers pour la protection de la 
concernant l'objet de !'Union. propriete industrielle, en tant que ces arrange-

Les numeros de cette feuille, de m eme q ue ments ne contreviendraient point aux dispo-
tous les documents publies par le Bureau in- sitions de la presente Convention. 
ternational, sont repartis entre les Admini- Art. 16. Les pays qui n'ont pas pr is par t 
strations des pays de l' nion dans la :propor- a la presente Convention seront admis a y 
tion du nombre des unites contributn-es ci- adherer sur leur demande. 
<lessons mentionnees. Les exemplaires et docu- Cette adhesion sera notifiee par la voie 
ments snpplementaires qui seraient reclame , diplomatique a u Gouvernement de la Confe-
soit par lesdites Admini trations, soit par des deration suisse et pa r celui-ci a tous les autres. 
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E lle em portera, de plein clroit, accession a 
toutes les clauses et admission a tous les avan
tages stipules par la presente Convention, et 
produira ses efiet s un mois apres l'envoi de la 
notification fai te par le Gouvernement de la 
Confederation suisse aux aut res pays union.is
tes, a moins qu' une date post,erieure n'ait et,e 
indiquee pa r le pays adheren t. 

Art. 16bis. Les pays contractants ont le 
droit d'acceder en t out t emps a la presente 
Convention pour leurs colonies, possessions, 
dependances et protectorats, ou t erritoires 
administres en vert u d'un ma.nda.t de la Societ,e 
des Nations, ou pour certain d'entre eux. 

Ils peuvent a cet effet soit faire une declara
tion generale par laq uelle toutes leurs colonies, 
possessions, dependa.nces et protectorats et les 
territoires vises a l'alinea. l, sont compris dans 
!'accession, soit nommer expressement ceux qui 
y sont compris, soit se horner a indiq uer ceux 
qui en sont exclus. 

Cette declaration sera not ifiee par eorit au 
Gouvernement de la Confederation suisse et 
par celui-ci a tous les autres. 

Les pays contract ants pourront, dans Jes 
m emes conditions, denoncer la Convention 
pour leurs colonies, possessions, dependances 
et protectorats, ou pour les terri toires vist\s a 
l'alinea 1, ou pour cer tains d'entre eux. 

Art. 17. L'ext\cution des engagements reci
proques contenus clans la presente Convention 
est subordonnee, en t ant que de besoin, a 
l'accomplissement des formalit,es et r egles 
etablies par les lois constitut ionnelles de ceux 
des pays cont ractants qui sont tenus d 'en pro
voquer !'application, ce qu'ils s'obligent a fai re 
dans le plus braf delai possible. 

Ar t. 17bis. La Convention demeurera en 
vigueur pendant un temps indetermine, jusqu'a 
l' expiration d'une aunee a part ir du jour ou 
la denonciation en sera faite. 

Cette denonciat ion sera adressee au Gouver
nement de la Confederation suisse. Elle ne pro
duira son effet qu 'a l'egard du pays qui !'aura 
faite, la Convent ion restant executoire pour les 
autres pays contrnctants. 

Art. 18. Le present Acte sera ratifie et Jes 
ratifications en seront deposees a. La H aye 
au plus t a rd le l er mai 1928. Il entrera en vi
gueur, ent re Jes pays qui l'a.uront ratifie, un 
mois apres cette date. Toutefois si auparava.nt 
il etait ratifie par six pays au mains, ii entrerait 
en vigueur, entre ces pays, un mois apres que 
le depot de la sixieme ratification leur aura.it 
ete notifie par le Gouvernement de la Confe
deration suisse et, pour Jes pays qui ratifieraient 
ensuite, un mois apres la notification de chacu
ne de ces ratifications. 

Cet Acte remplacera, dans les rapports en
tre Jes pays qui l'auront ratifie, la Convention 
d 'Union de P aris de 1883 revisee I,, Washington 
l e 2 juin 1911 et le Protocole de cli\ture, lesquels 
resteront en vigueur dans les rapports avec 
les pays qui n'auront pas ra tifie le present 
Acte. 

Art. 19. Le present Acte sera. signe en un 
seul exemplaire, Jequel sera depose aux archives 
du Gouvernement des Pays-Bas. Une copie 
certifiee sera remise par ce dernier a chacun des 
Gouvernements des pays contractants. 

En Joi de quoi Jes P lenipotentiaires respectifs 
ont signe le present Acte. 

Fait a La Haye, en un au! exemplaire, le 
6 novembre 1925. 
Pour l'A. llemayne: VI ETINGH OFF. V. SPECHT. 

KLAUER . ALBERT 
OSTERRIETH. 

l'Australie: C . V. W ATSON. 
l' A utriche: Dr. CARL DusCHANEK. 

Dr. HANS FORT WiiNGLER. 
la Belgiqiie: C.U I TAINE. L ouis A NDRE. 

THOMAS B R AUN. 
D. COPPIETER.". 

Z,,s Etats- Unis du Breail: 
J. A . B ARBOZA CARNEIRO. 
C ARLOS A MERI CO B ARBOSA 

DE O LIVEIRA . 
le Canada: F R EDERICK H. PALMER. 
Cuba: R. DE LA T ORRE. 
le Danernark : 

N. ,J. E iffiENREICH H ANSEN. 
la Ville Li,bre de Dantzig : 

S T. K6z MiNsKr. 
la R epubl;que dominicaine : 

C . G. DE H A, ETH Cz. 
l'Espagne: SANTB.OO MENDEZ DE Vrno. 

FERNANDO CABELLO 
L APIEDRA. 

J ost GARCIA M ONGE. 
l'Esthonie: 0. AARMANN. 
les Etats- Unis d'Amerique: 

THOMAS E. ROBERTSON. 
WALLACE R. L ANE. 
J o . BAILY B ROWN. 

,, la Finlande: VRJo SAA~TAMOINEN. 
la France: C H . DE l\URCILLY. 

MARCEL PLAISANT. 
CH. DROUETS. GEOROES 
M AILLARD. 

la Grani,e-Bretange et l' Irlande du Nord: 
H. LLEW ELLYN S MITH. 
A. J . l\'1.~RTIN. A. BAU'OUR. 

la Hongrie: ELEMER DE PoM.eERY. 
l' Etat L ibre d' Irlande : 

G. O ' K E LLY DE GALLAOH. 
l'ltalie: D OMENICO B ARONE. 

LETTERIO LABOCCETTA. 
l\'Luno GHIRoN. 

le J apon: S. SAKIKAWA. N. !To. 
le JJ!l aroc: C H. DE l\1ARCILLY. 
les Etats-U nis du JJ1 exique : 

J ULIO POULAT. 
la Norvege : B. W YLLER. 
les Pays-Bas : 

J. A LIN0H PRINS. 
B IJLEVE LD. D IJC K~1EESTER. 

la Pologne: ST. K 6zMiNSKI. FREDERIC 
Z OLL. 

le Portugal: B ANDEIRA. 
,, le Royaume des Berbes, Croates et S love:nes: 

Dr. Y ANKO C HOUMANE. 
MrliAILO PRE DITCH. 

,, la Suede : E. 0 . ,J. B JORKLUND. 
H. H JER TEN. A..-xEL HAs 
SELROT. 

,, la Suisse : A. DE Pua Y. W. K RAFT. 
la Syrie et le Grrind Liban : 

C H. D E MARClLLY. 
la T checoslovaquie : 

BARACEK. Prof. D r . KAREL 
H ERMANN-OT AVS KY. 
Ing. B o HUSLAV P AVLOUSEK. 

la T ttnisie: CH. DE l\LIBcILLY. 
,, la T urquie: 
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ARRANGEMENT de .IJJadrid du 14 avril 1891 
concernant l' enregistrerne11t international des 
marques de fabrique ou de commerce revise a 
Brnxelles le 14 decembre 1900, a Washington 
le 2 iuinl911 et a la, Haye le 6 novembre 1925, 

Les Soussignes, dument autorises par Jeurs 
Gouvernements respectifs, ont, d'un commun 
accord, arrete le texte suivant, qui rempbcera 
!'Arrangement de Madrid du 14 avril l 891, 
revise a Washington le 2 juin 1911, savoir: 

Art, Premier. Les ressortissants de chacun 
des pays contractants pourront s'assurer, dans 
tous Jes autres pays, la. protection de leurs 
marques de fabrique ou de commerce enre
gi trees dans le pays d'origine, moyenna.nt le 
depot desdites marques au Bureau international, 
a Berne, fait par J'entremi e de !'Administra
tion dudit pays d'origine. 

Fa.it regle pour la definition du pays d'origine, 
la dispositon y relative de l'article 6 de la Con
vention generale d'Union pour la protection 
de la propriete industrielle. 

Art. 2. Sont assimiles aux ressortissants 
des pays contractants Jes sujets ou citoyens des 
pays n'ayant pas adhere au present Arrange
ment qui, sur le territoire de !'Union restreinte 
constituee par ce dernier, satisfont aux con
clitions etablies par !'article 3 de la Convention 
genera.le. 

Art. 3, Toute dema.nde d'enregistrement 
international devra etre presentee sur le for
mula.ire prescrit par le Reglement d'execution, 
et l'Administration du pays d'origine de la 
marque certifiera que les indications qui figu
rent sur ces dema.ndes correspondent a celles 
du registre national. 

.Ji le deposant revencliq ue Ja couleur a titre 
d'element distinctif de sa marque, ii sera tenu : 

1 ° de le declarer et d'accompagner son depot 
d'une mention indignant la couleur on la com
binaison de couleurs revendiquee ; 

2° de joindre a sa demande des exemplaires 
de ladite marque en couleur, qui eront an
nexes aux notifications faites par le Bureau 
international. Le nombre de ces exemplaires 
sera fixe par le Reglement d'execution. 

Le Bureau international enr egistrera imme
diatement les marques deposees conformement 
a !'article premier, II notifiera cet enregistre
ment sans retard aux diver es Administrati
ons, Les marques enregistrees seront publiees 
dans une feuille periodique editee par le Bureau 
international, au moyen des indications con
tenues dans la demande d'enregistrement et 
d'u n cliche fourni par le deposant. 

En vue de la publicite a donner, dans Jes 
pays contractants, aux marques enregistrees, 
chaque Administration recevra gratuitement 
du Bureau international le nombre d'exem
plaires de Ja susdite publication qu'il lui plaira 
de demander. Cette publicite sera consideree 
dans tous les pays contractants comme pleine
ment suffisante, et aucune autre ne pourra 
etre exigee du deposant. 

Art. 4. A partir de l'enregistrement ainsi 
fa.it au Bureau international, la protection de 
la marque clans chacun des pays contractants 
sera. la meme que si cette marque y avait ete 
directemen t deposee. 

Toute marque qui a ete l'objet d'un enre
gistrement intRrnational jouira du droit de 

priorite etabli par !'art. 4 de la Convention 
genera.le, sans qu'il soit necessaire d 'accomplir 
les formalites prevues dans la lettre d de cet 
article. 

Art. 4bis. Lorsqu'une marque, deja depo
see clans un ou plusieurs des pays contractants, 
a ere posterieurement enregistree par le Bureau 
international au nom du meme titulaire ou de 
son ayant cause, l'enregistrement international 
sera considere comme substitue aux em egistre
ments nationaux anterieurs, sans prejudice des 
droits acquis par le fa.it de ces derniers, 

Art. 5. Dans Jes pays ou leur legislation 
Jes y autorise, Jes Administrations auxquelles le 
Bureau international notifiera l'enregistrement 
d'une marque auront la faculte de declarer 
que la protection ne pent etre accordee a cette 
marque sur leur territoire. Un tel refus ne pourra 
etre oppose que dans Jes conditions qui s'appli
queraient, en vertu de Ja Convention genera.le, 
a une marque deposee a l'enregistrement na
tional. 

Les Administrations qui voudront exercer 
cette faculte devront notifier leurs refus, avec 
indication des motifs, au Bureau international, 
dans le delai prevu par leur loi nationale et, 
au plus tard, avant Ja fin d'une annee comptee 
a partir de l'enregistrement international de 
la marque. 

Le Bureau international transmettra sans 
retard a !'Administration du pays d'origine et 
au proprietaire de la marque, ou a son manda
taire, si celui-ci a ete indiq ue au Bureau par 
ladite Administration, un des exemplaires de 
la declaration de refus ainsi notifiee. L'interes
se aura les memes moyens de recours 9-ue si 
la marque avait ete par Jui directement deposee 
dans le pays ou la protection est refusee. 

Les Administrations qui, dans le delai maxi
mum susindique d'un an, n'auront adresse 
aucune communication au Bureau interna
tional seront censees avoir accepte la marque. 

Art. 5bis. Les pieces justificatives de la 
legitimite d 'usage de certains elements con
tenus dans Jes marques, tels que armoiries, 
ecussons, portraits, distinctions honorifiques, 
titres, noms commerciaux ou noms de personnes 
autres que celui de deposant, ou autres in
scriptions analogues q ui pourraient etre recla
mees par les Administrations des pays contrac
tants, seront dispensees de toute certification 
ou legalisation autre que celle de l'Admini
stration du pays d'origine. 

Art. 5ter, Le Bureau international delivrera 
a toute personne qui en £era la demande, moyen
nant une taxe fixee par l"l Reglement d'execu
tion, une copie des mentions inscrites dans le 
Registre relativement a une marque deter
minee. 

II pourra aussi, contre remuneration, se char
ger de faire des recherches d'anteriorite parmi 
les marques internationales. 

Art. 6. La protection resultant de l'emegis
trement au Bureau international durera vingt 
ans a partir de cet enregistrement (sous reserve 
de ce qui est prevu a l'article 8 pour le cas ou 
le deposant n 'aura verse qu'une fraction de 
!'emolument international), ma.is elle ne pourra 
etre invoquee en faveur d'une marque qni ne 
jouirait plus de la protection Iegale dans le 
pays d'origine. 

Art. 7. L'enregistrement pourra toujours 
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etre renouvele suivant les prescriptions des ar
t icles I et 3 pour une nouvelle periode de vingt 
ans a compter depuis la date de renouvellement. 

Six mois avant !'expiration du terme de pro
tection, le Bureau international ra.ppellera au 
proprietaire de la marque, par l'envoi d'un 
a vis officieux, la date exacte de cette expira
t ion. 

Si la marque presentee en renouvellement du 
precedent depot a subi une modification de 
forme, les Administrations pourront se r efuser 
a l'enregistrer a t itre de renouvellement et le 
m eme droit leur appartiendra en cas de chan
~ement dans !'indication des produits auxquels 
Ja. marque doit s'appliquer, a moins que, 
sur notificatio:i de !'objection par l'interme
diaire du Bureau international, l'interesse ne 
declare renoncer a la protection pour les pro
duits autres que ceux designes en m emes ter
mes !ors de l'enregistrement anterieur. 

Lorsque la marque n'est pas a.dmise a titre 
de r enouvellement, il pourra. etre tenu compte 
des droits d'anteriorite ou autres acquis par le 
fait de l'enregistrement anterieur. 

Art. 8. L'Administrat ion du pays d'origine 
fixera a son gre, et percevra a son profit, une 
taxe nationale qu'elle reclamera. du proprietaire 
de la marque dont l'enregistrement internatio
nal est demande. 

A cette taxe s'ajoutera un emolument inter
national (en francs suisses) de cent cinquante 
francs pour la premiere marque, et de cent 
francs pour chacune des marques suivantes, 
de1osees en m eme temps au Bureau internatio
na au nom du meme proprietaire. 

Le deposant aura la faculte de n' acquitter 
au moment du depot international qu 'un 
emolument de cent francs pour la premiere 
marque et de soixante-quinze francs pour 
chacune des marques deposees en m eme temps 
que la premiere. 

Si le deposant fait usage de cette faculte, il 
devra, avant !'expira tion d 'un delai de dix ans 
compte a partir de l'enregistrement internatio
nal, verser au Bureau international un comple
ment d 'emolument de soixante-quinze francs 
pour la premiere marque et de cinq.uante francs 
pour chacune des marques deposees en m eme 
temps que la premiere, fau te de quoi, a !'expira
tion de ce delai, ii perdra le benefice de son en
registrement. Six mois avant cette expiration, 
le Bureau international rappellera au deposant, 
par l'envoi d'un avis officieux, a toutes fins 
utiles, la date exa.cte de cet te expiration. Si le 
complement d'emolument n 'est pas verse avant 
!'expiration de ce delai au Bureau internatio
nal, celui-ci radiera la marque, . notifiera cette 
operation aux Administrations et la. publiera 
dans son journal. 

Lorsque la liste des produits pour lesquels la. 
protection est revendiquee contiendra. plus de 
cent mots, l'enregistrement de la marque ne 
sera. effectue qu'apres payement d'une surtaxe 
a fixer par le Reglement d'execution. 

Le produit annuel des diverses recettes de 
l'enregistrement international sera. reparti par 
parts egales entre Jes pays contractants pat 
les soins du Bureau international, apres de
duction des frais communs necessites par !'exe
cution du present Arrangement. 

Si, au moment de l'entree en vigueur du pre
sent Arrangement revise, un pays ne !'a pas 

encore ratifie, ii n 'aura droit, jusqu'a la date 
de son adhesion posterieure. qu 'a une repartiti
on de l' excedent de r ecettes calcule sur la base 
des anciennes taxes. 

Art. Sbis. Le proprietaire d'une marque 
internationale pent toujours renoncer a la 
protection dans un ou plusieurs des pays con
tractants, au moyen d'une declaration remise 
a !'Administration du pays d'origine de la. 
marque, pour etre communiquee au Bureau 
international, qui la notifiera. aux pays que 
cette r enonciation concerne. 

Art. 9. L'Administration du pays d'origine 
notifiera au Bureau international les annula
tions, radiations, renonciations, t ransmissions 
et autres changements appor tes a !'inscription 
de la marque. 

Le Bureau inscrira ces changements dans le 
Registre international, les notifiera a son tour 
aux Administra tions des pays contractants, et 
les publiera dans son journal. 

On procedera de meme lorsque le proprie
t aire de la marque demandera a reduire la liste 
des produits auxquels elle s'applique. 

Ces operations peuvent etre soumises a une 
taxe qui sera fixee par le R eglement d 'execution. 

L'addition ulterieuere d 'un nouveau prodnit 
a la list e ne puet etre obtenue que par un nou
veau depot effectue conformement aux prescrip
tions de l' article 3. 

A !'addition est assimilee la substitution d'un 
prodnit a un autre. 

Art. 9bis. Lorsqu'une marque inscrite dans 
le R egistre interna.tiona.l sera. transmise a une 
personne etablie dans un pays contractant au
tre que le pays d'origine de la marque, la. trans
mission sera notifiee au Bureau internat ional 
par !'Administration de ce m eme pays d'origine. 
Le Bureau international, apres avoir re9u 
l'assentiment de l'Administra.tion a laquelle 
ressortit le nouveau t itulaire, enregistrera la 
transmission, la notifiera aux autres Admini
strations et la publiera dans son journal en 
mentionna.nt, si possible, la date et le numero 
d'enregistrement de la marque dans son nou
veau pays d'origine. 

Nulle transmission de marque inscrite dam, 
le R egistre international, fai te au profit d 'une 
personne non admise a deposer une marque 
internationale, ne sera enregistree. 

Art. 9ter. Les dispositions des articles 9 
et 9bis concerna.nt les t ransmissions n'ont point 
pour effect de modifier les legislations des pays 
contracta.nts qui prohibent Ja. transmission de 
la marque sans la cession simultanee de l'eta
blissement industriel ou commercial dont elle 
distingue les prodnits. 

Art. 10. Les Administrations regleront d'un 
commun accord les details relatifs a !'execution 
du present Arrangement. 

Art. ll. Les pays de !'Union pour la pro
tection de la propriete industrielle qui n 'ont 
pas pris part au present Arrangement seront 
admis a y adherer sur leur demande et dans Ja 
forme prescrite par la Convention generale. 

D es que le Bureau international sera infor
me qu'un pays ou une de ses colonies a adhere 
au present Arrangement, ii adressera a !'Ad
ministration de ce pays, conformement a 
!'article 3, une notification collective des mar
ques qui, ace moment , jouiront de la. protection 
internationale. 
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Cette novification assurera, par elle-meme, 
aux dites marques le benefice des precedentes 
dispositiens sur le territoire du pays adherent, 
et £era courir le delai d'un an pendant lequel 
I' Administration interessee peut faire la decla
ration prevue par !'article 5. 

Toutefois, chaque pays en adherant au pre
sent Arrangement pourra declarer que, sauf en 
ce qui concerne Jes marques internationales 
ayant deja fait anterieurement clans ce pays 
l'objet d 'un enregistrement national identique 
encore en vigueur et qui seront immediatement 
reconnues sur la demande des interesses, !'ap
plication de cet Acte s,•ra limitee aux marques 
qui seront enregistrees a partir du jour oil cette 
adhesion deviendra effective. 

Cette declaration dispensera le Bureau in
ternational de faire la notification collective 
susindiquee. II se bornera a notifier Jes marques 
en faveur desquelles la demande d'etre mis au 
benefice de !'exception prevue a l'alinea pre
cedent Jui parviendra, avec Jes :;irecisions ne
cessaires, clans le delai d'une annee a partir de 
!'accession du nouveau pays. 

Art. 12. Le present Arrangement sera ra
tifie, et Jes ratifications en seront deposees a 
La Haye au plus tard le ler mai 1928. 

II entrera en vigueur un mois apres cette 
date et aura la meme force et duree que la Con
vention generale. 

Cet Acte remplacera, clans Jes rapports entre 
les pays qui J'auront ratifie, !'Arrangement de 
Madrid de 1891, revise a Washington le 2 juin 
1911. Toutefois, celui-ci restera en vigueur clans 
les rapports avec Jes pays qui n'auront pas 
ratifie le present Acte. 

En foi de quoi, Jes Plenipotentiaires respectifs 
ont signe le present Arrangement. 

Fait a La H aye, en un seul exemplaire, le 
6 novembre 1925. 
Pour l'Allemagne: VIETINGHOFF. v. SPECHT. 

KLAUER. ALBERT 
OSTERRIETH. 

l'Autriche: Dr. CARL DuscHANEK. 
Dr. HANS FoRTWiiNGLER. 

la Belgique: CAPITAINE. LOUIS ANDRE. 
THOMAS BRAUN. 
D. COPPIETERS. 

les Etats-Unis du Bresil: 
J. A. BARBOZA CARNEIRO. 
CARLOS AMERICO BARBOSA 
DE OLIVEIRA. 

Guba : R. DE LA TORRE. 
la Ville Libre de Dantzig : 

ST. K6zMiNSKI. 
l'Espagne : SANTIAGO MENDEZ DE Vrno. 

FERNANDO CABELLO 
LAPIEDRA. 
JosE GARCIA MONGE. 

la France : CH. DE MARCILLY. 
MARCEL PLAISANT. 
CH. DROUETS. GEORGES 
MAILLARD. 

la Hongrie : ELEMER DE PoMPERY. 
l'Jtalie ; DOMENICO BARONE. 

LETTERICO UBOCCETTA. 
MARIO GHIRON. 

le Maroc: CH. DE MARCILLY. 
les Etata-Unis du Mexique: 

JULIO POULAT. 
les Pays-Bas J. ALINGH PRrns. 

BI.JLEVELP. DIJCKMEESTER. 

Pour le Portugal: BANDEIRA. 
le Royaume des Serbes, Oroates et Slovenes : 

Dr. YANKO CHOUMANE. 
MTHAILO PREDITCH. 

la Suisse: A. DE PURY. W. KRAFT. 
la Tchecoslovaquie : 

BARACEK. Prof. Dr. KAREL 
HERMANN-OTAVSKY. 
Ing. BoHUSLAV PAVLO USEK. 

la Tunisie: CH. DE MARCILLY. 
la Turquie: 

ARRANGEMENT de la Haye du 6 novembre 
1925 concern.ant le dep6t international des 
dessins ou modeles industrials. 

Les soussignes Plenipotentiairas des Gou
vernements ci-dessus enumeres, 

Vu !'article 15 de la Convention d 'Union 
internationale du 20 mars 1883 pour la pro
tection de la propriete industrielle, revisee a 
Bruxelles le 14 decembre 1900 et a Washington 
le 2 juin 1911. . 

Ont, d 'un commun accord et sous reserve de 
ratification, arrete !'Arrangement suivant : 

Art. Premier. Les ressortissants de chacun 
des pays contractants ainsi que Jes personnes 
ayant satisfait sur le territ.oire de !'Union 
restreinte aux conditions etablies par !'article 3 
de la Convention generale, pourront s'assurer 
clans tous Jes autres pays contractants la pro
tection de leurs dessins ou modeles industriels, 
au moyen d'un depot international effectue au 
Bureau international de la propriete industrielle 
a Berne. 

Art. 2. Le depot international comprendra 
Jes dessins ou modeles soit sous la forme du 
produjt industriel auquel ils sont destines, soit 
sous celle d'un dessin, d'une photographie ou 
de toute autre representation graphique suf
fisante dudit dessin ou modele. 

Les objets seront accompagnes d'une deman
de de depot international en double exemplaire 
contenant en langue franc,aise Jes indications 
que precisera le R eglement d 'execution. 

Art. 3. Aussitot que le Bureau internatio
nal de Berne aura re,;m la demande de proceder 
a un depot international, ii inscrira cette de
mande clans un registre special, notifiera cette 
inscription a l'Adminfatration qui Jui aura ete 
indiquee par chaque pays contractant et la 
publiera clans une feuille periodique dont ii 
distribuera gratuitement a -chaque Administra
tion le nombre d 'exemplaires voulu. 

Les depots seront conserves clans les archives 
du Bureau international. 

Art. 4. Celui qui effectue le depot interna- , 
tional d'un dessin ou modele industriel est 
considere jusqu'a preuve du contraire comme 
proprietaire de l'reuvre. 

Le depot international est purement decla
ratif. En tant q ue depot, ii produira dans cha
cun des pays contractants Jes m emes effcts 
que si Jes dessins ou modeles y avaient ete 
directement deposes a la date du depot inter
national, sous benefice toutefois des regles spe
ciales etablies par le present Arrangement. 

La publicite mentionnee clans !'article pre
cedent sera consideree clans tous Jes pays con
tractants comme suffisante et aucune autre ne 
pourra etre exigee du deposant, sous reserve 
des formalites a remplir pour l'exercice du 
droit, conformement a Ja loi interieure. 
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Le droit de priorite etabli par !'article 4 de , 
la Convention genera.le sera ga.ran t i a tout des
s in ou modele qui a. fait l'objet d ' un depot in
ternational, sans obligation d'aucune des for
malites prevues par ce meme article. 

Art. 5. Les pays contractants convien
nent de ne pas exiger que Jes dessins ou modeles 
ayant fa.it l'obj et d 'un depot international 
soient revetus d'une mention obligatoire. Ils 
ne Jes frapperont de decheance ni pour defaut 
d'exploitation, ni pour introduction d'obj ets 
conformes a ceux proteges. 

Art. 6. Le depot international peut com
prendre, soit un seul dessin ou modele, soit 
plusieurs, dont le nombre devra. etre precise 
clans la demande. 

II pourra etre o~re, soit sous pli ouvert, 
soit sous pli cachete. Seront acceptee notam
ment comme moyens de depot sous pli cachete 
les enveloppes doubles avec numero de con
trole perforees (syst eme Soleau) ou tout autre 
systeme approprie pour assurer !' ident ification. 

Les demensions maxima des objets sus
ceptibles d 'etre deposes seront determinees par 
le R eglement d 'execution. 

Art. 7. La duree de la protection internatio
nale est fixee a 15 ans, comptes a partir de la 
date du depot au Bureau international de Ber 
ne; ce delai est divise en deux periodes, savoir 
une periode de 5 ans et une periode de 
10 ans. 

Art. 8. P endant la premiere periode de 
prot.ection, les depots seront admis, soit sous 
pli ouvert, soit sous pli cachete ; pendant la deu
xieme periode ils ne seront admis qu'a decou
vert. 

Art. 9. Au cours de la premiere periode, 
les depots sous pli cachete pourront etre ou
vert s sur la demande du deposant ou d'un 
tribunal competent ; a !'expiration de la pre
miere periode ils seront ouverts en vue du 
passage a la seconde periode, sur une demande 
de prorogation. 

Art. 10. Dans les six premiers mois de la 
cinquieme annee de la premiere periode le 
Bureau international donnera un a.vis officieux 
de l'echeance au deposant du dessin ou modele. 

Art. 11. Lorsque le deposant desirera obte
nir la. prolongation de la protection par le 
passage a la deuxi eme periode, ii devra remet
tre a u Bureau international, au plus ta.rd trois 
mois avant !'expiration du delai, une demande 
de prorogation. 

Le Bureau ;irocedera a I'ouverture du pli, 
s'il est cachete, notifiera la prorogation inter
venue a toutes Jes Administrations et la pu
bliera clans son journal. 

Art. 12. Les dessins et modeles contenus 
clans Jes depots non proroges, de meme que 
ceux dont la protection est expiree, seront 
rend us tels q uels a leurs proprietaires, sur leur 
demande et a leurs frais. S'ils ne sont pas 
reclames, ils seront detruits au bout de 
deux ans. 

Art. 13. Les deposants pourront a toute 
epoque renoncer a leur depot, soit en totalite, 
soit partiellement, au moyen d'une declarat ion 
qui sera adressee au Bureau international ; ce 
dernier lui donnera la publicite prevue a 
!'article 3. 

La renoncia.tion comporte la restitution du 
depot aux frais du deposant. 

1928 

Art. 14. Lorsqu' un tribuna l ou toute autre 
autorite competente ordonnera qu'un dessin 
ou modele secret Jui soit communique, le Bu
reau international, regulierement re9-uis, pro
cedera a l'ouverture du paquet depose, en 
extraira. le dessin ou modele demande et le 
fora parvenir a l'autorite requerante. L'objet 
ainsi communique devra etre restitue dans le 
plus bref delai possible et reincorpore clans le 
pli cachete ou dans I'enveloppe. 

Art. 15. Les taxes du depot international, 
qui seront a payer avant ~u'il puisse etre 
pr~cede a !'inscription du depot, sont ainsi 
fixees: 

1° pour un seul dessin ou modele et pour la. 
premiere periode de 5 ans : une somme de 5 
francs; 

2° pour un seuI dessin ou modele, a !'expi
ration de la premiere periode et pour la duree 
de la deuxieme periode de 10 ans : une somme 
de 10 francs ; 

3° pour un depot multiple et pour la pre
mier e periode de 5 ans : une somme de 10 
francs; 

4° pour un depot muit iple, a !'expiration 
de la premiere periode et pour la duree de la 
deuxieme periode de 10 ans : une somme de 
50 francs. 

Art. 16. Le produit net annuel des taxes 
sera reparti, conformement aux modalites 
prevues par !'article 8 du Reglement, entre Jes 
pays contractants par Jes soins du Bureau 
international, a.pres deduction des frais com
muns necessites par !'execution du present 
Arrangement. 

Art . 17. Le Bureau international inscrira 
dans sea registres tous lea changements af
fectant la propriete des dessins ou modeles, 
dont ii aura re~,u notification de la part des 
interesses ; ii Jes denoncera a son tour a ux Ad
ministrations des pays contractants et les pu
bliera dans son journal. 

Ces operations peuvent etre soumises a une 
taxe qui sera fixee par le R eglement d'execu
tion. 

Art. 18. Le Bureau international delivrera 
a toute personne, sur demande, contre une taxe 
fixee par le R eglement, une expedition des 
mentions inscrites clans le re~istre au sujet d'un 
dessin ou modele determine. 

L 'expedition pourra etre accompagnee d'un 
exemplaire ou d'une reproduction du dessin ou 
modele, qui auront pu etre fournis au Bureau 
interna tional et qu'il certifiera conforme a 
I'ohjet depose a decouvert. i le Bureau n'est 
pas en possession d'exemplaires ou de repro
ductions semblables, ii en fora faire, sur la. 
demande des interesses et a Ieurs frais. 

Art. 19. Les archives du Bureau interna
tional, pour autant qu'elles contiennent des 
depots ouverts, sont accessibles au public. 
Toute personne peut en prendre connaissa.nce, 
en presence d'un des fonctionnaires, ou obtenir 
du Bureau des renseignements ecrits sur le 
contenu du registre, et cela moyennant paie
ment des taxes a fixer par le R eglement. 

Art. 20. Les details d'ap,Illication du pre
sent Arrangement seront determines par un 
R eglement d 'execution dont les prescriptions 
pourront etre, a toute epoque, modifiees d'un 
commun accord pa r les Administrations des 
pays contrac ta nts. 

13 
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Art. 21. Les dispositions du present, Ar
rangement ne comportent qu'un minimum de 
protection; elles n'empechent pas de reven
diquer !'application des prescriptions plus 
larges qui seraient edictees par la legislation 
interieure d'un pays contractant; elles laissent 
egalement subsister !'application des disposi
tions de la Convention de Berne revisee de 
1908 relatives a la protection des oeuvres 
artistiques et des oeuvres d'art appliquees a 
l'industrie. 

Art. 22. Les pays membres de l'Union qui 
n'ont pas pris part au present Arrangement 
seront admis a y adherer sur leur demande et 
dans la forme prescrite par les articles 16 et 
16bis de la Convention genera.le. 

Art. 23. Le present Arrangement sera ra
tifie et les ratifications en seront deposees a 
La Haye au plus tard le l cr mai 1928. 

Il entrera en vigueur, entre les pays qui 
l'auront ratifie, un mois apres cette date et 
aura la meme force et duree que la Convention 
general e. 

En /oi de 9uoi, les Plenipotentiaires des Etats 
ci-dessus enumeres ont signe le present 
Arrangement. 

Fait a La H aye, en un seul exemplaire, le 
6 novembre 1925. 
Pour l'All~magne: VIETINGH0FF. V. SPECHT. 

KLAUER. ALBERT 
OSTERRIETH. 

la Belgique: CAPITAINE. Lours ANDRE. 
THOMAS BRAUN. 
D. COPPIETERS. 

la Ville Libre de Dantzig : 
ST. K6zMiNSKI. 

la Republique d01ninicaine : 
l'Espagne: SANTIAGO fENDEZ DE 

Vrno. 
FERNANDO CABELLO 

LAPIEDRA. 
Jos i\: GARCIA MONGE. 

la Frane,e : CH. DE MARCILLY. 
MARCEL PLAISANT, 
CH. DR0UET . GEORGES 

MAILLARD. 
le Maroc: CH. DE ~fARcILLY. 
les Pays-Bas: 

J. Ar.INGH PRINS. 
BIJLEVEI.D. DIJCKMEESTER. 

la Portugal: BANDEIRA. 
la Suisse : A. DE PURY. W. KRAFT. 
la Syrie et le Grand Liban : 

CH. DE M.utcILLY. 
la Tchecoslovaquie : 
la Tunisie: CH. DE l\fARCILLY. 

15 Maal't 1928. ,vET tot w1Jz1grng van het 
vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1927. R 65 · 

16 Maart 1928. WET tot herziening van de 
Verdedigini,:sbelasting I. . 66. 

Bijl. Hand. 2e Kamer 1927 11928; n°. 164, 
1-12. 

Hand. id. 1927 /192 , bladz. 1215. 
Hand. 1e Kamer 1927 192 , bladz. 215-218, 

273-375, 396-420. 

Wij WILHELMINA, enz . doen tc weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wensC'helijk is, de Verdedigingsbela ting 
I te · herzien : 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Onder den naam van ,,verdedigings

belasting I" wordt over de belastingjaren der 
vermogensbelasting, loopende van 1 M:ei 1928 
tot en met 30 April 1934, cen direct.e belasting 
geheven, waaraan onderworpen zijn de belas 
tingplichtingen, genoemd in de artikelen 1 en 2 
der Wet op de Vermogensbela ting 1892. 

2. Op de in artikel 1 bedoelde belasting zijn 
van toepassing alle bepalingen der Wet op de 
Vermogensbelasting 1892, voor zoover daarvan 
niet in deze wet wordt afgeweken. 

3. Indien het, zuiver vermogen f 50,000 of 
minder bedraagt, is geen belasting verschul
digd. 

I s het zuiver vermogen meer dan f 50,000, 
doch minder dan f 100,000 dan is verschuldigd 
f 0.30 voor elk geheel bedrag van f 1000, waar
mede het de som van f 50,000 te boven 
gaat. 

I s het zuiver vermogen f 100,000 of meer, 
docb minder dan f 150,000, dan is verschuldigd 
f 15 benevens f 0.60 voor elk geheel bedrag van 
f 1000, waarmede het de som van f 100,000 te 
boven gaat. 

I s het zuiver vermogen f 150,000 of meer, 
doch minder dan f 200,000, dan is verschuldigd 
f 45 benevens f 1 voor elk geheel bedrag van 
f 1000, waarmede het de som van f 150,000 te 
boven gaat. 

18 het zuiver vermogen f 200,000 of meer, 
doch minder dan f 300,000, dan is verschuldigd 
f 95 benevens f 1.40 voor elk geheel bedrag van 
f 1000, waarmede het de som van f 200,000 te 
boven gaat. 

Is het zuiver vermogen f 300,000 of meer, 
doch minder dan f 400,000, dan is verscbuldigd 
f 235 benevens f 1.80 voor elk geheel bedrag 
van f 1000, waarmede het de som van f 300,000 
te boven gaat. 

Is bet zuiver vermogen f 400,000 of mee1-, 
docb minder dan f 500,000, dan is verscbuldio-d 
f 415 benevens f 2.20 voor elk gebeel bedrag 
van f 1000, waarmede bet de som van f 400,000 
te boven 1taat. 

I s het zuiver vermogen f 500,000 of meer, 
doC'b minder dan f 750,000, dan is verschuldigd 
f 635 benevens f 2.60 voor elk geheel bedrag 
van f 1000, waarmede het de som van f 500,000 

1 te boven gaat. 
I s bet zuiver vermogen f 750,000 of meer, 

doch minder da.n f 1,000,000, dan is verschuld.igd 
f 1285 benevens f 3 voor elk gebeel bedrag van 
f 1000, waarmede bet de som van f 750,000 
te boven gaat. 

I s het zuiver vermogen f 1,000,000 of meer, 
docb minder dan f 1,250,000, dan is verscbul
digd f 2035 benevens f 3.50 voor elk gebeel 
bedrag van f 1000, waarmede het de som van 
f 1,000,000 te boven gaat. 

Is het zuiver vermogen f 1,250,000 of meer, 
doch minder dan f 1,500,000, dan is verschul
digd f 2910 benevens f 4 voor elk geheel bedrag 
van f 1000, waarmede bet de som van£ 1,250,000 
te boven gaat. 

I s het zuiver ,ermogen f 1,500,000 of meer, 
docb minder clan f 2,000,000, dan is verschul

' digd f 3910 benevens f 4.50 voor elk gebeel be-
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drag van f 1000, waarmede het de som van 
f 1,500,000 te boven gaat. 

Is het zuiver vermogen f 2,000,000 of meer, 
doch minder dan f 3,000,000, dan is verschul
digd f 6160 benevens f 5 voor elk geheel bedrag 
van f 1000, waarmede het de som van f 2,000,000 
te boven gaat. · 

Is het zuiver vermogen f 3,000,000 of meer, 
dooh minder dan f 4,000,000, dan is verschul
digd I 11,160 benevens f 5,50 voor elk geheel 
bedrag van f 1000, waarmede het de som van 
I 3,000,000 te boven gaat. 

Is het zuiver vermogen f 4,000,000 of meer, , 
doch minder dan f 5,000,000, dan is verschnl
digd f 16,660 benevens f 6 voor elk geheel be
drag van f 1000, waarmede het de som van 
f 4,000,000 te boven gaat. 

Is het zuiver vermogen f 5,000,000 of meer, 
doch minder dan f 6,000,000, dan is rnrschul
digd f 22,660 benevens f 6.50 voor elk gebeel 
bedrag van f JOOO, waarmede het de som ,an 
f 5,000,000 te boven gaat. 

Is het zuiver vermogen f 6,000,000 of meer, 
doch minder dan f 7,000,000, dan is verschul
digd f 29,160 benevens f 7 voor elk geheel be
drag van f 1000, waarmede het de som van 
f 6,000,000 te boven gaat. 

Is het zuiver vermogen f 7,000,000 of meer, 
doch minder dan f 8,000,000, dan is verschnl
digd f 36,160 benevens f 7.50 voor elk geheel 
bedrag van f 1000, waarmede het de som van 
f 7,000,000 te boven gaat .. 

Is het zuiver vermogen f 8,000,000 of meer, 
doch minder dan f 9,000,000, dan is verscbul
digd f 43,660 benevens f 8 voor elk gebeel be
drag van f 1000, waarmede het de som \Tan 
f 8,000,000 te boven gaat. 

Is bet zuiver vermogen f 9,000,000 of meer, 
doch minder dan f 9,936,000, dan is verschul
digd f 51,660 benevens f 8.50 voor elk geheel 
bedrag van f 1000, waarmede het de som van 
f 9,000,000 te boven gaat. 

I~ bet zuiver vermogen f 9,936,000 of meer, 
dan is over het geheele vermogen verschuldigd 
f 6 van elk geheel bedrag van f 1000. 

4. De aanslag in de verdedigingsbelasting I 
wordt tegelijk met den aanslag in de vermogens
belasting vastgesteld. 

Een bezwaar-, beroep- of verzoekschrift be
treffende den aanslag in de vermogensbelasting 
wordt mede geacht de verdedigingsbelasting I 
te betreffen. 

5. In artikel 35t<r der Leeningwet 1914 
(Staatsblad n°. 612), laatstelijk gewijzigd bij 
artikel 1 der wet van 28 December 1926 (Staats
blad n°. 431) wordt onder letter a in plaats van 
,,1934" gelezen : 1928. 

Na artikel 35ter wordt ingevoegd: 
Art. 35quater. Er worden geheven : 
vijf en vijftig opcenten op de aanslagen in de 

vermogensbelasting over de belastingjaren, 
loopende van 1 Mei 1928 tot en met 30 April 
1934. 

6. De verdedigingsbelastingen I , zooals die 
zjjn geregeld bij de wetten van 18 Augustus 1916 
(Staatsblad n°. 411), 11 April 1919 (Staatsblad 
no. 171), 5 Juli 1920 (Staatsblad n°. 342), 28 Mei 
1925 (Staatsblad n°. 215), 29 Juni 1925 (Staats
blad n°. 308), 28 April 1927 (Staatsblad n°. 98) 
en 28 April 1927 (Staatsbl(Ul n°. 100) worden 
voor het laatst gebeven over het belastingjaar 
1927 /1928. 

7. Deze wet treedt in werking met ingang 
van 1 Mei 1928. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den lVIaart 

1928. 
WILHELl\UK A. 

De Minister vein Financien, DE GEER. 
( U itgeg. 26 1i1 aart 1928.) 

16 Jl!faart 1928. WET tot wijziging van de ar
tikelen 2, 24, 33, 34 en 36 van de Wet op 
de Inkomstenbelasting 1914. . 67. 

Bijl. H and. 2e Kame,· 1927/1928 n°. 164, 
1- 12. 

Hand. 2e Karner 1927/1928 bladz. 1215. 
Hand. le Kame,· 1927/1928 bladz. 215-218; 

373-375, 396-400, 411-420. 
Wij WILHELMINA, enz .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomeu hebben, 

dat het wenschelijk is, de artikelen 2, 24, 33, 
34 en 36 der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 
te w1jzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State. enz. : 
Art. L In de Wet op de Inkomstenbelasting 

1914 worden de navolgende wijzigingen aange
bracht: 

A. Artikel 2 wordt gelezen : 
Aan de inkornstenbelasting zijn mede onder• 

worpen de niet binnen het Rijk wonende of ge
vestigde personen en lichamen die : 

a. bet. genot hebben van een binnen het Rijk 
gelegen onroerend goed of van een op zoodanig 
goed gevestigd rech t ; 

b. gerechtigd zijn tot de opbrengst van eene 
schuldvordering welke - wat de hoofdsom 
betreft - verzekerd is door hypotheek, ge
vestigd op een binnen het Rijk gelegen of ge
vest,igde onroerende zaak; 

c. persoonlijk of door een vertegenwoordiger, 
een bedrijf of beroep (ambt, waardigbeid, be
diening en betre.kking daaronder begrepen) 
binnen het Rijk uitoefenen, tenzij dit slechts 
tijdelijk geschiedt en korter dan drie rnaanden 
achtereen duurt; 

d. anders dan ingevolge eene loopende ar
beidsovereenkomst of dan als aandeelhouder 
of houder van een verhandelbaar winst- of op
richtersbewijs, deelgerechtigd zijn in de op
brengst van een bedrijf of beroep dat binnen 
het Rijk wordt uitgeoefcnd, tenzij dit slechts 
tijdelijk geschiedt; 

e. een uit de kas van een ederlandsch open
baar lichaam bezoldigd ambt bekJeeden en 
buiten het Rijk werkzaam zijn ; 

/. recht hebben op periodieke uitkeeringen 
uit het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds of, 
wegens het bekleed hebben V4n een nit de 
kas van een Nederlandsch openbaar lichaarn 
bezoldigd ambt, recht hebben op periodieke 
uitkeeringen uit de kas van zulk een lichaarn. 

B. Artikel 24, 2°, wordt gelezen als volgt: 
2°. voor zooveel de opbrengst van roerend 

kapitaal betreft, op schuldvorderingen, ver
zekerd door hypotheek op een binnen bet Rijk 
gelegen of gevestigde onroerende zaak, alsrnede 
op geldschieting en commandite in een bedrijf 
of beroep waarvan de zetel binnen het Rijk is 
gevestigd; 

C. In artikel 24, 3°., vervalt de komma achter 
,,andere bedrrjven". 

D. In artikel 24, 4°, wordt ,,uit 's Rijks 

13* 
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schatkist" vervangen door: uit het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds of uit de kas van 
een Nederlandsch openbaar lichaam. 

E. Het laatste lid van artikel 24 wordt 
gelezen: 

Aftrek volgens art. 19 is alleen toegelaten 
voor de renten van schulden waarvoor binnen 
het Rijk gelegen of gevestigde onroerende zaken 
hypothecair zijn verbond,m. 

F. In artikel 33 wordt .,tot welken die per
sonen behooren" gewijzigd in: tot welken die 
vertegenwoordigers behooren. 

G. In artikel 34 wordt 2° vervangen door : 
2°. de opbrengst van schuldvorderingen, 

verzekerd door hypotheek op een binnen het 
Rijk gelegcn of gevestigde onroerende zaak, 
alsmede de opbrengst van geldschieting en com
mandite in een bedrijf of beroep waarvan de 
zetel binnen het Rijk is gevestigd; 

3°. hetgeen, anders dan wegens geldschieting 
en commandite en anders dan op een verhandel
baar aandeel, winstbewijs of oprichtersbewijs, 
genoten wordt uit hoof de van ~eell>erechtigdheid 
in de opbrengst van een bedr1Jf or beroep waar
van de zetel binnen het Rijk is gevestigd, of in 
de opbrengst van een antler bedrijf of beroep 
dat en voorzoover het binnen het Rijk wordt 
uitgeoefend. 

H. In artikel 36 worden de woorden ,,uit 
's Rijks schatkist " vervangen door : uit het 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds of uit de 
kas van een Nederlandsch openbaar lichaam. 

Aan dat artikel wordt een tweede lid toege
voegd, luidende : 

Niet binnen het Rijk gevestigde lichamen dei 
het circulatiebankbedrijf uitoefenen, zijn van 
de be1asting vrijgesteld voor zooveel betreft de 
zuivere opbrengst van dat bedrijf. 

Art. II. De wet op de Inkomstenbelasting 
1914, zooals die luidt na de w1jziging bij artikel I 
v.in deze wet, wordt ,op Onzen last in het 
Staatsblad geplaatst. 

Art. III. Deze wet treedt in werking met 
ingang van 1 Mei 1928. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den Maart 

1928. 
,vrLHEL1IIN A. 

De Minister van F inanciiin, DE GEER. 
( Uitgeg . 26 Jlaart 1928. ) 

16 Maart 1928. WET tot herziening van de 
Wet op de vermogensbelasting en wijziging 
van de Provinciale ,¥et en van de Ge
meentewet. S. 68. 

Bijl. Hand. 2• Kam,er 1927/1928, n°. 164, 
1- 12. 

Hanel. id. 192711928, bladz. 1215. 
Hand. l• Kamer 192711928, bladz. 215-218, 

373-375, 396-419. 
Wij WILHELMINA, enz . . . doen te weten: 
Alzoo vVij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, de vVet op de vermogens
belasting te herzien en, in verband daarmede, 
de Provinciale 1Vet en de Gemeentewet te 
wijzigen; 

Zou is het, dat Wij, don Raad van State. enz . 
Art. I. In de Wet op de vermogensbelasting 

worden de volgende wijzigingen gebracht : 
A. Het opschrift boven art ikel 1 wordt ge

wijz igd in: 

BELASTINGPLICHTIGEN. 
B. Artikel 1 wordt gelezen: 
Onder den naam van ., vermogensbelasting" 

wordt eene directe belasting geheven, waaraan 
onderworpen zijn zij die binnen het Rijk wonen. 

Of iemand binnen het Rijk woont, wordt 
naar de omstandigheden beoordeeld. 

C. De artikelen 2 tot en met 5 worden ver
vangen door het volgende : 

Art. 2. Aan de vermogensbelasting zijn mede 
onderworpen de niet binnen het Rijk wonende 
of gevestigde personen en li chamen die: 

n. eigendom hebben van een binnen het Rijk 
gelegen of gevestigde onroe1ende zaak of we! 
van zulk eene zaak genot hebben krachtens 
zakelijk recht; 

b. eigenaar zijn van eene schuldvordering 
welke verzekerd is door hypotheek op een binnen 
het Rijk gelegen of gevestigde onroerende zaak, 
of we! van zulk eene vordering genot hebben 
krachtens zakelijk recht ; 

c. persoonlijk of door een vertegenwoordiger, 
een bedrijf of beroep ( dienstbetrekking daar
onder niet begrepen) binnen het Rijk uitoefenen, 
tenzij dit slechts tijdelijk geschiedt en korter 
dan drie maanden achtereen duurt ; 

d. anders dan ingevolge eene loopende ar
beidsovereenkomst of dan als aandeelhouder 
d houder van een verhandelbaar winst- of op
richtersbewijs, deelgerechtigd zijn in de op
brengst van een bedrijf of beroep dat binnen 
het Rijk wordt uitgeoefend . 
BCNNEN HET RIJK WONENDE NATUUR

LIJKE PERSONEN. 
Art. 3. De binnen het Rijk wonende personen 

zijn belastingplichtig naar hun zuive1 vermogeu, 
opgevat en berekend naar de bepalingen van 
deze wet. 

Alie zaken welke geldswaarde hebben -
vruchtgebruik en het recht op een ingegane 
lijfrente daaronder begrepen - komen als ver
mogen in aanmerking. 

Art. 4. Met wettelijk vruchtgenot bezwaarde 
ei<>endom en met fideI-commis bezwaarde eigen
dtm worden als voile eigendom beschouwd. 

,vaar in deze wet wordt gesproken van 
blooten eigendom wordt daarmede slechts be
doeld de eigendom van zaken waarvan of waar
op een antler dan de eigenaar het vruchtgebruik 
of het zakelijk recht van gebruik heeft. 

Art. 5. Tot grondslag van de berekening van 
het vermogen wordt genomen de toestand bij 
den aanvang van het belastingjaar. 

Ten aanzien van personen die op een later 
tijdstip belastingplichtig worden, treedt _dat 
tijdstip voor den aanvang van het belasting3aar 
in de plaats. 

D. Artikel 6 wordt gelezen : 
Onder vermogen worden niet begrepen : 
rr. goud- en zilverwerk, paarlen en edelge

steenten, indien de gezamenlijke waarde van 
het een en antler niet meer bedraagt clan f 2000 ; 
voorts huisraad in den zin van artikel 571 ,an 
het Burgerlijk Wetboek, voorwerpen van kunst 
of wetenschap, kleederen en levensmiddelen, 

voor zoover een en antler geen handelsvoor
raad is en niet dient voor de uitoefening van 
eenig beroep of bedrijf ; 

b. niet tot het bedrijfs- of beroepsvermogen 
van den belastingplichtige behoorende : 

polissen van lijfrente ; 
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polissen van levensverzekering, indien daarop 
in geen enkel jaar van den looptijd der ver
zekering, noch bij het afsluiten der verzekering, 
een hoogere premie verschuldigd is dan 8 ten 
honderd van het bedrag dat door den ver
zekeraar verschuldigd is bij overl\iden van den
geen op wiens leven de verzekering is gesloten ; 

:'. het recht op lijfrenten, voor zoover deze 
gezamenlijk niet meer bedragen dan f 1200 per 
jaar, ind.ien dat recht verkregen is door be
taling van een gelijk blijvende premie gedurende 
ten minste 10 jaren, mits de genieter der lijf
rente niet bovendien een belastbaar vermogen 
van f 16,000 of meer bezit; 

d. het recht op pensioenen welke krachtens 
wet of verordening zijn toegekend of door par
t iculiere werkgevers ter zake van verrichten 
arbeid verschuldigd , ijn; 

, . het recht op het wettelijk vruchtgenot en 
t'echten op periodieke uitkee~ingen en verstrek
kingen, rechtstreeks uit het familierecht voort
vloeiende; 

I . nog niet vorderbare termijnen van renten, 
van uitkeeringen, van bezoldigingen en van 
andere inkomsten, alsmede nog niet ingeoo~ste 
vruchten die ten minste eenmaal in drie Jaar 
warden ingeoogst ; 

g. het recht op lijfrenten of andere pedodieke 
uitkeeringen door ouders aan hunne minder
jarige kinderen toegekend. 

E. De aanhef van artikel 7 wordt gelezen 
als volgt: 

Voor de regeling van de belasting wordt de 
waarde van de bezittingen bepaald als volgt : 

1 °. voor het in vollen eigendom bezeten 
vermogen: 

F . Onder letter C van artikel 7 wordt ,,nit
gegeven" vervangen door: opgemaakte. 

G. Aan artikel 7 wordt toegevoegd : 
2°. voor het in vruchtgebruik bezeten ver

mogen: 
op het overeenkomstig de befalingen onder 

nommer 1, letter D, tot kapitaa gebrachte be
drag der jaarljjksche inkomsten naar den maat
staf van v ier t en honderd der overeenkomstig 
nommer 1 t e bepalen kapitaalswaarde op het 
t ijdstip in artikel 5 genoemd. 

3°. voor hetgeen in blooten eigendom wordt 
bezeten : 

op de overeenkomstig nommer 1 te bepalen 
waarde van den vollen eigendom na aftrek van 
de waarde welke op bet in artikel 5 genoemde 
tijdstip aan het vruchtgebruik volgens de be
palingen van nommer 2 moet warden toegekend, 
of na aftrek van de waarde welke op bet in 
artikel 5 genoemde tijdstip aan het recht van 
gebruik moet warden toegekend. 

Met elkander opvolgende vruchtgebruiken of 
rechten van gebruik wordt bij de waardebepa
ling van den daarmede bezwaarden eigendom 
rekening gehouden. 

H. Het eerste lid van artikel 8 wordt ge
lezen als volgt : 

De totale waarde der bezittingen, berekend 
overeenkomstig de bepalingen dezer wet, wordt, 
ter berekening van het zuiver vermogen, ver
TJiinderd met de contante waarde van de schul
den ten laste van den belastingplichtige. 

Na het tweede lid van dat artikel wordt in
gevoegd een nieuw lid, luidende : 

Echter komen niet als schulden in aanmer
king de last Yan wettelijk vruchtgenot, als-

mede door den belastingpiichtige verschuldigde 
periodieke uitkeeringen en Yerstrekkingen, 
rechtstreeks uit het fami lierecht voortvloeiende. 

I. Aan het t weede lid van art ikel 9 wordt 
toegevoegd : 

De op deze wijze verkregen som wordt be
schouwd als een der bezittingen, of, indien zij 
negatief is, als een der schulden. 

J. Tusscben artikel 9 en al'tikel 1() wordt 
ingevoegd· : 

NIET BINNEN HET RIJK WONENDE OF 
GEVESTIGDE BELASTINGPLICHTTGEN. 

Art. 9bis. De niet binnen het Rijk wonende 
of gevestigde personen en lichamen, vallende 
oncler artikel 2, zijn belastingplichtig naar hun 
zniver vermogen opgevat en berekend volgens 
de artikelen 3 tot en met 9, met <lien verstande, 
dat te hunnen aanzien op geen anclere bezittin
gen wordt gelet dan : 

1°. onroerencle zaken, binnen het Rijk ge
legen of gevestigd ; 

2°. schuldvorderingen, waarvoor binnen het 
Rijk gelegen of gevestigde onroerende zaken 
hypothecair zijn verbonclen; 

3°. geldschieting en commandite in een be
drjjf of beroep, waarvan de zetel binnen bet 
Rijk is gevestigcl ; 

4°. anclere dan onder 1°. en 2°. genoemcle 
bezittingen, behoorende tot een bedrijf of be
roep, waarvan de zetel binnen het Rijk is ge
vestigd en dat door den belastingplichtige -
persoonlijk of door een vertegenwoordiger -
binnen bet Rijk wordt uitgeoefend; 

,;o, andere clan onder 1°. en 2°. genoemde 
bezittingen, behoorencle tot een antler bedrijf 
of beroep, clat door den belastingplichtige -
persoonlijk of door een vertegenwoordiger -
binnen het Rijk wordt uitgeoefencl, met dien 
verstandi,, dat een binnen het Rijk uitgeoefencl 
gecleelte van een bedrijf of heroep als een afzon
derlijk bedrijf of beroep worclt beschouwd ; 

60. het recht op een aandeel in de opbrengst 
van een bedrijf of beroep waarvan de zetel 
binnen het RiJk is gevestigd ; 

70, het recbt op een aandeel in de opbrengst 
van een niet onder 6°. vallend beclrijf of beroep, 
clat binnen het Rijk wordt uitgeoefend, met 
<lien verstande. dat een binnen het R\jk ui t 
geoefencl gecleelte van een bedrijf of beroep 
als een afzonderlijk betlrijf of beroep wordt be
schouwd . 

De aftrek van onder artikel 8 vallende schu l
den blijft t en aanzien van de in <lit a rt ikel be
doelde belastingplichtigen beperkt tot : 

Jo. schulden waa,rvoor binnen bet Rijk ge
legen of gevestigde onroerencle zaken bypo
t hecair z\in verbonden; 

2°. andere schulden. rechtstreeks betrekking 
hebbende tot een bedrijf of beroep clat door 
den belastiogplichtige - persoonlijk of door 
een vertegenwoordiger - binnen het Rijk wordt 
uitgeoefend en waarv,i,n de zetel binnen het 
Rijk is gevestigd ; 

30, andere clan de oncler 1°. bedoelde schul
den, rechtstreeks betrekking hebbencle tot een 
bedrijf of beroep als bedoeld is in het eerste 
lid onder 5°. 

Voor de toepassing van clit artikel blijft 
buiten aanmerking elke clienstbetrekking, als
mede elk bedrijf of beroep clat b innen het Rijk 
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slechts tijdelijk en korter da.n drie maanden 
achtereen wordt uitgeoefend. 

GEHUWDE BELASTir GPLICHTIGEN. 

Art. 9ter. De bezittingen van de gehuwde 
vrouw alsmede haar onder artikel 8 vallende 
schulden worden beschouwd als bezittingen en 
schulden van ha.ar man. 

Het vorige lid is niet van toepassing: 
1 °. bij scheiding van ta.fel en bed ; 
2°. bij scheiding van gocderen zonder schei

ding van ta.fel en bed ; 
3°. indien en in zooverre de vrouw voor zich 

het beheer harer roerende en onroerende goe
deren en het vrije genot ha.rer inkomsten heeft 
bedongen. 

Nochta.ns wordt in de onder 2°. en 3°. be
doelde gevallen, indien de beide echtgenooten 
binnen het Rjjk wonen, de beiasting naa.r hun 
gezamenlijk zuiver vermogen berekend en over 
hen omgeslagen in verhouding van ieders zuiver 
vermogen. 

VRI,JSTELLINGEN. 

Art. 9quater. Van de belasting zijn vrijgesteld 
de personen, bedoeld in artikel 33 der Wet op 
de Inkomstenbelasting 1914. 

Deze vrijstelling strekt zich niet uit tot : 
1°, binnen het Rijk gelegen of gevestigde 

onroerende zaken ; 
2°. schuldvorderingen waarvoor binnen het 

Rijk gelegen of gevestigde zaken hypothecair 
zijn verbonden ; 

3°. geldschieting en commandite in een be
drij f of beroep waarvan de zetel binnen het R~j k 
is gevestigd ; 

4°. het recht op een a.andeel in de opbrengst 
van een bedrijf of beroep waarvan de zetel 
binnen het Rijk is gevestigd ; 

5°. het recht op een aandeel in de opbrengst 
van een niet onder 4°. va.llend bedrijf of beroep 
dat binnen het Rijk wordt uitgeoefend, met 
dien versta.nde, dat een binnen het Rijk uit
geoefend gedeelte van een bedrijf of beroep a.ls , 
een afzonderlij k bedrijf of beroep wordt be
schouwd. 

Buiten aanmerking blijft, voor de toepassing 
van 4°. of 5°. van het vorige lid, deelgerechtigd
heid in de opbrengst van een bedrijf of beroep 
dat binnen het Rijk slechts tijdelijk en korter 
dan drie maanden a.chtereen wordt uitgeoefend. 

De a.ftrek van onder a.rtikel 8 va.llende schul
den blijft beperkt tot sch11lden waarvoor binnen 
het Rijk gelegen of geve~ti~de onroerende zaken 
hypothecair verbonden z1j n. 

Art. 9quinquies. Niet binnen het Rijk ge
vestigde lichamen die het circula.tiebankbedrijf 
uitoefenen, zijn van de belasting vrijgesteld voor 
zooveel betreft het vermogen tot dat bedrijf 
behoorende. 

K. Boven artikel 10 wordt als opschrift 
gepla.atst: 

gelezen: waarmede het zuiver vermogen het 
bedrag. 

In den derden zin wordt ,,zij" verva.ngen 
door: het. 

L . Artikel 11 wordt ver vangen door : 

BELASTINGJ AAR. 
Art. 11. H et bela.stingjaa.r begint met 1 Mei 

en einrligt met 30 April. 
Van hen die op of na. 1 Mei belastingplicht ig 

worden, wordt de belasting slechts geheven 
voor zooveel twaa.Ude gedeelten a.ls er nog ge
heele ma.anden in het belastingjaa.r over ziJn, 

iii. H et opschrift ,,AANSLAG", thans staan
de boven artikel 13, wordt gepla.atst boven 
artikel 12. 

N. In het eerste lid van artikel 12 wordt 
tusschen ,, bela.stingplichtigen" en ,, worden" in
gelascht : bedoeld bij artikel 1. 

In het tweede lid van artikel 12 worden de 
woorden ,,van dit artikel" vervangen door : 
van het eerste lid. 

Aan voormeld artikel wordt een v ierde lid 
toegevoegd, luidende : 

De bela.stingplichtigen bedoeld bij artikel 2 
worden aa.ngesla.gen in de gemeente door Onzen 
Minister van Financien te bepa.len. 

0. In het derde lid van a.rtikel 16 wordt het 
cijfer ,,4" vervangen door : 9ter. 

In het vijfde lid wordt ,,naar deze wet be
lastingplichtig" vervangen door : voor een a.a.n
slag in aanmerking komende. 

P . In artikel 17 wordt, in het tweede lid, 
in pla.ats van ,,de a.a.ngifte onderteekend worden 
door" gelezen : het a.angiftebilj et uitgereikt 
worden a.an. 

Q. het laa.tste lid van artikel 20 wordt ge
lezen: 

Indien geen a.angifte is geda.a.n, kan de in
specteur a.mbtsha.lve een a.anslag opleggen. 

R. Artikel 24 wordt vervangen door de vier 
volgende a.rtikelen : 

Art. 24. Ontheffing over de nog niet inge
t reden maa.nden van het bela.stingjaar wo,·dt 
verleend: 

a. a.an den belastingplicht ige bedoeld bij 
artikel 1 die het Rijk mctterwoon verlaat; .. 

b. aa.n den belastingplichtige bedoeld b1J 
artikel 2 die zich binnen het Rijk metterwoon 
vestigt of die ophoudt in een of meer der bij 
dat artikel gestelde geva.Uen te verkeeren. 

Art. 24bis. Bij overlijden van den belasting
plichtige wordt, indien het vermogen waarvoor 
hij is of wordt aa.ngeslagen, geheel of ten deele 
bestond uit vruchtgebruik of recht op lijfrente, 
aan ziine erfgena.men over de no~ niet inge
treden" maa.nden van het belastingJaar geheele 
of gedeeltelijke ontheffing van zijn aansla.g ver 
leend. 

BEDR4G DER BELASTING. 

Grond lag voor het berekenen der ontheffing 
is het verschil tusschen den aanslag en de be
lasting die over gelijk tijdvak zou zijn geheven, 
indien de onder het vorige lid vallcnde besta.nd -

' deelen van het vermogen huircn aanmcrking 
waren gela.ten. 

In den eersten zin van dat artikel wordt ,,de 
waarde van het vermogen, overeenkomstig 
de vorige artikelen bepaald", verva.ngen door: 
het zuiver vermogen. 

In den tweeden zin wordt ,,I s de waarde" 
vervangen door : Bedraagt het 

en wordt voor : ,,waarmede zij het bedra.g" 

Art. 24ter. Aan den belastingplichtige bcdoeld 
bij artikel 1 wordt, indien zijn zuiver vermogen 
berekend over een jaar, door het eindigen 
van een vruchtgebruik of van een recht op lijf
rente, daa.lt beneden drie vierde van het be
drag wa.a.rnaar zijn aa.nsla.g is of worclt ge regeld , 
over de nog niet ingetreden maa.nden van het 
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belastingjaar eene ontheffing op dien aanslag 
verleend. 

Grondslag voor het berekenen der ontheffing 
is het verschil tussclien den aanslag en de be
lasting die naar het overgebleven zuiver ver
mogen over gelijk tijdvak zou zijn geheven. 

De ontheffing wordt niet verleend, indien bin
nen drie maanden het zuiver vermogen, door 
het ontstaan van een nieuw vruchtgebrwk of 
recht op lijfrente, stijgt tot of boven het hier
voren bedoelde drie vierde gedeelte. 

Art. 24quater. Voor de toepassing van de 
artikelen 24bis en 24ter wordt : 

met vruchtgebruik gelijkgesteld het zakelijk 
recht vao gebruik; 

met ljjfrente gelijkgesteld elke van het !even 
afhankelijke periodieke uitkeering en verstrek
king, indien het recht daarop in den zin dezer 
wet tot, de bezittingen behoort. 

Alle ontheffingen moeten uiterlijk binnen 
drie maanden na afloop van het belastingjaar 
worden aangevraagd aan den inspecteur in 
wiens dienstkring de aanslag is of zal worden 
opgelegd. 

S. In het tweede lid van artikel 25 wordt 
in plaats van ,,Hij zendt" gelezen : De inspec
t eur zendt. 

In artikel 26 wordt in plaats van ,,artikel 24" 
gelezen: de artikelen 24, 24bis en 24ter. 

T. Na het opschrift ,,INVORDERI G" 
worrlt opgenomen : 

Art. 31. De belasting der personen vallende 
onde, artikel 1 die geen vaste woonplaats bionen 
het Rijk hebben, a!smede de belasting ingevolge 
artikel2, is dadel;jk in haar geheel invorderbaar. 

Art. 32. Hij, die goederen in blooten eigen
dom bezit, is bevoegd te vorderen, dat de be
lasting, welke door hem wegens deze goederen 
verschuldigd is, wordt betaald uit de met 
vruchtgebruik of met zakelijk recht van ge
bruik bezwaarde zaken, tenzij de vruchtge
bruiker mocht verkiezen het bedrag voor t e 
schieten, in welk geval het voorgeschotene bij 
het einde van het vruch tgebruik met 4 ten 
honderd rente 's jaars kan worden teruggevor
derd. 

Het bedrag van de in het eerste lid bedoelde 
belasting wordt bepaald naar evenredigheid 
van de waarde van het in vruchtgebruik be
zeten vermogen tot de waarde van het geheele 
vermogen. 

Art. 33. De belasting, verschuldigd door een 
minderjarige wegens vermogen waarvan zijn 
ouders het wettelijk vruchtgenot hebben, komt 
ten laste van degenen die het wettelijk vrucht
genot hebben. Het tweede lid van artikel 32 
vindt zoo noodig overeenkomstige toepassing. 

Voor den geheelen aanslag van een minder
jarige is zijn wettelijke vertegenwoordiger aan
sprakelijk also£ deze zelf was aangeslagen. 

U . Artikel 34 vervalt. 
Artikel 35 wordt genummerd 34. 
Na het aldus vernummerde artikel wordt 

ingevoegd: 
Art. 35. De belasting is verhaalbaar op de 

zaken welke de aangeslagene in vruchtgebruik 
of in fideI-commis bezit, zoomede op die, door 
zijn vrouw in vruchtgebruik of in fidei-commis 
bezeten, indien en in zooverre haar vermogen 
voor de regeling der belasting geacht is, met 
dat van den aangeslagene een geheel uit te 
rnaken. 

V. Het laatste lid van artikel 42 vervalt. 
Vbis. De aanhef van artikel 52, tot en met 

,,vermogen", wordt vervangen door: 
Het is een ieder verboden van hetgeen hem 

uit hoofde van zijn hetzij tegenwoordig hetzij 
vroeger ambt nopens iemands vermogen. 

W. Aan artikel 58 wordt een tweede lid 
toegevoegd, luidende : 

Zij kan worden aangehaald onder den titel 
,,Wet op de Vermogensbclasting 1892." 

Art. II. Het eerste lid van artikel 2 der wet 
van 27 Juli 1918 (Staatsblad n°. 504) vervalt. 

Art. III. De Wet op de vermogensbelasting, 
zooals die luidt na de wijziging bij artikel I 
van deze wet, wordt op Onzen last in het 
Staatsbl,ad geplaat,st. 

Wij behouden Ons voor, daarbij eenheid te 
brengen in het gebruik van hoofdletters en 
leesteekens. • 

Art. IV. In de Provinciale Wet wordt het 
laatste lid van artikel 126quinquies, zooals dit 
luidt ingevolge artikel 1 der wet van 27 Maart 
1915 (Staatsbl,ad n°. 170) gelezen: 

De in het eerste lid bedoelde opcenten be
palen zich tot de aanslagen der belastingplich
tigen, bedoeld bij art,ikel 1 der Wet op de Ver
mogensbelasting 1892 en bij artikel la der Wet 
op de Inkomstenbelasting 1914. 

Art . V. Aan artikel 246a der Gemeentewet 
wordt een tweede lid toegevoegd, luidende : 

De opcenten bepalen zich tot de aanslagen 
der belastingplichtigen, bedoeld bij artikel 1 
der Wet op de Vermogensbelasting 1892. 

Art. VI. Deze wet treedt in werking met in-
gang van 1 Mei 1928. -

Zij blijft buiten toepassing voor de hefting 
der belasting over aan het belastingjaar 1928/ 
1929 voorafgaande belastingjaren. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's -Gravenhage, den 16den Maart 

1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE GEER. 
De l,Iinister van Binnen!. Zaken en Landbouw, 

J.B. KAN . 

( Uitgeg. 26 Maart 1928.) 

16 Maart 1928. WET tot het instellcn van 
een openbaar onderzoek omtrent rampen 
en ongevallen, overkomen aan Neder
landsche oorlogsvaartnigen. (:Marine
scheepsongevallenwet.) . 69. 

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

dat het wenschelijk is bepalingen vast t e stellen 
tot bet instellen van een openbaar onderzoek 
omtrent rampen en ongevallen, overkomen 
aan Nederlandsche oorlogsvaartuigen ; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, cnz. 

HOOFDSTUK I. 

ALGEMEENE BEPALI GEN. 

Art. 1. 1. Van StaatswQge ,vordt onder
zoek gedaan naar de oorzaken van rampen 
en ongevallen, overkomen aan Neclerlandsche 
ooriogsvaartuigen. 

2. Het onderzoek bestaat uit een voorloopig 
onderzoek door of vanwege den betrokken 
Commandant der Marine, zoo noodig gevolgd 
door een onderzoek door den llfarineraad. 
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3. Het voorloopig onderzoek wordt ingesteld 
te!kens, wa.nneer een in het eerste lid van 
dit a.rtikel bedoeld va.artuig door een ramp of 
ongeva.l is getroffen. 

4. Onder ramp of ongeva.l in den zin dezer 
wet wordt verstaan een voorval, overkomen 
a.an een in het eerste lid van dit a.rtikel be
doeld va.artuig, ten gevolge wa.arvan schade 
van beteekenis aa.n dat va.artuig of deszelfs 
bemanning. of a.an beide, of a.an een antler 
sc-hip of deszelfs bemanning is veroorza.akt. 
Bovendien wordt in den zin dezer wet een 
voorva.l ook a.ls ramp of ongeva.l opgeva.t, indien 
niet zoozeer met net oog op de omva.ng
rijkheid der gevolgen, als we] op grond 
van den aa.rd van het voorva.l, de wa.arschijn
lijkheid bestaat, dat uit een onderzoek lessen 
kunnen worden geput, da.n we! voorschriften 
kunuen voortvloeien, welke kunnen dienen tot 
voorkoming van scheepsrampen. 

5. Voor de toepassing van deze wet, : 
worden als Nederlandsch oorlogsvaartuig be

schouwd alle onder het beheer van het De
partement van Marine sta.ande Rijks- en pa.r
ticuliere-, in dienst van het Rijk zijnde, vaar
tuigen, welke staa.n onder bevel van een militair 
gezaghebber en geheel of gedeeltelijk met mili
taircn zijn bemand ; 

wordt onder .,schip" begrepen een vaartuig, 
een sleepschip, een dok, en elk antler drijvend 
voorwerp, hetwelk over zee naar zijne bestem
ming wordt gesleept ; 

wordt, onder ,,ka.pitein" verstaan elke gezag
voerder van een schip of degene die dezen ver
va.ngt, en onder ,,eigenaar" de persoon, die 
het beheer over het schip heeft, hetzij hij 
eigenaar, reeder of boekhouder van de reederij 
van het schip is. hetzij hem het schip in gebruik 
is gegeven. 

6. Voor de toepassing van deze wet wordt 
onder ,.Onze Minister" verstaan Onze Minister 
van ::lfarine. 

HOOFDSTUK II. 
VAN DEN MARINERAAD. 

2. 1. De :.\Iarineraad is gevestigd in een door 
Ons nader aa.n te wijzen gemeente. Hij is be
voegd ook in a.ndere gemeenten hier te lande 
te vergaderen. 

2. D e raad bestaat uit een voorzitter en 
vier !eden. De voorzitter moet aan, een Rijks
of daarmede gelijkgestelde. ederlandsche Uni
versiteit hebben verkregen, hetzij den ~raad 
van docto,· in de rechtswetenschap, hetzij den 
graad van doctor in de rechtsgeleerdheid of 
de hoedanigheid van meester in de recbten, 
mits deze graad of deze hoeds.nigheid verkregen 
is op grond van het afleggen van een examen in 
het Nederlandsch burgerlijk- en bandelsrecht, 
staatsrecht en strafrecht. De leden moeten 
zijn zeeofficier of oud-zeeofficier, met <lien ver
stande, dat ten minste twee der leden den 
rang van hoofdofficier moeten bekleeden of 
bekleed hebben en niet meer dan twee van 
hen oud-zeeofficier mogen zijn. 

3. Voorts worden benoemd een plaatsver
va ngcnd voorzitter en de noodige plaatsver
vangende leden, te wier aanzien het bepaalde 
in het tweede lid van overeenkomstige toe
passing is. 

4. Aan den Raad worden een secretaris 
en een plaatsvervangend secretaris verbonden, 

die moeten zijn zeeofficier of oud-zeeofficier. 
5. De voorzitter, de plaatsvervangende 

voorzitter, de leden en de pla.a.tsverva.ngende 
leden worden door Ons benoemd voor den 
tijd van ten minste een ja.ar en ten hoogste 
vier ja.ren. H erbenoeming heeft in den regel 
niet plaa.ts. Door Ons ka.n in bijzondere om
standigheden hierva.n worden afgeweken. 

6. Aa.n den Ra.ad worden op <liens verzoek 
voor ieder geval a.fzonderl ijk de noodige des
ku ndige ra.adgevers toegevoegd. 

7. Door ons worden de werkkring en de 
bevoegdheden van den voorzitter, van de leden 
en van de in het vorii(e lid bedoelde deskun
dige r aadgevers, a lsmede van den secretaris en 
van hunne plaatsvet'vangers vastgesteld, en 
worden bunne geldelijke tegemoetkomingen 
voonoover noodig geregeld. 

8. Eveneens worden door Ons de werkkring 
en de bevoegdheden geregeld van de Comman
danten der Marine in verband met hun arbeid 
bij den Ma.rineraa.d. 

3. 1. De voorzitter, de ledeu, de deskundige 
raadgevers en de secretaris van den Ma.rinera.ad, 
hunne plaatsvervangers, a. lsmede de Marine
officieren in bet eerste lid van artikel 9 bedoeld, 
hebben te a lien tijde toegang tot de schepen, 
waaraan een ramp of ongeval, als bedoeld in 
artikel 1, vierde lid, is overkomen, of welke 
een zoodanige ramp of een zooda.nig ongeva.l 
hebben veroorzaa.kt, en tot de plaatsen, wa.ar 
zooda.nige schepen zich bevinden. 

2. Deze bevoegdheid geldt eveneens ten aan
zien van de schepen, welke op eenigerlei wijze, 
zij het ook slecht.s middellijk, bij de ramp of 
bet ongeva. l betrokken zijn. 

4. De eigenaars, de comma.ndanten, de kapi 
t eins, de officieren, de stuurlieden, de machi
nisten of scheepswerktuigkundigen en de leden 
der bema.nning van de schepen, bedoeld in 
artikel 3, eerste en tweede lid, zijn verplicht 
aa.n de in bet vorige a.rtikel bedoelde personen 
desverlangd de door hen noodig geachte inlich
tingen te geven. 

5. De betrokken Commandant der Marine, 
de in het eerste lid van a.rUkel 9 bedoelde 
marineofficier, de voorzitter, ne plaatsver
vangende voorzitter, de secreta.ris, de plaats
vervangende secretaris, de leden, de p la.a.ts
verva.ngende leden van den Ma.rineraad, zoo
mede de deskundige raadgevers er hunne 
vervan~ers, zijn, uitgezonderd tegenover de, 
in het verband van deze wet, boven hen 
gesteldc autoriteiten, verplicht tot geheim
houding van hetgeen hun in plaatsen, wa.a.r 
zij krachtens artikel :I binnentreden omtrent 
het da.ar uitgeoefend wornend hedrijf is bekend 
geworden, voor zoover het niet in strijd is met 
de beJ?.alingen van deze of een andere wet. 

6. De voorzitt~r, de leden, de p laatsver
vang'.mde voorzitter en de plaatsvervangende 
leden van den Marinera.ad onthouden zich van 
deelneming a.an de beha.ndeling van za.ken, 
welk-, hen of hunne bloed- en aanverwa.nten 
tot en met den vierden gra.a.d p ersoonlijk 
aangaan, of waarin zij a.ls gemachtigden zijn 
betrokken. 

7. 1. De zittingen van den Raad worden in 
het openba.ar gehouden, tenzij de Raad. om 
in de uitspra.ak te vermelden redenen mocht 
besluiten de behandeling van een zaak geheel 
of gedeeltelijk met gesloteu deuren te doen 
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plaats vinden, dan wel den Raad om redenen 
van defensiebelang, of om redenen d!Larmede 
verband houdende, door Onzen Minister ge
heimhouding wordt opgelegd. 

2. De voorzitter. de plaatsvervangende voor
zitter, de leden, de plaatsvervangende leden. 
de raadgevers, de plaatsvervangende raadge
vers, de S3cretaris en de plaatsvervangende 
secretaris zijn verplicht het gehPim der raad
kamer te bewaren. 

3. B ~s lissingen van den Riad m oeten in 
voltallige vergadering worden genomen. In 
geval van staking van stemm3n, >11s gevolg 
van onthouding, is da stem van rfon voorzitter 
beslissend. 

HOOFDSTUK III. 
VAN BET ONDERZOEK. 

8. 1. De commandanten van oorlogsvaar
tuigen, waaraan een ramp of ongeval is over
komen, geven daarvan onverwijld schriltelijk 
kennis a.an den Commandant der Marine binnen 
wiens ambtsgebied de ramp of het ongeval 
heeft plaats gehad, door toezending van cen 
door hen ter zake opgemaakt verslag. 

2. Met betrekking tot oorlogsvaartuigen 
welke zich huiten de ambtggebieden van de 
Commandanton der Marine bevinden, worden 
de verslagen, bedoeld in het eerste lid, recht
streeks toegezonden aan Onzen Minister en 
door dezen in handen gesteld van den Com
mandant der Marine, di,m hij voor het voor
loopig onderzoek aanwijst. 

9. 1. De betrokken Commandant der Ma
rine stelt nopens alle op de in het vorige 
artikel aangegeven wijze te zijner kennis 
gekomen rampJn of ongevallen een onderzoek 
in of doet dit instellen door een door hPm 
aan te wijzen marineofficier, en deelt de 
uitkomsten van dit onderzoek zoo spoedig 
mogelijk, onder overlegging van de stukken, 
aan den voorzitter van den Marineraad mede. 

2. Meent hij, dat uit een oogpunt van de
fensiebelang geheimhouding noodzakelijk is, 
dan zendt hij de stukken van h et onderzoek 
vergezeld van zijne beschouwing-en aan Onzen 
Minister, die bij de doorzending aan den Raad 
beslist of de behandeling en de uitspraak al 
dan niet geheim zullen zijn, en den Raad dien
overeenkomstig opdracht geeft . 

3. D;i Marineraad beslist of met het oog op 
aard en omvang van ramp of ongeval al dan 
niet een onderzoek door den Raad zal worden 
ingesteld, en gee ft van zij ne beslissing kennis 
aan Onzen Minister. Acht deze in tegenstelling 
met de opvatting en beslissing van den Raad 
het noodig, dat een onderzoek wordt ingesteld, 
dan deelt hij zulk.• a.an den R aad m ede, welke 
in dat geval alsnog hiertoe c-vergaat. 

4. Wanneer beslist is, dat een orderzoek zal 
worden ingesteld, stelt de voorzitter de plaat , 
den dag en het uur daarvoor vast en worden 
door hem de noodige getuigen en deskundigev 
voor die zitting van den Raad opgeroepen. 

5. De Raad is bevoegd, zoo noodig, den be
trokken commandant der Marine te verzoeken 
rniddelerwijl nog nopens bepaalde onderwerpen 
nadere gegevens te verzamelen. Deze is gehou 
den aa.n dat verzoek te voldoen. 

10. 1. De artikelen 1; tweede en derde lid, 
8 tot en met 11, 13 tot en m 3t 17, 19, 23, eer
ste lid, e n 25 der wet van 5 Au_gustus 1850 

(Staatsblad n°. 45), gewijzigd bij de wetten van 
31 December 1887 (Staatsblad n°. 265) en 10 Au
gustus 1918 (Staatsblad n°. 514) zijn, voor zoo
ver zij niet a fwijken van de bepalingen dezer 
wet, van toep~s,ing op het onderzoek, in te 
stellen door den Commandant der Marine of 
door den krachtens artikel 9, e erste lid, m et 
het onderzoek belasten marineofficier en op 
het onderzoek door den Marineraad. 

2. Dezen officieren en dit college komen 
dez9lfde bevoegdhcden toe als bij die artikelen 
aan dP commissie van onderzoek zijn toe
!!ek•md. 

3. Nochtans 7.al in het geval, geregeld bij 
artikel 13 der in het eerste lid genoemde wet, 
het bevel tot medebrenging mede door den 
voorzitter van den Marineraad kunnen worden 
verleend. 

11. Aan getuigen en deskundigen, voor zoo
verre hunne dienstverhouding tot het Rijk 
niet medebrengt, dat zij hunne medewerking 
verleenen zonder eene schadeloosstelling, wordt, 
zoo zij dit verlangen, zoodanige schadeloosstel
ling toegekend naar den maatstaf der tarieven 
van Justitiekosten en salarissen in burgerlijke 
zaken. 

12. 1. De betrokken Commandant der Ma
rine, de voorzitter van den Raad en de Raad 
kunnen overlegging vorderen binnen een be
paalden t ermijn van de door hen noodig ge
oordeelde voor het onder zo3k vereischte offi
cieele en wettelijke bescheiden zoowel van de 
comman:lanten en kapiteins dar schepen be
doeld in artikel 3, eerste en twaede lid, als van 
ieder antler, die de stukken onder zijne berus
ting heeft. 

2. Bij verzuim van overlegging binnen den 
gestelden t ermijn wordt daarvan proces-ver
ba!tl opgemaakt, waarmede geh9,odeld wordt 
als bepaald in artikel 16 der wet van 5 Augus
tus 1850 (Staatsblad n°. 45), gewijzigd bij de 
wetten van 31 Deceml:-er 1887 (Staatsblad n°. 
265), en 10 Au~ustus 1918 (Staatsblad n°. 514), 
en dat de bewiJskracht bezit in artikel 11 dier 
wet omschreven. 

13. 1. De commandanten, de kapiteins, 
de officieren, de stuurlieden en de machinisten 
of scheepswerktuigkundigen van schepen be
doeld in artikel 3, eerste en tweede lid, en 
voorts ieder, die meent over de oorzaken van 
de ramp of het ongeval licht te kunnen ver
spreiden, 1.-unnen verzozken, zoowel da.t zij zel
ven gehoord worden, als ook bepaaldelijk door 
hen aangewezen personen, van wie evenzeer 
het geven van ter zake dienende inlichtingen 
kan worden verwacht. 

2. Van zoodanige verzoeken wordt, indien 
daaraan door den !eider van het onderzoek geen 
gehoor wordt gegeven, in het proces-verbaal 
van het onderzoek aanteekening gehouden. 

3. De verzoekers mogen tot de verschenen 
getuigen vragen doen richten, met <lien verstan
de, dat aan den leider van het onderzoek de be
slissing blijft of een vraag al dan niet zal 
worden gesteld. 

4. Bij dit onderzoek is het niet toegelaten 
zich door een raadsman te doen bijs~aan of 
zich te doen vertegenwoordigen door een ge
machtigde. 

14. 1. Wauneer de beh,mdeling van eene 
zaak voor den Marineraad is afgeloopen, wordt 
nopens de ramp of het ongeval door den voor-
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zitter van dien Raad in het openbaar uitspraak 
gedaan, behoudens in het uitzonderingsgeval, 
bedoeld in bet slot van artikel 7, eerste lid 
en in artikel 9, tweede lid. 

2. Deze uitspraak moet een overzicht be
vatt-en van den gang van het gehouden onder
zoek, en de uitkomst daarvan vermelden. 

3. De Marineraad deelt op grond van bet 
gehouden onderzoek aan Onzen Minister me
de of er naar zijn oordeel aanleiding bestaat 
maatregelen te nemen tegen opvarenden van 
het oorlogsvaartuig, wier verzuim of scbuld 
van invloed is geweest op de ramp of het 
oageval, zoo noodig met advies omtrent de te 
hunnen aanzien te volgen gedragslijn. 

4. Indian bij den Marineraad tijdens het 
onderzoek het vermoeden is gerezen, dat de 
ramp of het ongeval is veroorzaakt door de 
ongeschiktheid, of door een daaa of nalatig:heid 
van den kapitein, een stuurman of een machi
nist van een schip, . dat ingevolge artikel 2 of 
artikel 2bis der Schepenwet onder de bepa
lingen dier wet valt, worden, behoudens in 
het uitzonderingsgeval bedoeld in het slot van 
artikel 7, eerste li<l, en in artikel 9, tweede lid, 
na afloop van de behandeling der zaak de 
stukken van het onderzoek in handen gesteld 
van den Hoofdinspecteur voor de Scheepvaart, 
die handclt als in Hoofdstuk IV dier wet is 
omschreven. 

5. Een gewaarmerkt afschrift van de uit
spraak wordt Onzen Mirrister zoo spoedig mo
gelijk aangeboden. 

6. De uitspraken worden op door Ons te 
bepalen wijze openbaar gemaakt. 

7. Indien zich het uitzonderingsgeval, be
doeld in het slot van artikel 7, eerste lid en in 
artikel 9, tweede lid , voordoet, wordt door 
den voorzitter van den Raad een verslag 
van den gang van het gehouden onderzoek 
en van de uitspraak onder geheim convert 
aan onzen Minister overgelegd. Indien deze 
rapporten geen cldensieg:eheimen bevatten 
wordt daarvan een excmplaar ter griffie der 
Tweede Kamer neergelegd. 

HOOFDSTUK IV. 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 

15. 1. De termijn van oproeping van ge
tuigen en van deskundigen is, voor het geval 
zij in het Rijk in Europa woonachtig zi,in of 
verblijf bouden, van twee uije dagen. Is hunne 
woonplaats elders of onbekend, dan stelt de 
voorzitter van den Marineraacl dien t ermijn 
vast. 

2. Voor zoover nood.ig geschiedt de oproe
ping en de mededeeling van beslissingen van 
den Marineraad op last van den voorzitter van 
dien Raad, door beteekening door den deur
waarder van eenig recbterlijk college, met 
acbterlating van een afschrift aa.n den persoon 
of aan zijne woon- of verblijfplaats bier te 
lande. 

3. Ingeval de beambte met, de beteekening 
belast, nocb den persoon van den opgeroepene 
of beteekende, noch iemand van diens buis
genooten aan diens woon- of verblijfplaats 
aantreft, zal hij bet afscbrift terstond ter 
hand stellen aan bet boofd van het plaatse
lijk bestuur, of aan dengene, die hem vervangt, 
die het oorapronkeliJke met gezien z>tl t eekenen 1 

en bet afschrift zoo mogelijk aan den betrok
kene zal moeten doen toekomen, zonder dat 
van "dit Jaatste echter zal beboeven te blijken. 

16. 1. De Marineraad is bij de behandeling 
van zaken als in deze wet bedoP!d, aan geene 
andere vormen gehouden, dan bij deze wet 
zijn bepaald. 

2. De betrokken Commandant der Marine 
is bevoegd de zittingen van den Marineraad, 
ook die, welke met gesloten deuren worden 
gehouden, bij te wonen. Hij kan zicb ecbter 
bij alle werkzaamheden in deze wet bedoeld 
door een zeeofficier doen vervangen. 

17. De kosten van bet onderzoek, bedoeld 
in deze wet, worden gedragen door het Rijk. 

18. A.an belangbebbenden wordt op hun 
verzoek kosteloos inwge en voor bunne kosten 
uittreksel of afschrift van de uitspraken van 
den Marineraad door den secretaris verstrekt, 
berekend volgens tarief voor uittreksels of 
afschriften van vonnissen in strafzaken. 

19. Indien bij bet onderzoek een gegrond 
vermoeden ontstaat, dat door iemand een 
strafbaar feit is gepleegd, dan wordt de be
voegde ambtenaar van bet Openbaar Minis
terie, da.n we! de betrokken militaire autori
teit daarmede in kennis gesteld door den voor
zitter van den Marineraad. 

HOOFDSTUK V. 

STRAFBEPALINGEN. 

20. Met geldboete van ten hoogste zes
honderd gulden wordt gestraft bij, die in 
strijd met bet bepaaldf, bij artikel 4 na.laat 
inlicbtingen te geven. • 

21. Met geldboete van ten boogste zestig 
gulden wordt gestraft hij, die, nada.t hij in
gevolge artikel 9 of artikel 13 beboorlij k is op
geroepen, niet verscbijnt, of verschenen zijnde, 
op de gestelde vragen nict antwoordt. 

22. Met geldboete van ten hoogste drie
honderd gulden wordt gestraft de commandant, 
de gezagvoerder of de kapitein, die in strijd 
met het bepa.alde in artikel 12 de opgevor
derde bescbeiden niet overlegt. 

23 . Met geldboete van ten hoogste vijf 
duizend gulden wordt gestraft de derde, on
der wiens berusting de in artikel 12 bedoelde 
bescheiden zicb bevinden, en die de ingevolge 
dat artikel opgevorderde bescbeiden niet over
legt. 

24. 1. Met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes rnaanden of geldboete van . ten hoogste 
zesbonderd gulden word t gestraft bij, die op
zettelijk de in artikel 5 opgelegde geheimbou
d.ing scbendt. 

2. Met hechtenis van ten hoogste drie 
maa.nden of geldboete van ten boogste drie -
honderd gulden wordt gestraft bij, aa.n wiens 
scbuld scbending van die gebeimbouding te 
wijten is. 

3. Geen vervolging heeft plaats dan op 
klachte van den eigenaar van het scbip, of 
van den kapitein, of van den bestuurder van 
bet bedrijf, dat ter plaatse in artikel 5 bedoeld, 
word t u.i tgeoefend. 

25. De bij deze wet strafbaa.r gestelde feiten 
worden beschouwd a.ls overtredingen, bebalve 
de feiten, strafbaar gesteld bij bet eerste en 
tweede lid van artikcl 24, welke als misdrij
ven worden bescbouwd. 



199 16-19 MA ART (S.69-72) 1928 

26. De bij deze wet gestelde strafbepalingen 1 
zijn toepasselijk op ieder. die zich, hetzij bin
nen, hetzij buiten het Rijk in Europa schuldig 
maakt aan eenig bij deze wet strafbaar gesteld 
feit. 

HOOFDSTUK VI. 
SLOTBEPALINGEN. 

27. In alle gevallen, waarop deze wet van 
toepassing is, zijn behoudens het bepaalde in 
het vierde lid van artikel 14 de voorschriften 
van Hoofdstnk IV der Schepcnwet niet van 
toepassing, noch bet voorscbrift vervat in ar
tikel 70 van die wet. 

28. Alle tengevolge van deze wet opge
maakte en overgelegde stnkken, verzbekschrif
ten, beroepschriften, en beschikkingen zijn vrij 
van bet recht van zegel en van de formaliteit 
van registratie. 

29. Hetgeen verder ter uitvoering van deze 
wet noodig is, wordt bij algemeenen maat
regel van bestuur geregeld. 

30 . Deze wet treedt in werking op een na
der door Ons te bepalen tijdstip, en kan war
den aangebaald onder den titel ,,Marinescheeps
ongevallenwet", met vermelding van het num
mer en bet jaartal van het Staatsblad, waar
bij zij is afgekondigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenbage, den 16den Maart 

1928. 
WILHELllfINA. 

De Minister van 11farine a. i ., LAMBOOY. 
De Minister van Waterstaat, H. v. D. VEGTE. 

( Uitgeg. 29 111aart 1928.) 

16 J.foart 1928. WET tot verhooging van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrich
tingen voor het dienstjaar 1927. S. 70. 

16 Maart 1928. BESLUIT tot wijziging van het 
Riviervisscherijrcglement 1922 (Staatsblad 
n°. 503) en van bet Algemeen visscberij
reglement voor de binnenwateren 1922 
lStaatsblad n°. 503). S. 71. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracbt van Onzen Minir.ter van 

Binnenlandscbe Zaken en Landbouw van 28 
Februari 1928, n°. 1801, afdeeli.ng Visscberijen ; 

Gelet op de Visscberijwet (wet van 6 October 
1908, (Staatsblad n°. 311 ), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 29 .Juni 1925 (Staatsblad n°. 308), 
tot invoering van het nieuwe Wetboek van 
Strafvordering en op Ons besluit van 15 April 
1911 (Staatsblad n°. 117), tot vaststelling van 
de grenzen tusschen kust- en binnenvisscherij 
en tusscben de wateren, waarin kustvisscherij 
wordt uitgeoefend, laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 31 Mei 1924 (Staatsblad n°. 269) ; 

Den Raad van State geboord (advies van 
6 Ma.art 1928, n°. 22); 

Gezien bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 Maart 1928, n°. 645, 
Afdeelin" Visscherijen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I. Art. 32, eerste lid, van het Riviervisscherij

reglement (Staatsblad 1922 n°. 503) wordt ge
lezen als volgt : 

1. Onze Minister kan, wanneer dit in ver-

hand met bijzondere omstantligheden in het 
belang van den viscbstand of de uitoefening 
van de visscherij noodig blijkt, tijdelijk uit
breiding geven aan, of beperking voorscbrijven 
van de bepalingen van dit reglement. 

II. Art. 12, eerste lid, van het Algemeen 
visscherijreglement voor de binnenwateren 
(Staatsblad 1922, n°. 503) wordt gelezen als 
volgt: 

l. Behoudens bet bepaalde in art. 5 van dit 
reglement, kan Onze Minister, wanneer dit in 
verband met bijzondere omstandigbeden in het 
belang van den viscbstand cf de uitoefening 
van de visscberij noodig blijkt., tijdelijk uit
breiding geven aa.n of bepe1king voorschrijven 
van de bepalingen van dit reglement d van de 
bijzondere reglementen. 

III. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 23 Ma.art 1928. 

Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waal'van afschrift zal warden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenbage. den l6den Maart 1928. 
WILHELMINA. 

De ~Minister van Binnenl. Zaken en l,andbouw, 
J. B. KAN. 

( Uitgeq. 20 Afaart 1928.) 

19 Maart Hl28. BE%UIT, tot nade.-e wijziging 
van het Koninklijk besluit van 31 Juli 
1880 (Staatsblad n°. 121), houdende bepa
lingen ter verzekering van de veiligbeid 
der reizigers met openbare middelen van 
vervoer. S. 72. 

Wij WILHELMINA enz. 
Op de voordracbt v>tn Onzen Minister van 

Waterstaat van 8 Februari 1928, n°. 435, Af. 
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op artikel 10 der Wet Openbare Ver
voermiddelen en op het bij de wet Openbare 
Vervoermiddelen gevoegde. artikel IX, cerste 
lid, derwet van 30 Juli 1926 (Staatsblad n°. 250); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Februari 1928, n°. 11); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 Maart 1928, n°. 433, 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en ver~taan: 
a. Het Koninklijk besluit van 31 Juli 1880 

(Sta2ts~l'ld n°. 121), houdende bepalingen ter 
verzekering van de veiligheid der reizigers met 
openbarP middelen van vervoer, het laatst ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 28 December 
1925 (Staatsblad n°. 519), te wijzigen al~ volgt: 

I. acbter artikel 5 wordt ingevoegd : 
,,Artikel 5A. Met afmjking in zoover van 

artikel 5 is bet verboden personen ber,eden 
den leeftijd van een en twintig jaren met bet 
besturen van een autobus te belasten of be
neden dien leeftijd als bestuurder van een auto
bus op te treden. 

Artikel 5B. De bestuurder van een autobus 
wordt geacht de voor bet besturen van zoo
danig motorrijtuig vereischte gesJhiktbeid en 
bekwaambeid te bebben, wanneer bij in bet 
bezit is van een geldig rijbewijs, als bedoeld 
in artikel 9 der Motor- en Rijwielwet. 

Artikel 50. De diensttijd van een bestuur-
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der van een antobus mag per etmaal niet 
meer dan twaalf (12) uren bedragen. 

Onder diemttijd wordt verstaan de tijdruim
te, gelegen tusschen twee onafgebroken rusttij
den en ( of) rustdagen, als bedoeld in de artikelen 
5D en 5E, na aftrek, voor zoover mogelijk, 
van de daarin gelegen korte rustpoozen. 

De gezamenl\jke duur van de dienstt (iden en 
gedeelten van diensttijden mag per kalender
week niet meer dan vijf en vijftig (55) uren 
bedragen. 

Artikel 5D. Tusschen twee opeenvolgende 
diensttijden moet een onafgebroken rusttijd 
van ten minste twaalf (12) uren worden genoten. 

In den diensttijd moeten de noodige korte 
rustpoozen gelegen zijn voor het gebruiken van 
de maaltijden. 

Korte rustpoozen mogen slechts op den 
diensttijd in mindering worden gebracht , voor 
zoover zij ten minste dertig (30) minuten be
dragen, op standplaats en tuss3hen negen (9) 
uur <lea voormiddags en negen (9) uur des 
namiddags worden genoten. 

Artikel 5E. De bestuurder van een autobus 
moet iedere kalenderweek op standplaats een 
rmtdag van ten minste dertig (30) uren genieten. 

Bij opeenvolging van rustdagen mag de duur 
van den t\\ eeden en van verder volgende rust
dagen tot vier en twintig (24) uren worden te
ruggebracht. 

Een rustdag wordt gerekend te behooren tot 
de kalenden veek, waarin het grootste aantal 
rusturen is gelegen. 

Bestuurders van autobussen moeten ten min
ste om de vier (4) kalenderweken een rustdag 
op Zondag genieten. Voor bestuurders, behoo
rende tot een kerkgenootschap, dat den we
kelijkschen rustdag niet op Zondag viert, wordt, 
wanneer het verlangen daartoe aan den onder
nemer is kenbaar gemaakt, de Zondag als 
rustdag vervangen door den <lag, welke door 
hun kerkgenootschap als wekelijksche rustdag 
is aangenomen. 

Een rustdag wordt geanht op Zondag te val
len, indien ten minste twee en twintig (22) uren 
in het etmaal van zoodanigen dag zijn ge
legen. 

Artikel 5F. Op het hoofdkantoor van de 
onderneming worden de voor de bestuurders 
van autobussen vastgestelde dienstindeelingen 
opgeteekend in registers, met vermelding voor 
ieder afzonderlijk van den maximum-diensttijd 
per etmaal en per kalenderweek en van de vrije 
dagen. 

Een uittreksel uit het register, bedoeld in. 
het vorige lid, wordt, voor wat de loopende 
vierweke)ijksche periode van den betrokken 
bestuurder aangaat, op eene kaart vermeld, 
die de bestuurder bij zich moet hebben en op 
eer3te aanvraag moet vertoonen. 

Aan de ambtenaren, met de handhaving van 
<lit besluit telast . moet op eerste aanvraag 
inzage van het register en van het uittreksel 
worden gegeven." 

II. artikel 13 ver valt. 
b. Te bepalen, dat ten a:1nzien van hen, 

die bij het in werking treden van <lit besluit 
met ina~htneming van artikel 5 als -bestuurder 
van een aut obus werkzaam zijn en den leef
t,ijd van een en twintig jaren nog niet hebben . 
bereikt, a rtikel 5A buiten toepa, sing blijft. 

c. Te bepalen, dat artikel 10, tweede lid, 

der Wet Open bare Vervoermiddelen en <lit be
sluit in werking tre:len op 15 Mei 1928. 

Onze Minister van vVa' erstaat is belast met 
de uitvoering van <lit besluit, hetwe!k in het 
Staaisblcul geplaatst en in afs·· hrift aan den 
Raad van State m·edegedeeld zal worden. 

's-Gravenbage, den 19den Maart 1928. 
WILHELMTN A. 

De M inister van W aterstaat, H. v. n. VEOTE. 
(Uitr1eg. 4 April 1928.) 

19 Maart 1928. BESLUlT, houdende nadere 
wijziging van het Bijzonder Reglement op 
den Loodsdienst in het 4• en 5c district, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 23 
Maart 1925 (Staatsblad n°.106) en gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van I April 1927 
(Staatsblad n°. 69). S. 73. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracbt van Onzen Minister van 

Marine ad interim van den 15den Maart 1928, 
Afdeeling G, n°. 57 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Krachtens bet bepaalde sub a0 ., Jetter a, van 

Ons besluit van den 23sten Maart 1925 (Staats
bktd no. 106) het bij da.t '->Pslnit y,.,tf,r, t.• .<e en 
bij besluit van den l sten April 1927 (Staatsblad 
n°. '39) gewijzigde Bjjzonde1· Reglement op den 
Loodsdienst in het 4de en 5de district nader te 
wijzigen als volgt : 

Art. 1. Regel 3 van onderen tuschen 
,,plaatsen" en ,,terwijl" in te voegen : 

,,met uitzondering van Brouwersnaven, waar 
de dienst wordt verricbt door den binnenloods 
van de standplaats Zierikzee,". 

Art. 7. De alinea's tbans gemerkt a, h l'n c 
worden respectievelijk gemerkt- b, r, en d. 

Ingelascht wordt eene nieuwe alinea a, 
luidende: 

a. door het Zeegat van GoetlercedC' naar zee; 
Art. 9. I n de lste alinea de woorden ,,Bro11-

wershaven is bestemd" te vervangen door : 
.,Z ierikzee is tevens bestemd". 

Art. 13. Aan bet slot toevoegen : ,,en door 
de binnenloodsen der standplaats". 

Art. 14. In den 2den regel bet woord .,aldaar" 
te vervangen door de woorden ,,t e Z ierikzee". 

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

's-Gravenhage, den 19den Maart 1928. 
WILHELMINA. 

De .Mini8ter van .Marine a. i., LAllrnooY. 
(Uitgl?{I- 4 April 1928.) 

19 Maa,·t 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
Spoorwegwet art. 70. 

Nu de onderwerpelij ke los- en laadin
richting als een aanhoor ighei d van een 
station is te beschouwen, is de toegangs
weg daarheen terecht op den ligger der 
toegangswegen naar spoorwegstations ge
bracht. 

Een uitlegging van het begrip ,.station" 
in dien zin, dat daaronder alleen zou zijn 
te verstaan de plaats waar men zich in het 
bezit kan stellen van vervoerb iljetten en 
waar gelegenheid bestaat tot het instappen 
en verlaten der tre inen, Yindt geen steun 
in de wet. 
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Wij . WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Burgemeester en Wethouders van Zaandijk 
tegen de beslissing van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland van 9 December 1925, 
n° . 84, waarbij is vastgestel d de aanvulling 
van den ligger der toegangswegen naar het 
station Koog-Zaandijk van den spoorweg Hel
der-Amsterdam; 

Den Raad van State, Afcleel ing voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 Februari 1928, n°. 208; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 15 Maart 1928, n°. 442, Afd. 
V ervoer- en Mij nwezen ; 

0. dat Gecleputeerde Staten van Noord-Hol
land bij hun evengenoemd besluit afwijzend 
hebben beschikt op het bezwaar tegen het op 
den Jigger van toegangswegen naar spoorweg
stations brengen van den toegangsweg van het 
Guispad naar een der los- en laadinrichtingen 
van het station Koog-Zaandijk, daarbij over
wegende, dat door Burgemeester en Wethou
ders is aangevoerd, dat de genoemde weg geen 
toegangsweg naar een spoorwegstation in den 
zin van art. 70 der wet van 9 April 1875 S. 
67 zou zijn, aangezien hij slechts toegang 
geeft tot een los- en laadinrichting; dat ech
ter de genoemde weg ondanks de gemelde 
omstandigheid moet worden beschouwd als een 
toegangsweg naar een spoorwegstation in den 
zin van art. 70 der wet van 9 April 1875 S. 
67, welk artikel eene onderscheiding, als in 
het bezwaarschrift gemaakt, niet kent en ten 
opzichte van het aantal toegangswegen geene 
beperking inhoudt; dat voorts, waar de weg 
verkeert in het geval , bedoeld in het tweede 
lid van het bovenaangehaalde wetsartikel , bij 
K. B. zal worden beslist aan wel~e gemeente 
hij in onderhoud zal warden overgedragen; 

dat van dit besluit Burgemeester en Wet
houders van Zaandijk bij Ons in beroep zij n 
_gekomen, aanvoerende, dat bij het ontbreken 
van een ige interpretatie bij art. 70 der wet 
van 9 April 1875 S . 67, over het begrip ,,sta
t ion" naar hunne meening met het spraakge
bruik rekening moet warden gehouden; dat 
,de plaatsen, waar men zich in het bezit van 
vervoerbiljetten kan stellen en verder gele
genheid bestaat tot het instappen en verlaten 
der treinen, als ,,stations" warden aangeduid, 
waaronder mede te verstaan zijn de halte
plaatsen ; dat zij met Gedeputeerde Staten vol
komen eens zijn, dat het meergenoemde artikel 
geene beperking omtrent het aantal toegangs
wegen inhoudt, mits die wegen maar toegang 
geven naar een ,,station" en niet naar een op 
zich zelf staande los- en laadinrichting, waar 
geen spoorwegbewijzen kunnen warden ge
kocht of afgegeven, noch reizigers den trein 
kunnen verlaten of instappen; dat bovendien 
het begrip ,,station" naar hunne meening vol
doende kan warden afgeleid uit art. 3 van het 
Algemeen R eglement voor het vervoer op de 
spoorwegen; dat het in dat artikel bedoelde 

·station het spoorwegstation Koog-Zaandijk is, 
waarvan de toegangsweg reeds in onderhoud 
aan hunne gemeente werd opgedragen; dat 
zij ten slotte verwijzen naar het bepaalde bij 
a rt. 1 van het K. B. van 23 Maart 1876, S. 
55, waamit moge blijken, dat het de bedoeling 
is geweest een ligger te ontwerpen van de we-

gen, die tot toegang dienen naar elk in de pro
vincie gelegen spoorwegstation of naar het 
plein v66r dat station; dat de weg, bedoeld 
in de door Gedeputeerde Staten vastgestelde 
aanvulling van den ligger, geen toegang geeft 
naar een spoorwegstation of plein, doch naar 
eene los- en laadinrichting, gelegen langs de 
spoorbaan; 

0. dat de onderwerpelijke los- en laadin
richtingen als een aanhoorigheid van het sta
t ion Koog-Zaandijk is te beschouwen, zoodat 
de toegangsweg daarheen terecht uit krachte 
van art. 13 j 0

• art. 1 van het K. B. van 23 
Maart 1876, S. 55, ter uitvoering van art. 70, 
4e lid, der Spoorwegwet op den aanvullings
ligger der toegangswegen naar spoorwegsta
tions 111 de provincie Noord-Holland is ge
bracht · 

dat ~ene beperkte uitlegging als door het 
gemeentebestuur van Zaandijk aan de ui t
drukking ,,station" gegeven, in dien zin, dat 
daaronder alleen zou zijn te verstaan de plaats 
waar men zich in het bezit kan stell en van 
vervoerb iljetten en waar gelegenheid bestaat 
tot het instappen en verlaten der treinen, 
geen steun vindt in de wet; 

Gezien de Spoorwegwet en het K . B. van 
23 Maart 1876 d . 55; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast, enz. 

(A.B.) 

19 Maart 1928. ARREST van den Hoogen 
Raad. Wet Openbare Vervoermiddelen, 

art. 1; Alg. Pol.-Verord. voor Breda art. 44. 
Art. 44 der Alg. Pol. Verord. voor 

Breda, voor zooveel hier van belang, ver
biedt om, behoudens vergunning van B. 
en W., met een motorrijtuig, met het ken
nelijk doe! het geheel of gedeeltelijk te 
verhuren, op den openbaren weg te rijden . 

In het onderwerp dier bepaling - de 
wijze van gebruik van den openbaren weg 
met motorrij tuigen, c.q. autobussen -
wordt niet voorzien door de Wet Openbare 
Vervoermiddelen, gelijk die na de tot
standkoming van voormeld artikel bij de 
wet van 30 Juli 1926, S. 250, werd gewij
zigd en met een vergunningsstelsel vom· 
intercommunale autobusdiensten aange
vuld, alleen om, in het belang van het 
reizend publiek, een juiste voorz iening in 
de behoefte aan intercommunale autobus
diensten te bevorderen. 

Met inachtneming van deze strekking 
der wijzigingswet kunnen Ged. Staten bij 
het verleenen van vergunning tot het in 
werking brengen van intercommunale auto
busdiensten voor vervoer van personen 
voorwaarden stellen - b.v. betreffende 
begin en einde der autobuslijnen, de te 
volgen route, de dienstregeling en het ta
rief - , kunnende voormelde strekking 
voorts medebrengen, dat als voorwaarde 
wordt gesteld het stoppen op bepaalde 
plaatsen van de openbare straat in eenige 
gemeente, wijl daarvoor immers uit hoof
de van het belang van het reizend publiek 
in verband met een juiste voorziening in 
de behoefte aan intercommunale autobus-
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lijnen juist zoodanige p laatsen het mee t 
kunnen zijn aangewezen. • 

Laatstbedoelde voorwaarde, is, blijkens 
het bestreden vonnis, ook in het onderha
vige geval voor de gerneente Breda gesteld. 

Wei is waar is de gemeentelijke Over
heid ook na de wijzigingswet van 1926 be
voegd gebleven orn, naar mate van plaat
selij ke ornstandigheden en behoeften, het 
openbaar verkeer binnen de gemeente te 
regelen, ook waar dit dee! uitmaakt van 
het intercommunaal verkeer, rnaar een re
galing, krachtens die bevoegdheid vastge
steld mag niet zoover gaan, dat daardoor 
de mogelijkheid om een intercommunalen 
autobusdienst overecnko1nstig de daartoe 
verleende vergunning te onderhouden, fei
telijk wordt opgeheven of geheel afhanke
lijk wordt gesteld van het goedvinden van 
Burgemeester en Wethouders. 

Dit nu is bij art. 44 voormeld het geval. 
Mitsdien moet dit artikel, als in strijd met 
het stelsel der gewijzigde Wet Openbare 
Vervoermiddelen in zoover onverbindend 
worden geacht (anders: Cone!. Adv. -Gen.). 

Op het beroep van den Officier van J ustitie 
bij de Arr.-Rechtbank te Breda, rcquirant van 
cassatie tegen een vonnis van gemelde R echt
bank van 20 October 1927, waarbij Antonius 
Adrianus Aloysius Josephus Broos, in hooger 
beroep. na gedeeltelijke bevestiging en gedeelte
lijke vernietiging van een vonnis van het Kan
tongerecht te Breda van 29 Juli 1927, is ont
slagen van alle rechtsvervolging ; (gepleit door 
Mr. S. van Oven). 

Conclusie van den Advocaat-Generaa! Berger. 

Overeenkomstig de voorschriften der Wet van 
23 April 1S80 S. 67 betreffende rle openbare 
middelen van vervoer met uitzondering der 
spoorwegdiensten, zooals die laatstelijk 1s ge
wijz1gd bij de wet van 30 Juli 1926, S. 250, 
is aan de Monopol Automobiel Import Mij. te 
Breda door Ged. Staten van Noord-Brabant, bij 
besluit van 23 Maart 1927 (Prov. Blad 1927, 
n°. 23) vergunning verleend tot het in werking 
brengen van autobusdiensten van Breda 
(Station) naar de markt te Ginneken en van 
Teteringen, Driespong door Breda naar Haag
pont en Princenhage. Tegen gerequireerde, aie 
als bestuurder van een der autobussen van 
voornoemde maatschappij op 17 April j.J., des 
voormiddags omstreeks 9½ uur, op den open
baTen weg, de Teteringenstraat, binnen de ge
meente Breda, welke straat dee! uitmaakt van 
den weg, waarlangs de laatstbedoe!de auto
busdienst wordt uitgeoefend, met die autobus 
heeft stilgehouden en aldaar twee personen, 
die het verlangen om met gemeld motorrijtuig 
vervoerd te worden, hadden kenbaar gemaakt, 
tegen betaling als passagier in dat motorrijtuig 
heeft toegelaten en die personen vervolgens 
met dat motorrijtuig verder heeft vervoerd 
door de gemeente Breda tot aan de Groote 
Markt, alwaar die personen zijn uitgestapt, 
werd deswege proces-verbaal opgemaakt wegens 
overtreding van art. 44 der Algemeene PoHtie
verordening voor de gemeente Breda, voorzoo
ver hier van belang, luidende : .,Het is, behou
dens vergunning van Burgemeester en Wet-

houders, verboden met een rijtuig of een motor
rij tuig, met het kennelij k doe! het geheel of 
gedeeltelijk te verhuren, op den openbaren 
weg eene standplaats in te nemen of te rijden. 
,,Gerequireerde, niet in het bezit van eene ver
gunning als in dit artikel bedoeld, werd door 
den Kantonrechter te Breda ter zake van bet 
hem telastegelegde en bewezenverklaarde met 
toepassing van evengemelde hepaling en van 
art. 221a der genoemde politieverordening in 
verband met de artt. 23 en 91 Sr. veroordeeld 
tot f 5 boete, bij gebreke van betaling of ver
haal te vervangen door hechtenis van vijf dagen. 
Op bet ingestelde hooger beroep vernietigde de 
Rechtbank bet chriftelijk vonnis des Kanton
rechters, behalve voorzoover het telastegelegde 
daarbij was bewezen verklaard en ontsloeg, dit 
bewezenverklaarde niet strafbaar oordeelende, 
den gerequireerde van alle rechtsvervolging te 
dier zake. 

Tegen dit vonnis heeft de Heei· requirant zich 
in cassatie voorzien met het middel : Schending 
van art. 44 j0 221a der Algemeene Politiever
ordening van Breda j0 • art. 351-352 Sv. door 
den verdachte te ontslaan van alle rechtsver
volging in stede van hem te veroordeelen. 

Werd de vraag, of plaatselijke politieveror
deningen, als de bovengemelde, naast de Wet 
van 23 April 1880, S. 67 bestaanbaar waren, 
tot dusverre door Uwen Raad bij voortduring 
bevestigend beantwoord (H. R. 11 Februari 
1924, W. 11170, . J. 24, 381; 29 Sept. Hl24, 
W. 11254, N. J. '24, 1057; 23 Febr. 1925, W. 
11360, N. J. '2-5, 599 ; 9 Maart 1925, W. 11375, 
N. J. '25. 737), voor het eerst, meen ik, doet 
deze vraag zich thans opnieuw voor, sedert 
genoernde wet tengevolge van de bij de wet 
van 30 Juli 1926, S. 250 ondergane wijziging, 
voor wat betreft het openbaar vervoer van 
personen met autobussen, is teruggekeerd tot 
het voorheen ten aanzien van alle openbare 
vervoermiddelen verlaten vergunningsstelsel. 
Nu thans ingevolge art. 2 der gewijzigde wet 
Ged. Staten hebben te beschikken op aanvragen 
om vergunning tot het in werking brengen 
van autobusdiensten in hunne provincie, be
stond er voor.<1eker, in weenvil van Uwe voren 
aan~ehaalcle rechtspraak, voor gerequireerde 
aanleiding om bet voor hem gunstige vonnis 
der Rechtbank tegen het daartegen gericht 
cassatieberoep met klem voor Uwen H oogen 
Raad te doen verdedigen met het betoog, dat 
de door den Kantonrechter toegepaste bepaling 
van art. 44 der Bredasche Politieverordening 
voor de wet en de daarop steunende vergunning 
van Ged. Staten heeft te wijken. Hoe belang
wekkend ook, heeft intusschen het pleidooi 
van den geeerden raadsman van gerequireerde 
mij van de juistheid van het bestreden vonnis 
niet kunnen overtuigen. Dat, gelijk de Recht
bank overwoog, art. 44 der hierbedoelde politie
verordening naar luid van art. 151 der Gemeen
tewet van rechtswege zoude zijn vervallen, 
omdat de bovengenoemde wet van 30 Juli 1926, 
S. 250 omtrent het vervoer met autobussen 
regelen heeft gegeven en meer bijzonderlijk 
heeft bepaald, dat voor het inwerking brengen 
van een autobusdienst eene voorafgaande ver
gunning van Ged. Staten noodig is, acht ik 
met den Heer requirant onjuist, aangezien het 
onderwerp der genoemde wijzigingswet door 
den Heer requirant, m. i. terecht, voorzoover 
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ten dezen van belang, aangeduid als ,,bet in
voeren van bet vergunningsstelsel voor inter
communale autobussenexploitatie", ook naar 
mijne meening, geenszins bestrijkt de regeling, 
in art. 44 der meergemelde polit ieverordening 
nedergelegd. vVanneer men immers mede be
denkt, dat de M. v. A. betreffende het ontwerp 
der voornoemde wijzigingswet van 30 Juli 1926, 
S. 250 aan bet vergunningsstelsel geen andere 
strekking toekent ,, dan om t usschenkomst der 
overheid ook voor bet ontstaan van autobus
wensten noowg te maken en daarmede te voor
komen, dat door onjuiste of te ruime voorziening 
met vervoermiddelen de duurzame verkeers
behoeften worden geschaad", (Bijl. Hand. II• 
K . 1925/'26, 2, n°. 2 blz. 2) , dan kan bet 
nauwelijks verwondering wekken, dat zoowel 
bij de schriftelij ke, als bij de mondelinge ge
dach tenwisseling omt rent gemeld wet sontwerp 
uitdrukkelijk op den voorgrond werd gebracht , 
dat bet ontwerp niet wilde raken aan de be
voegdheid der gemeentebesturen om, evenals 
tot nu t oe, onder de werking van dezc wet de 
verordeningen te maken, w e zij noowg acbten 
(Minister van Waterstaat H and. 22 K. 17 Mei 
1926, blz. 1175). 

H et spreekt intusschen van zelf - en werd 
door Uwen R oogen Raad in zijne voormelde 
arresten ook immer in bet oog gehouden, dat 
naast de wet telijke regeling de bevoegdheid van 
de gemeentelijke overheid om, naar plaatselijke 
omstandigbeden en beboeften, bet openbaar 
verkeer met vervoermiddelen binnen haar 
recbtsgebied te regelen, ook waar het betreft 
zoodanig -verkeer t usschen t wee of meer ge
meenten onderling, niet zoover mag gaan, dat 
daardoor de mogelijkheid van w t laatste ver
keer gebeel zoude worden opgebeven of geheel 
van het goedvinden van bet gemeente-bestuur 
zoude komen af te hangen. Ware wt ten aan
zien van de onderwerpelijke bepaling der Bre
dasche politieverordening het geval, dan zoude 
die bepaling, ook al is zij naar bet mij voor
kwam, niet ingevolge art . 151 Gemeentewet 
van rechtswege vervallen, nochtans voor bet 
onderwerpelijke geval onverbindend moeten 
worden geoordeeld als in strijd met de t hans 
geldende gewijzigde Wet van 23 April 1880, 
S. 67. In tegenstelling tot hetgeen in bet be
streden vonnis te dezen aanzien wordt over
wogen, zoude ik mij echter, ook wat wt punt 
aangaat, willen vereenigen met hetgeen de Heer 
requirant in zijne schrift uur tot toelichting van 
het voorgedragen cassatiemiddel O,Pmerkt . Met 
den Heer requirant t och wil het miJ toeschijnen, 
dat de over wegingen van den Hoogen Raad, 
daaromtrent voorkomende in de arresten van 
29 September 1924, 23 Februari 1925 en 9 Maart 
1925, hierboven aangehaald, en bepaaldelijk 
we van het laat st genoemde arrest betreffende 
het zelfde art. 44 der politieverordening van 
Breda, ook na den tbans door de Wet van 
30 Juli 1926, S. 250 geschapen toestand, on
veranderd hare waarde hebben behouden en de 
onhoudbaarbeid aantoonen van de bewering 
van gerequireerde's raadsman, als zoude w e 
verordening bet rijden met intercommunale 
autobussen binnen de gemeente Breda ver 
bieden. Ook de Recbtbank heeft derbalve, naar 
ik meen, ten onrechte aangenomen, dat de meer
gemelde verordening bet uitoefenen en in wor
king brengen van intercommunale au tobus-

wensten in de gemeente Breda geheel afhanke
lijk maakt van bet goedvinden van B. en W. 
en daarom in strijd is met mecrgenoemde wet . 

Ik zoude ten betooge, dat bet ingestelde cas
satieberoep door mij gegrond wordt geacht, 
met bet tot hiertoe opgemerkte kunnen vol
staan, ware bet niet , dat bij pleidooi door den 
geachten raadsman van gerequireerde nog een 
beroep is gedaan op bet rechtskarakter der 
in dezen door Ged. f;taten aan zijn client ver
leende vergunning. De geeerde pleiter toch wil 
daarin zien eene concessie, welke, al uitgegaan 
van Ged. Staten volgens hem gelijk te stellen 
ware met eene provinciale verordening. Hieruit 
wordt dan de gevolgtrekking afgeleid, dat, nu 
in bet desbetreffend besluit van Ged. Staten 
o. m. als voorwaarde wordt gest eld , dat door 
bet bewenend personeel van de vergunnings
houdster stipt de hand wordt gehouden aan 
de w enstregeling en bet tarief, welke bij be
sluit van Ged. St aten, zijn goedgekeurd, en 
aan de achterzijde der aan wt besluit gehechte 
dienstregeling de loop der onderwerpelijke 
autobuslijn in lichtdruk is aangegeven, met 
aanduiwng der straten en halten, zoowel in 
als buiten de gemeente Breda, waarover met 
de bussen zal worden gereden en waar geregeld 
zal worden stilgehouden tot bet in- en uitlaten 
van reizigers, bier zoude zijn eene provinciale 
verordening, welke in het door ar t . 44 der 
A. P. V. geregelde onderwerp voorziet en der 
halve ook op wen grond voormelde politiever
ordening krachtens art. 151 der Gemeentewet 
zoude hebben opgehouden te gelden. 

Ik meen mij te kunnen ontbouden van de 
beoordeeling der vraag, of bet besluit van Ged. 
Staten, waarbij onder zekere voorwaarden ver
gunning tot het in werking brengen van den 
hierbedoelden autobuswenst is verleend, terecbt 
wordt aangemerkt als eene provinciale verorde
ning, als bedoeld b~j art. 151 der Gemeentewet , 
hoewel ik aanvankelijk geneigd zoude zijn, haar 
ontkennend te beantwoorden. Doch, al ware 
bet anders en al zoude moeten worden aange
nomen, dat de goedkeuring van Ged. Staten 
ook omvat de stopplaat sen, aangegeven op den 
aan keerzijde der w enstregeling aangebrachten 
lichtdruk, dan nog wil het mij voorkomen, dat 
gerequireerde zich ten onrechte beroept op de 
hem als dan bij de vergunning gestelde en mits
dien hem verplichtende voorwaarde om op de 
aangeduide plaat sen t ot bet in- en uitlaten van 
reizigers te stoppen ten betooge, dat de bepaling 
va.n art. 44 van de politieverordening der ge
meente Breda hem niet zoude binden. M. e. 
toch volgt bet tegendeel uit de reeds meermalen 
ter sprake gekomen rechtspraak van Uwen 
Raad, waarbij immers de rechtsgeldigheid eener 
verordening als hierbedoeld, onder de gelding 
der Wet van 23 April 1880, S. 67 v66r de jongste 
wijziging, werd aangenomen, ofschoon ook naar 
den toenmaligen tekst der wet de, niet aan 
eenig vergunningsstelsel gebonden, ondernemer 
van een openbaar middel t ot vervoer van per
sonen, dus ook van eene autobusw enst, ver
plicht was, de in de art t. 2 en 3 der wet bedoelde 
aankondiging te doen, welke volgens art. 3 
onder d ook moest inhouden de plaatsen, alwaar 
geregeld zal worden sti!gehouden tot bet in-

1 en uitlaten van reizi~ers, t erwijl het buiten 
bet geval van noodza ll:elijkheid in strijd han
delen of doen handelen met hetgeen is aange-
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kondigd o. m. omtrent bedoelde plaatsen zelfs 
in art. 9, derde lid, der Wet met straf wordt 
bedreigd. Het zij mij vergund, er op te wijzen, 
dat mijn ambtegenoot Mi·. Besier, in zijne con
clusie, voorafgegaan aan het arrest van 29 Sep
tember 1924, W. 11254 N. J. '24, 1057, juist 
in voormelde bepalingen der toen geldende wet, 
welke ook na de jongste wijziging behouden 
zijn gebleven (artt. 5, 6 sub d en 12 vierde lid) 
aanleiding vond, om aan eene dergelijke be
paling van eene plaatselijke politieverordening, 
als de onderhavige, bindende kracht te ont
zeggen. Niettemin werd door den Hoogen Raad 
toen anders geoordeeld en wel op grond, dat 
bij de tot stand koming der Wet van 23 April 
1880, S. 67 uitdrukkeliJk is verklaard ( evenals 
dus, gelijk ik in den aanvang opmerkte, bij de 
tot standkoming der wijzigingswet van 30 Juli 
1926), dat de bevoegdheid van de gemeente
lijke overheid om, naar mate van plaatselijke 
omstandigheden en behoeften, het openbaar 
verkeer binnen haar gemeente te regelen, ook 
waar dit dee! uitmaakt van intercommunaal 
verkeer, onverkort werd gehandhaafd, waarna 
dan verder wordt overwogen: ,,dat een rege
ling, krachtens die bevoegdheid va-stgesteld, 
zeker niet zoover zou mogen gaan, dat daar
door de mogelijkheid van intercommunaal ver
keer feitelijk wordt opgegeven of geheel afhan
kelijk gesteld van het goedvinden van Burge
meester en Wethouders, doch dit met de onder
werpelijke regeling niet het geval is, al ware het 
slechts omdat het inlaten van reizigers ook 
elders, dan op den openbaren weg kan ge
schieden.'' 

Ik meen te mogen besluiten, dat, waar Uw 
Raad aldus de plaatselijke verordening in be
scherming nam t egenover de destijds en ook 
thans nog geldende wettelij ke bepalingen, die 
bescherming zeker niet zal behoeven te worden 
prijsgegeven tegenover eene voorwaarde, door 
Ged. Staten verbonden aan eene verleende ver
gunning krachtens de wet, welke blijkens de 
geschiedenis harer tot standkoming evenzeer 
de autonomie der gemeentebesturen onverkort 
wenschte te laten. 

Ik hen derhalve van oordeel, dat het be
s treden vonnis ten onrechte a-an de hierbedoelde 
gemeente-verordening bindende kracht heeft 
ontzegd, weshalve ik de eer heh te concludeeren, 
dat Uw Raad dat vonnis, voorzoover het daarbij 
bewezen verklaarde niet strafbaar werd ge
oordeeld en gerequireerde te dier zake van alle 
rechtsvervolging werrl ontslagen, zal vernietigen, 
-en te dien opzichte rechtdoende krachtens 
art. 105 R. 0., alsnog liet in zooverre vernietigde 
vonnis van den Kantonrechter, wat betreft de 
daarbij aan het bewezen verklaarde gegeven 
benaming, de toegepa-ste wettelijke bepalingen 
en de a-an gereq uireerde opgelegde straf met de 
daaromt.rent vermelde redengeving zal beves
tigen. 

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

Van Dijck; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

-requirant voorgesteld bij schriftuur : (zie Cone!. 
Adv.-Gen.); 

0. dat bij de inleidende dagvaarding aan den 
gereq uireerde is telastegelegd : 

dat hij op 17 April 1927 des voormiddags 

omstreeks 9½ uur onder de gemeente Breda, 
zonder de vereischte vergunning van Burge
meester en Wethouders dier gemeente, als be
stuurder van een vierwielig motorrijtuig -
autobus - daarmede heeft gereden over den 
openbaren weg de Teteringenstraat, met het 
kennelijk doe! dit motorrijtuig geheel of ge
deeltelijk te verhuren, hetgeen bleek doordat 
hij, verdachte, rijdende met dat motorrijtuig 
over dien weg, met dat motorrijtuig op dien weg 
heeft stilgehouden en daarop twee personen, 
die het verlangen om met dat motorriJtuig ver
voerd te worden, hadden kenbaar gemaakt, 
ieder tegen betaling van dertien cent, althans 
een bedrag in geld, als passagier in dat motor
rijtuig heeft toegelaten en die personen vervol
gens met dat motorrijtuig over dien weg, de 

ieuwe Boschstraat, de Boschstraat en de 
Catharinastraat naar de Groote Markt heeft ver
voerd, alwaar die personen zijn uitgesta:l)t ; 

0. dat de Kantonrechter te Breda biJ zijn 
hiervoren genoemd vonnis dit telastegelegde 
heeft bewezen verklaard, het heeft gequali
ficeerd als : ,,het te Breda, zonder vergunning 
van Burgemeester en Wethouders, met een 
motorrijtuig op den openbaren weg rijden, met 
het kennelijk doe! het geheel of gedeeltelijk te 
verhuren", en den gerequireerde deswege, met 
toepassing van de artt. 44 en 221 a der Alge
meene Politieverordening voor de gemeente 
Breda, 23 en 91 Sr., heeft veroordeeld tot een 
geldboete van vijf gulden en vijf dagen ver
vangende hechtenis ; 

0. dat daar tegenover de Rechtbank, het 
vonnis des Kantonrechters ten aanzien der be
wezenverklaring bevestigend, dit voor het 
overige heeft vernietigd en het bewezen ver
klaarde niet strafbaar heeft verklaard - met 
ontslag van rechtsvervolging als voormeld - , 
zulks op grond van de navolgende overwe
gingen: 

,,dat de Raad der gemeente Breda door de 
bepaling van art. 44 der Algemeene Politiever
ordening, voorzoover daarin is verboden om 
behoudens vergunning van Burgemeester en 
Wethouders met een motorrjjtuig met het ken
lijk doe! het geheel of gedeeltelijk te verhuren 
op den openbaren weg te rijden, regelen heeft 
gesteld omtrent het vervoer met vervoermid
delen, waaronder ook vallen die, welke in de 
op 30 Juli 1926, S. 250 gewijzigde wet van 
23 April 1880, S. 67 worden genoemd : auto
bussen, zijnde motorrijtuigen, welke over meer 
dan een gemeente het zich daartoe aanmeldend 
publiek langs een bepaalden weg vervoeren; 

dat bovenbedoelde wijzigingswet echter, 
welke tot stand is gekomen toen voormeld 
art. 44 reeds in werking was getreden, omtrent 
dit vervoer regelen heeft gegeven en we! heeft 
bepaald, dat voor het inwerking brengen van 
een autobusdienst een voorafgaande vergunning 
van Ged. Staten noodig is ; 

dat dan ook gemelde be.Paling in de P olitie
verordening voorzoover ziJ het vervoer regelt 
met de in de wet bedoelde autobussen hetzelfde 
onderwerp regelt, waarover later in een wet 
regels zijn gesteld en in zooverre, naar luid van 
art. 151 der Gemeentewet, van rechtswege is 
vervallen ; dat het motorrijtui_g, waarmede V!)r
dachte reed, er een is hetwelk - zooals ten 
processe vaststaat - mede onderhield den 
a utobusdienst van Teteringen (Driesprong) 



205 19 MA ART. 1928 

over Breda naar Haagdijk en Princenhage, 
krachtens voor dien autobusdienst verleende 
vergunning van Ged. Staten van Noord-Bra
bant, en derhalve het in de dagvaarding om
schreven rijden met dat motorrijtuig niet straf
baar is, voorzoover verdachte door dat rijden 
gemelde bepaling der Politieverordening zou 
hebben overtreden; 

dat bovendien de wet, aan Ged. Staten op
dragend, vergunningen te geven voor het in
werking brengen van autobusdiensten, daar
mede implicite aan dat college de bevoegdheid 
heeft gegeven aan die vergunning zekere be
palingen en voorwaarden te verbinden, mits 
slechts daarbij de strekking der Wet, welke be
oogt, dat in de behoeften van het publiek aan 
vervoermiddelen doelmatig worde voorzien, in 
het oog worde gehouden ; 

dat nu Ged. Staten, welke bij hun, ter terecht
zitting overgelegd be&luit van 23 Maart 1927 
vergunning voor den autobusdienst bovenge
meld verleenden, en daarbij bepaalden, dat 
stipt moest worden nageleefd onder meer de 
dienstregeling met tarief gehecht aan hun be
sluit G. 317a (welk besluit weer aan het ver
gunningsbesluit gehecht is) den te volgen weg 
en in acht te nemen stopplaatsen (niet stand
plaatsen), zooals welker aanduiding aan het 
besluit G. 317a gehecht is en dee! van de dienst
regeling uitmaakt, als voorwaarde voor hun 
vergunning hebben gesteld, en dit ook inder
daad mochten doen, vermits het naar het oor
deel der Rechtbank duidelijk is, dat een juiste 
voorziening met verkeersmiddelen ten behoeve 
van het publiek in vele gevallen juist dan wordt 
gewaarborgd, wanneer aan den autobusonder
nemer als voorwaarde wordt gesteld, dat hij 
rijdt en gelegenheid tot in- en uitstappen in en 
uit de autobussen geeft en geven moet op die 
wegen en plaatsen, waar het publiek daaraan 
juist behoefte heeft ; 

dat uit het in bovenstaande overwegingaan
gevoerde volgt, dat verdachte passagiers ver
voerende en met de autobus rijdende, als in 
de dagvaarding omschreven, niet anders heeft 
gereden dan zooals hij verplicht was te doen, 
daarmede nakomend een hem ter uitvoering 
van de wet van 1880, S. 67 gegeven voorschrift ; 

dat thans de gewijzigde wet meergenoemd 
ten aanzien van autobusdiensten anders dan 
v66r de wijziging - toen alleen was bepaa]d, 
dat geen voorafgaande vergunning onder meer 
voor het inwerking brengen van autobusdien
sten gevorderd was - aan Ged. Staten heeft 
opgedragen daarvoor vergunningen te geven, 
doch dan een gemeenteverordening, welke het 
uitoefenen van die diensten en daarmee het 
inwerking brengen ervan in die gemeente, ge
hee] afhankelijk maakt van het goedvinden 
van Burgemeester en Wethouders, zooals de 
onderhavige verordening naar het oordeel der 
Rechtbank in werkelijkheid doet, in strijd is 
met meergemelde wet en dus niet verbindend ; 

dat op al deze gronden het feit niet strafbaar 
is, voorzoover daardoor een verbod van art. 44 
der Algemeene Politieverordenin~ van Breda 
zou zijn overtreden, en, nu ook biJ geen andere 
wettelijke bepaling het feit is strafbaar gesteld, 
de verdachte moet worden ontslagen van rechts
vervolging, terwijl het vonnis van den Kanton
rechter wat betreft de overwegingen na die 
welke op het bewijs van het telastegelegde be-
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trekking hebben en verder voorzoover het feit 
is geq ualificeerd en strafbaar verklaard en de 
verdachte is veroordeeld, moet worden ver
nietigd"; 

0. dat tegen de aldus met redenen omkleede 
beslissing der Rechtbank zich richt het middel 
van cassatie, tot toelichting waarvan onder 
meer is aangevoerd : 

dat het onderwerp van voormelde wijzigings
wet van 30 Juli 1926, S. 250, voorzoover hier 
van belang ,is het invoeren van het vergun
ningsstelsel voor intercommunale autobussen
exploitatie, met andere woorden : een antler 
onderwerp dan dat, geregeld in art. 44 der 
Algemeene Politieverordening voor de gemeente 
Breda ; dat voorts genoemd artikel geenszins 
het in de gemeente Breda inwerking brengen 
van een autobusdienst, waarvoor door Ged. 
Staten vergunning is verleend, afhankelijk 
maakt van het goedvinden van Burgemeester 
en Wethouders, aangezien dat artikel alleen 
verbiedt op het grondgebied van Breda op den 
openbaren weg passagiers op te nemen ; 

0 . hieromtrent : 
dat art. 44 voormeld, voor zooveel hier van 

belang, verbiedt om behoudens vergunning 
van Burgemeester en W ethouders, met een 
motorrijtuig, met het kennelijk doe! het geheel 
of gedeeltelijk te verhuren, op den openbaren 
weg te rijden; 

dat deze bepaling - geplaatst in een Hoofd
stuk, getiteld ,,Van de veiligheid der straten 
en openbare wegen ten aanzien van het ver
keer van rijtuigen en dieren" kenlijk strekt om, 
in het belang van die veiligheid, een bepaalde 
wijze van gebruik van den openbaren weg met 
motorrijtuigen, behoudens vergunning van 
Burgemeester en Wethouders, te verbieden; 

dat daartegenover het bij de Wet Openbare 
Vervoermiddelen thans voor intercommunale 
autobusdiensten aanvaarde vergunningsstelsel, 
blijkens de Memorie van Antwoord op hetVoor
loopig Verslag van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal betreffende het ontwerp tot 
de meergenoemde wijzigingswet van 30 Juli 
1926," geene andere str!)kking (heeft) dan om 
tusschenkomst der Overheid ook voor het ont
staan van autobusdiensten noodig te maken, 
en daarmede te voorkomen, dat door onjuiste 
of te ruime voorziening met vervoermiddelen 
de duurzame verkeersbehoeften worden ge
schaad", zijnde m. a. w. de eenige strekking 
der wet deze, om in bet belang van het reizend 
publiek, een juiste voorziening in de behoefte 
aan intercommunale autobusdiensten te be
vorderen; 

dat derhalve in het onderwerp : de wijze van 
gebruik van den openbaren weg met autobussen 
- door de Wet Openbare Vervoermiddelen, 
gelijk deze thans luidt, niet wordt voorzien, 
welke opvatting wordt bevestigd door hetgeen 
in dezelfde Memorie van Antwoord is verklaard 
met betrekking tot de bevoegdheden der ge
meentebesturen omtrent aanw~jzing van stand
plaatsen, n.l. dat die bevoegdheden ,, worden 
ontleend aan de Verordeningen, die de raad 
naast de Motor- en Rijwielwet ingevolge art. 135 
der Gemeentewet kan maken omtrent het ver
keer op de wegen in de gemeente", en voorts : 
,,Blijkens hetgeen boven omtrent de strekking 
van het wetsontwerp werd medegedeeld, be
strijkt het wetsontwerp dit terrein niet, en 
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wordt dus aan bedoelde bevoegdheden niet 
getornd"; 

dat, gelijk uit het bovenstaande volgt en ook 
door den Kantonrechter aldus is verstaan, in 
het onderwerp van art. 44 der Algemeene Poli
tieverordening van Breda, voorzoover hier van 
belang, niet door de Wet Openbare Vervoer
middelen, gelijk die na de totstandkoming van 
genoemd artikel bij de Wet van 30 Juli 1926, 
S. 250 werd gewijzigd, is voorzien en <lit artikel 
dus niet in zoover naar luid van art. 151 der 
Gemeentewet is vervallen ; 

0. evenwel met betrekking tot art. 44 voor
meld: 

dat, sedert de wijzigingswet van 1926, de 
Wet Openbare Vervoermiddelen tot het in
werking brengen van intercommunale autobus
diensten voor vervoer van personen vooraf
gaande vergunning vordert, welke niet wordt 
verleend dan nadat belanghebbenden - daar
onder de belanghebbende gemeentebesturen -
in de gelegenheid zijn gestelde hun bezwaren 
naar voren te brengen, terwijl van de beslissing 
van Ged. Stat en voor ieder belanghebbende 
beroep op de Kroon openstaat ; dat bij het ver
leenen der vergunning voorwaarden kunnen 
worden gesteld, met inachtneming van de strek
king der wet ; 

dat die strekking, hiervoren aangegeven, 
medebrengt, dat de te stellen voorwaarden 
mogen betreffen, niet alleen punten als begin 
en einde der autobusl~jnen, de te volgen route, 
de dienstregeling en het tarief, <loch ook de 
plaatsen, waar tot het in- of uit laten van passa
giers moet worden gestopt ; 

dat voorts het belang van het reizend pu
bliek in verband met een juiste voorziening in 
de behoefte aan intercommunale autobuslijnen 
kan medebrengen, dat als voorwaarde wordt 
gesteld het stoppen op bepaalde plaatsen van 
de openbare straat in eenige gemeente, kun
nende immers, uit hoofde van voormeld be
lang, juist zoodanige plaatsen daarvoor het 
meest zijn aangewezen ; 

dat die voorwaarde, blijkens het bestreden 
vonnis, ook in het onderhavige geval voor de 
gemeente Breda is gesteld ; 

dat nu weliswaar de gemeentelijke Overheid 
ook na de wijzigingswet van 1926 bevoegd is 
gebleven om, naar mate van plaatselijke om
standigheden en behoeften, het openbaar ver
keer binnen de gemeente te regelen, ook waar 
dit dee! uitmaakt van het intercommunaal ver
keer, <loch een regeling, krachtens die be
voegdheid vastgesteld, niet zoover mag gaan, 
dat daardoor de mogelijkheid om een intercom
munalen auto busdienst overeenkomstig de daar
toe verleende vergunning te onderhouden, 
feitelijk wordt opgeheven of geheel afhankelijk 
wordt gesteld van het goedvinden van Burge
meester en Wethouders; 

dat <lit nu bij art. 44 voormeld - hetwelk 
i=ers niet insluit, dat den ondernemers van 
intercommunale autobusdiensten voor vervoer 
van personen wordt gewaarborgd de bevoegd
heid om op de daartoe in de vergunning aange
wezen plaatsen van de openbare straat tot het 
opnemen van passagiers te stoppen - inderdaad 
het geval is ; 

dat mitsdien art. 44, voorzoover het betrek
king heeft op het rijden met autobussen in 
intercommunaal verkeer ingevolge vergunning, 

krachtens de gewijzigde Wet Openbare Vervoer
middelen ver!eend, als in strijd met. het stelsel 
dier wet onverbindend moet worden geacht 
en het middel van cassatie is ongegrond ; 

Verwerpt het beroep. (N. J .) 

20 Maart 1928. BESLUIT, houdende beslissiPg 
op het beroep, ingevolge artikel 3 der 
Wet Openbare Vervoermiddelen ingesteld 
door J . M. Kreijen te Geleen tegen de be
schikking van Gedeputeerde Staten van 
L imburg van 14 April 1927, derde Af
dee!ing, La. 102/h. S. ·,4_ 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. M. Kreijen te Geleen tegen de beschikking 
van Gedeput eerde Staten van L imbu rg van 
14 April 1927, 3e Afdeeling, La. 102/h, waar
bij hem vergunning is geweigerd tot het in 
werking brengen van een autobusd'ienst t,us
schen Maastr icht en Sittard; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Best uur, gehoord, adviezen van 
12 October 1927, n°. 821, en 30 November 1927; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 16 Maart 1928, n°. 460, Af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende, dat, Gedeputeerde Staten van 
Limburg bij besluit van 14 April 1927 afwijzend 
hebben beschikt op de aanvrage van J . ~
Kreijen te Geleen om vergunning tot het in wer
king brengen van een autobusdienstMaastricht
Meerssen-Beek-Geleen-Sittard v. v. uit over
weging, dat reeds voor twee autobusdiensten 
op <lit t raject vergunning is verleend, waardoor 
in de verkeersbehoeften der streek genoegzaam 
wordt voorzien, zoodat de door J. M. Kreijen 
gedane aanvrage voor inwilliging niet vatbaar 
moet worden geacht ; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat hij 
van 3 December 1924 af het bedrijf van on
dernemer van personenvervoer exploiteert; 
dat hij in dit bedrijf zijn kapitaal heeft ge
stoken en bij weigering dier vergnnning ge
dupeerd zal zij n ; d '3.t aan ondernemers, d ie 
na hem den dienst hebben aangevangen, wel 
vergunning is verleend; 

Overwegende, dat met Gedeputeerde Staten 
van L imburg moet worden aangenomen, dat 
door de autobusdiensten tusschen ilI aa.strir,ht en 
Sittard, waarvoor vergnnning is verleend bij 
hnnne beschikkingen van 14 April 1927, 3e 
Afdeeling, La. 2279/C en La. 4440/E, genoeg
zaam in de verkeersbehoeften dier ook nog 
door den spoorweg doorsneden streek wordt 
voorzien en dat mitsdien in het belang eener 
juiste en duurzame verkeersvoorziening ver
leening van verdere autobusvergunningen tu3-
schen die plaatsen niet wenschelijk is ; 

Gezien de W et Openbare Vervoermiddelen; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond t e verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast met 

de uitvoering van dit beslnit, dat met het 
rapport van Onzen Minister in het Staatsblad 
zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 20sten Maart 1928. 
WILHELMINA. 

De .Min ister van TVaterstaat, H . v. D. VEGTE, 
(Uitgeg. 5 .4. pril 1928. ) 
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MINISTERJE VAN 
WATERSTAAT. 

No. 460. 

AFDEELING 
VERVOER- EN MJJNWEZEN. 

's-Gravenhage, 
16 Maart 1928. 

Aan de Koningin. 
De Raad van State, Afdeelin~ voor de Ge

schillen van Bestuur, hef'ft miJ toegezonden 
het door de Afdeeling aan Uwe Majesteit uit
gebrachte advies van 12 Oct ober 1927, n°. 
821, met ontwerp-bes!uit en bjjlagen, betref
fende het beroep, ingesteld door J . M. Kreijen 
te Geleen tegen de beschikking van Gedepu
teerde Staten van Limbnrg dd . 14 April 1927, 
3e Afdeeling, La . 102/h, opgenomen in het 
Provinciaal Blad van L imburg 1927, n°. 79, 
waarbij hem vergunning is geweigerd tot het 
in werking brengen van een autobusdienst 
t usschen Maastricht en Sittard. 

De Afdeeling is van oordeel dat het beroep 
gegrond is, zooals blijkt uit het ontwerp-besluit, 
dat luidt als volgt : 

,,Wij WILHELMINA. enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J.M. Kreijen te Geleen tegen de beschikking 
van Gedeputeerde Staten van Limbu rg van 14 
April 1927, 3e Afdeeling, La. 102/h, waarbij 
hem vergunning is geweigerd tot het in werkin!? 
brengen van een autobusdienst tusschen Maas
tricht en S ittard ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 12 
October 1927, n°. 821; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Overwegende, dat GedeputeerdP Staten van 
Limburg bij besluit van 14 April 1927 afwjjzend 
hebben beschikt op de aanvrage van J. M.Kreij
en te Geleen om vergunning tot het in werking 
brengen van een autobusdienst Maastricht
Meerssenr- Beek- Geleen---Sittard v.v. uit over
weging, dat reeds voor twee autobusdiensten 
op dit traject vergunning is verleend, waardoor 
in de verkeersbehoeften der s•reek genoegzaam 
wordt v oorzien, zoodat de door .J.M. Krejjen 
gedane aanvrage voor inwilliging niet vatbaar 
moet worden geacht ; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat hij 
va.n 3 December 1924 af het bedrjjf van onder
nemer van personenvervoer exploiteert: dat 
hij in dit bedrijf zijn kapitaal heeft gestoken 
en bij weigering dier vergunni1!-g gedupeerd 
zal zijn ; dat aan ondernemers, die na hem den 
dienst hebben aangevangen., we! vergunning is 
verleend; 

Overwegende dat op grond van de overgeleg
de stukken moet worden aangenomen, dat het 
verkeer behoefte beeft aan eene autobusverbin
ding Maastrieh~-Meersaen-Beek-Geleen-B_ittard; 

dat in zoodamg geval de bestaande diensten 
voor eene vergunning in aanmerking komen ; 
dat daarom Gedeputeerde Staten van Limburg 
ten onrechte aan den appellant vergunning 
voor zijn reeds eenige jaren bestaanden auto
busdienst hebben geweigerd; 

GPzien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

Met vernietiging van het besluit van Gede-

puteerde Staten van Limburg van 14 April 
1927, 3e Afdeeling, La. 102/b, aan J.M. K reij
en t e Geleen vergunning te verleenen tot het 
in werking houden van een autobusdienst 
M aastricht- M eerssen- U lestraten- Beek-Geleen--
Sittard, v. v., onder de navolgende voorwaarden: 

1°. de dienst,regeling, welke, 1'ehoudens het 
bepaalde onder 3°. minstens 6 maanden van 
kracht blijft, is onderworpen aan de goerlkeu
ring van Gedeputeerde Staten. 

2°. Behoudens het ge1•al, in de 3e alinea 
bedoeld, moet de dienstregeling uiterlijk eene 
maand v66r het in werking treden aan Ge
deputeerde Staten worden overgelegd. 

Wanneer er meer autobussen geheel of !le
deeltelijk hetzelfde t raject volgen, wordt het 
opstellen van het ontwerp der dienstregelingen 
overgelaten aan de betrokken ondernemers in 
onderling overleg. 

Kunnen deze daaromtrent niet tot overeen
stemming geraken, dan stellen Gedeputeerde 
Staten de dienstregeling op. 

3°. Tusschentijdsche wiJziging der dienst
regeling kan in bijzondere gevallen, ter be
oordeeling van Gedeputeerde Staten, worden 
toegestaan. 

4°. De tarieven moeten eveneens door Ge
deputeerde Staten worden goedgekeurd. De 
thans aan dit College medegedeelde tarieven 
blijven geldig gedurende 2 maanden na de 
dagteekening van dit besluit. 

5°. De ondernemer is verplicht te zorgen 
dat aan ieder reiziger een voor de af te leggen 
reis geldig plaatsbewijs wordt ter hand gesteld, 
waarin de verschuldigde vrachtprijs duidelijk 
is uitgedrukt. 

6°. De ondernemer moet tot genoegen van 
Gedeputeerde Staten tegen vervoerschade ver
zekerd zijn ; ook de inzittende reizigers moeten 
verzekerd zijn tegen de gevolgen van ongeval
len tot een bedrag van f 3000 per reizigers
plaats. 

De desbet reffende verzekeringspolis en de 
kwitantie der Jaatstbetaalde premie moe
ten op eerste aanvraag aan Gedeputeerde 
Staten ter inzage worden toegezonden. 

7°. De ondernemer moet, t er beoordeeling 
van Gedeputeerde Staten, steeds een voor den 
omvang van zijn bedrijf voldoend aantal goed
gekeurde reservebussen beschikbaar hebben ter 
verzekering van de geregelde uitoefening van 
den dienst. 

Onze Minist,er van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan af
schrift zal worden g()zonden aan den Raad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur. 

De Minister van Waterstaat, 

In do overwegingen van dit ontwerp-besluit 
gaat de Afdeeling geheel voorbij de overweging 
van Gedeputeerde Staten, dat reeds voor twee 
autobusdiensten op het traject Maastricht
Sittard vergunning is verleend, waardoor in de 
verkeersbehoeften der streek genoegzaam wordt 
voorzien, zoodat de door ,T. M. Kreijen gedane 
aanvrage voor inwilliging niet vatbaar moet 
worden geacbt. Krachtens de mij door Uwe 
Majesteit verleende maohtiging heh ik daarom 
de Afdeeling verzocht het beroep in nadere 
overweging te willen nemen, waarbij ik opmerk
te, dat naar mijn oordeel niet behoort t e worden 

' 1~ 
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overwogen, of Let verkeer tusschen Maast·richt 
en Sittard behoefte heeft aan eene autobus
verbinding, maar of dat verkeer, naast de twee 
diensten, waarvoor vergunning door Gedepu
t eerde Staten is verleend, nog aan een derde 
verbinding behoefte heeft. 

In haar nader rapport van 30 November 1927, 
nos. 819-823/185, dat mede betrekking heeft op 
de beroel?en, behandeld in mijne rapporten aan 
Uwe Maiesteit van heden, nos. 458, 459, 461, 
en 462, geeft de Afdeeling hierop het volgende 
antwoord: 

,,De Afdeeling heeft de opmerk.ingen van den 
Minister nauwgezet overwogen. Zij meent echter 
hare adviezen t e moeten bandhaven en wel op 
de volgende gronden. 

De strekk.ing der wet is, om ,,tusschenkomst 
der Overheid ook voor het ontstaan van auto
busdiensten noodig te maken en daarmede te 
voorkomen, dat door onjuiste of te ruime voor
ziening met veTvoermiddelen, de duurzame ver
keersbehoeften worden geschaad" (Memorie van 
Antwoord aan de TweedP Kamer, pagina 2). 

Dienovereenkomstig onderzoekt de Afdeeling 
in elk voorkomend geval allereerst, of op een 
bepaald traject behoefte bestaat aan verkeer 
met autobussen. Daarbij moet haars inziens 
niet een schriel standpunt worden ingenomen ; 
a.Ileen voor het duurzame verkeer schadelijke 
diensten moeten worden geweerd ; maar een 
streven, om slechts dan eene vergunning te 
verleenen, wanneer de behoefte luce clarius 
is gebleken, zou leiden tot het tegenhouden 
van eene gezonde verkeersontwikkeling en zou 
den gunstigen invloed, die van het scheppen 
van een verkeersmiddel en van uitbreiding van 
verkeersmiddelen voor eene bepaalde landstreek 
kan uitgaan, miskennen. 

Staat nu vast, dat op een bepaald traject, 
a.an autobusverkeer behoefte bestaat, dan rijst 
de vraag : a.an wie moet vergunning worden 
verleend? 

De wet laat Gedeputeerde Staten in dezen 
vrijheid, behoudens dat met de strekk.ing der 
wet uiteraard rekening moet worden gehouden. 

Hier komt men op het t errein, waarop naar het 
oordeel der Afdeeling zeer wel met de omstan
digheid kan worden gerekend, of een onder
nemer reeds v66r het in werking treden der 
wet een dienst onderhield. De wet heeft in dit 
geval niet, zooals bijvoorbeeld bij de wetten 
op de uitoefening der geneeskumt en artsenij
bereidkunst, eene overgangsbepaling opgeno
men, krachtens welke zij, die bij het in wer
king treden der wet zonder strijd met wet ofver
ordering een beroep uitoefenen, daarmede kun
nen vonrtgaan tot hunnen dood. Artikel XI van 
de wet van 30 Juli 1926, Staatsblad n°. 250, be
oogt veeleer stagnatie in het verkeer te voor
komen, dan bescherming van de belangen van 
hen, die bij het in werk.ing treden der wet 
een autobusbedrijf uitoefenen. 

Maar de wet verzet er zich niet tegen, dat 
met hunne belangen bij het verleenen van 
eene vergunning, waar de verkeersbehoefte 
vaststaat, wordt rekening gehouden. Vandaar 
dat de Afdeeling, indien de verkeersbehoefte 
a.an autobussen op eenig traject kan worden 
aangenomen, aan bestaande diensten de voor
keur $.eeft boven nieuwe, tenzij zulks strijdig 
zou zgn met het verkeersbelang. Jn dien zin 
is ook beslist bij Uwer Majesteits besluit van 
26 October 1927, n°. 12. 

Op het traject Sittard-Maastricht doet zich 
nu het geval voor, dat er drie bestaande 
ondernemingen zijn. De Afdeeling stelt zich 
hierbij op het standpunt, dat de vraag, of er 
een te ruime voorziening van het autobusver
keer is, niet beslist wordt door het aantal 
ondernemingen, doch door het aantal rijdende 
bussen. Dit aantal bussen kunnen Gedeputeerde 
Staten met behulp der voorwaarden bepalen. 
Maar daarom kan de vraag, of er 2 of 3 ver
gunningen kunnen worden verleend afgezien 
van het vraagstuk der te ruime voorziening 
worden behandeld. Het meest redelijke is aan 
alle bestaande diensten verg1Jnning te ver
leenen ; een keuze daaruit is moeilijk en kan 
onbillijkheden medebrengen ; voor de oudste 
diensten pleit, dat zij pionierswerk hebben ver
richt, doch zij hebben veelal tegen, dat hunne 
bussen minder goed zijn dan de nieuwere bussen 
van hunne Iatere concurrenten. De meest re
delijke oplossing is daarom, om, in geval er 
in het algemeen aan verkeer per autobus be
hoefte be3taat, aan alle bestaande diensten 
vergunning te verleenen. Bij de goedkeuring 
der dienstregelingen kunnen Gedeputeerde Sta
ten waken voor te ruime voorziening. 

Voor eventuee] concurreerende spoor- en 
tramwegen is bet eveneens onverschillig of 2 
of 3 ondernemingen vergunning hebben; de 
mate der concurrentie wordt bepaald door de 
dienstregeling en het aantal rijdende bus•en, 
niet door het aant,al ondernemingen. 

Uit het vorenstaande vloeit voort, waarom 
de Afdeeling meent, dat ook a.an J. M. Kreijen 
vergunning kan worden verleend." 

Met de aan dit betoog ten grondslag liggen
de opvatting, dat de vraag, of er een t e ruime 
voorziening van het autobusverkeer is, niet 
beslist wordt door het aantal ond~rnemingen, 
doch door het aantal rijdende bussen, kan ik 
mij niet vereenigen. Zij zou leiden tot een oneco
nomische versnippering van vervoer, welke de 
wet juist heeft willen voorkomen door uitslui
ting van mededinging mogelijk te ma.ken, voor 
zooveel ondernemingen zich aanmelden op 
ruimeren voet dan voor het te bedienen ver
keer voldoende moot worden geacht. 

Niet weersproken is de opvatting van Ge
deputeerde Staten, dat door de beide diensten. 
waarvoor vergunning door dat College is ver
leend, genoegzaam in de verkeersbehoeften 
der streek wordt voorzien. Indien naast die 
ondernemingen nog een derde zou worden toe
gelaten, lijdt het naar mijne meening geen 
twijfel, dat hierdoor de uitkomsten der bedrijven 
verminderen, met als gevolg vermindering van 
weerstandsvermogen tegen mogel,ike tegenspoe
den, waardoor a.an eene regelmatige bediening 
van het verkeer afbreuk wordt gedaan. 

Op grond van die overwegingen ben ik met 
Gedeputeerde Staten van meening, dat in het 
belang eener juiste en duurzame verkeersvoor
ziening aan J. M. Kreijen geen vergunning 
voor een autobu~dienst Maastricht- Sittard be
hoort te worden verleend. 

Ik moge Uwer Majesteit mitsdien zeer eer
biedig in overweging geven, het hiernevens 
gaand, in dien zin opgemaakt ontwerp-besluit 
te bekrachtigen. 

De M inister van Waterstaat, H . v. D. VEGTE. 
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20 Maart 1928. BESLUIT, houdende beslissing 
op de beroepen, ingevolge artikel 3 der 
Wet Openbare Vervoermiddelen ingesteld 
door de Directie der Nederlandsche Spoor
wegen en Burgemeester en Wethouders 
van Geleen tegen de beschikking van Ge
deputeerde Staten van Limburg van 18 
Februari 1927, 3e Afdeeling, La. 1090/4 P. 
s. 75. 

Wij WILHELMINA, enz . 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

de Directie der Nederlandsche Spoorwegen 
en Burgemeester en Wethouders van Geleen 
tegen de beschikking van Gedeputeerde Staten 
van Limburg van 18 Februari 1927, 3e Afdee
ling, La. 1090/4 P, -waarbij aan F. W. Martens 
te Sittard vergunning is verleend tot het in 
werking brengen van een autobusdienst tus
schen Sittard en Lutterade ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
12 October 1927, n°. 819 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 16 Maart 1928, n°. 461, Af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten van 
Limburg bij besluit van 18 Februari 1927 aan 
F . W. Martens te Sittard vergunning hebben 
verleend tot het in werking brengen van 
een autobusdienst Sittard- Lutterade (Linden
heuvel ) v.v.; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat tegen de aanvrage bezwaar 
is ingebracht door de Directie der Nederland
sche Spoorwegen op grond dat de spoorweo-
verbinding Sittard--L11.tterade volledig in de 
verkeersbehoefr.en op dit t raject voorziet 
dat blijkens het proces-verbaal der op 5 Ja
n uari 1927 door eene Commissie uit Gedepu
teerde Staten gehouden openbare zitting tegen 
de aan.vrage mondeling bezwaar is gemaakt 
door den burgemeester van Geleen, namens 
het bestuur dier gemeente, aangezien de han
deldrijvende middenstand aldaar zal wor
den benadeeld tengevolge van het in 
werking brengen van dezen autobusdienst, 
welke een aanmerkelijK dee! der inwoners van 
Geleen naar andere plaatsen leidt voor het 
doen hunner inkoopen, terwijl bovendien door 
de van Beek af door Geleen rijdende autobussen 
voldoende in de verkeersbeboeften wordt voor
zien en de autobusdienst van den ondernemer 
Martens derhalve zeer goed kan gemist wor
den ; dat, wat de bezwaren van de Directie 
der Nederlandsche Spoorwegen betreft, deze 
voor een belangrijk dee! zijn te ondervangen 
door aan de vergunning de voorwaarde te ver
binden, dat de dienstregeling en de reizigers
tarieven onderworpen z~jn aan de goedkeuring 
van Gedeputeerde Staten ; dat het namens 
het gemeentebestuur van Geleen gemaakte be
zwaar naar het oordeel van Gedeputeerde 
Staten deels niet is ter zake dienende, deels 
geen genoegzaam gewicbt in de schaal legt 
om de vergun.ning te weigeren ; dat volgens 
verkregen inlichtingen van den autobusdienst 
behalve door inwoners der gemeente Geleen 
een druk gebruik wordt gemaakt door mijnwer
kers en andere arbeiders, welke zich naar hun 
werk begeven of daarvan terugkeeren en vooral 
op Zon- en feestdagen, door ta! van elders wo
nende personen, die aan in de buurt van Lin-

denheuvel verblijvende familieleden een bezoek 
gaan brengen; dat de autobusdienst Sittard
Lindenheuvel derhalve geacht kan worden in 
de verkeersbehoeften tusschen deze plaatsen 
te voorzien, zoodat er t ermen aanwezig zijn 
om op de aanvraag eene gunstige beschikking 
te nemen; 

dat van <lit besluit de Directie der Neder
landsche Spoorwegen en Burgemeester en 
Wethouders van Geleen bij Ons in beroep zijn 
gekomen; 

dat de etrStgenoemde appellante aanvoert, 
dat de spoorwegdienst met zeven paar treinen 
benevens 12 paar mijnwerkerstreinen voldoen
de in de verkeersbehoeften voorziet, ten,ijl 
bovendien geen enkele waarborg bestaat, dat 
Gedeputeerde Staten bij de goedkeuring der 
dienstregeling onnoodige concurrentie voor de 
spoorwegen voorkomen zullen ; 

dat Burgemeester en Wethouders van Geleen 
in hoofdzaak aanvoeren, dat in de verkeers
behoeften tusschen Sittard en Geleen (Linden
heuvel) voldoend e wordt voorzien door andere 
autobusdiensten, die niet alleen het verkeer 
tusschen Sittard en Geleen <loch tevens door
gaand verkeer van en naar Sittard over Geleen 
bedienen, terwijl de opheffing van den autobus
dienst van Martens ten goede zou komen aan 
de verkeersbediening van Urmond en Stein, 
welke thans wordt bedieod door slecht.s een 
dienst, die in het slappe seizoeo niet, rendabel 
schijnt; 

Overwegende, dat Lutterade is gelegen in de 
onmiddellijke nabijheid van hetstation Lutterade 
van den spoorweg Sittard-lrlaastricht en van 
den door den autobusdienst Stein-Urmond
Berg- Geleen--Sittard gevolgden weg, voor 
welken dienst door Gedeputeerde Staten va.n 
Limburg aan P. L . Brouns en Zn. t e Stein 
verguuning is verleend bij beschikking van 25 
Februari 1927, 3e Afdeeling, La. 2409/9 W, 
opgenomen in het Provinciaal blad n°. 41; 

dat voorts Geleen met Sittard is verbonden, 
behalve door den spoorweg en genoemden 
autobusdienst van P. L. BrounsenZn.,doortwee 
autobusdiensten Maastricht- Sittard, waarvoor 
door Gedeputeerde Staten van Lim burg ver
gnnning is verl eend aan J . A. Demandt en Th. Col
lard te Beek bij beschikking van 14 April 1927, 
3e Afdeeling, La. 2279/C, 0pgenomen in het 
Provinciaal blad n°. 76, en aan J. H. Maassen 
en P. A. K erckhoffs t e Beek bij beschikking 
van 14 April 1927, 3e Afdeeling, La. 4440/E, 
opgenomen in het Provinciaal blad n°. 77, en 
door den autobusdienst Staatsmijn Emma/ 
Hoensbroelt-- Schinnen- Geleen- Sittard, waar
voor door Gedeputeerde Staten van L imb~trg ver
gunning is verleend aan F. de Boer te Heerlen 
bij beschikking van 25 Februari 1927, 3e 
Afdeeling, La. 2411 /9 U, opgenomen in het 
Provinciaal blad n°. 39 ; 

dat op grond van de ingekomen bei-ichten 
moet worden aangenomen, dat door die mid
delen van vervoer voldoende wordt voorzien 
in de verkeersbehoefte tusschen Sittard, Geleen 
en Lutterade ; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaa,n : 

met vern.ietiging van het besluit van Gedepu
teerde Staten van Limburg van 18 Februari 
1927, 3e Afdeeling, La. 1090/4 P, de door 
F. W. Martens t e Sittard gevraagde verguoning 
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tot het in werking brcngen van een autobus
dienst Sittard-Lutterade (Lindenheuvel) te wei
geren. 

Onze Minister van Waterstaat is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat met 
het rapport van Onzen Minis ter in het Staats
blad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
.Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhagc, den 20sten Maart 1928. 
WILHELMINA. 

IJe Mini:ster van Waterstaat, H . v. n. VEGTE. 
(Uitg eg. 17 April 1928.) 

.MINISTERIE VAN 
W ATERSTAAT. 

N°. 461. 

AFDEELING: 

's-Gravenhage, 
1 ,1 l\faart 1928. 

VERVOER· EN MIJNWEZEN. 

Aan de Koningin. 
De Raad van Staj;e, Afdeeling voor de Ge

schillen van Bestuur, heeft mij toe~ezonden het 
door rle Afdeeling aan Uwe Maiesteit uitge
brachte advies van 12 October ~927, n°. 819, 
met ontwerpbesluit en bijlagen, betreffende de 
beroepen, ingesteld door de Directie der Ne
derla11dsche ~poorwegen en Burgemeester en 
Wethouderi van Geleen tegen de beschikking 
van Gedeputeerde Staten van Limburg dd. 
18 Februari 1927, 3e Afdeeling, l ,a. 1090/4 
P, opgenomen in het Provinciaal blad van Lim
burg 1927, n°. 18, waarbij aa.n F. W. Martens 
te Sittard vergunning is verleend tot hot in 
werking brengen van een autobusdienst t us
schen Sittard en Lutterade (Lindenheuvel). 

De ."iideeling is van oordeel, dat de beroepen 
ongeg,ond zijn, zooals blijkt uit het ontwerp
besluit, dat luidt als volgt : 

,.~ij WILHELMINA, enz. 
Beschikk,mde op de beroep en, ingesteld door 

de Directie der Nederlandsche Spoorwegen en 
Burgemeester en wethouders van Geleen tegen 
de beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Limburg vau 18 Februari 1927, 3e Afdeeling, 
La. 1090/4 P, waarbij aan F. W. Martens te 
Sittard vergunning is verleend tot het in wer
king brengen van een autobusdienst tusschen 
Sitlard en Lutterade ; 

Den Raad v,in State, AfdeP!ing voor de 
Gescbillen van Bestuur, gehoord, advies van 
12 October 1927, no, 819; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Watersta>it van 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten van 
Limburg bij besluit va.n 18 Februitri 1927 aan 
F. W. Martens te Sittard vergunning hebben 
verleend tot het in werking brengen van een 
autobusdienst Sittard-Lutterade (Lindenheuvel) 
v.v.; 

dat Gedeputeerde Staten daarb(j hebbe_n 
overwogen, ditt tegen de aanvrage bezwaar 1s 
ingebmcht door de Directie der Nederlandsche 
Spoorwegen op grond dat de spoorwegverbin
ding Sittard-Lutterade volledig inde verkeers
behoeften op dit traject voorziet ; rlat blijkens 
het proces-v.,,rbaal der op 5 Januari 1927 door 

eene Commissie uit Gedeputeerde Staten ge
houden openbare zitting tegen de aanvrage 
mondeling bezwaa.r is gemaitkt door den Bur
gemeester van Geleen, namens het bestuur dier 
gemeente, aangezien de handeldrijvende mid
denstand aldaar zal worden benadeeld tenae. 
volge van het in werking brengen van deien 
antobusdienst, welke een aanmerkelijk dee! 
der inwoners van Geleen naar andere plaatsen 
leidt voor het doen hunner inkoopen, terwijl 
bovendien doot de va.n Beek af door Geleen 
rijdende autobussen voldoende in de verkeers
behoeften wordt voorzien en de autobusdienst 
va.n den ondernemer Martens derhalve zeer 
goed kan gemist worden ; dat. wat de bezwaren 
van de Directie der Nederlanrlsche Spoorwe
gen betreft, deze voor een belangrjjk dee! zijn 
te ondervangen door aan de vergunning de 
voorwaarde te verbinden. dat de dienstregeling 
en de reizigerst>irieven onderworpen zijn aan 
de goedkeuring van Gedeputeerde St>iten ; da.t 
het namens het gemeentebestuur van Geleen 
gemaakte bezwaar naar het oordeel van Ge
deputee!'de Staten deels niet is ter zake die
nende, deels geen genoegzaam gewicht in de 
schital legt om de vergunning te weigeren; 
dat volgens verkregen inlichtingen van den 
autobusdienst behalve door inwoners der ge
meente Geleen een druk gebruik wordt, gemaakt 
door mijnwerkers en andere arbeiderE, welke 
zich naar hun w~rk begeven of daarvan terug
keeren en vooral op Zon- en feestdagen, door 
tal van elders wonende personen, die aan in 
de buurt van Lindenheuvel verblijvende fami!ie
leden een bezoek gaan brengen ; dat de auto
busdienst Sittard- Lindenheuvel derhalve geacht 
lmn worden in de verkeersbeboeften tusschen 
deze plaatsen te voorzien, zoodat er termen 
aauwezig zijn om op de aanvraag eene gunstige 
besr.hikking te nemen ; 

dat van dit besluit de Directie der Neder
landsche Spoorwegen en Burgemeester en 
Wethouders van Ge!een bij Ons in b;..,roep 
zijn gekomen ; 

dat de eerstgenoemde appellante aanvoert, 
dat de spoorwegdienst met zeven paar tre.nen 
benevens 12 paar m\juwerkerstreinen voldoende 
in de verkeersbehoefte ~oorziet, terwijl boven
dien geen enkele waarborg best>iat, ditt Ge
deputeerde Staten bii de goedkeuring der 
dienstregeling onnoodige concurrentie voor de 
Spoorwegen voorkomen zullen ; 

ditt Burgemeester en Wethouders van Geleen 
in boofdzaak aanvoeren, dat in de verkeers
behoeften tusschen Sittard en Geleen (Linden
heuvel) voldoende wordt voorzien door andere 
autobusdiensten, die niet alleen hPt verkeer 
tusschen Sittard en Geleen doch tevens door
gitand verkeer van en naar Sittard over Geleen 
bedienen, terwijl de opheffing van den autobus
dienst van M a.rtens ten goede zou komen aan 
de verkeersbediening van Urmond en Stein, 
welke thans wordt bediend door slechts een 
dienst, die in het slappe seizoen niet rendabel 
schijnt; 

Overwegende dat op grond van de overge
legde stukken moet worden aangenomen, dat 
bet verkeer behoefte heeft a,in eene antobns
verbinding Sittard-Geleen--Lutterade; 

dat in zoodanig geval de bestaande diensten 
voor eene verguuning in a.anmerking komen ; 

dat derhalve Gedeputeerde Staten van Lim-
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burg de bestreden vergunning terecht bebben 
verleend; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast met 

de uitvoering van dit besluit, waarvan afscbrift 
zal worden ge:r.onden a.an den Raad van 
State, Afdeeling voor de Gescbillen van Bestuur. 

De Minister · van Waterstaat, 

Aangezien ik mij met dat ontwerp-besluit 
niet kon vereenigen, heh ik, kr•1cbten• de mij door 
Uwe Majesteit verleende machtiging, de Af
deeling verzocbt het beroep nader te willen 
overwegen, waarbij ik er op wees, dat naar 
mjjn oordeel zoowel Lutterade a.lg Geleen op 
voldoende wijze met Sittard zijn verbonden, 
en dat ook de opmerking van Burgemeester 
en Wethouders van Geleen over het kunstmatig 
kweeken van een behoefte aan dezen dienst er 
op duidde, dat deze niet in een werkelijk be
staande behoefte voorziet. 

In haar nader rapport van 30 November 
1927, n°. 819-823/185, dat gevoegd is bij mijn . 
rapport aan Uwe Majesteit van heden, n° . 
460, antwoordt de Afdeeling hierop het vol
gende : 

,,Ten aanzien van den dienst Sittardr-Lut
,,terade wijst de Afdeeling er op, dat de Hoofd
,,inspecteur Genera.al der Spoor- en Tramwegen 
,,erlrnnt, dat met het oog op de bebouwing 
,,langs den weg Sittardr-Geleen-Lutterade toch 
,,behoefte bestaat a.an een openbaar vervoer
,,middel langs dien weg. In deze behoefte 
,, voorziet de dienst van F. Martens. De Afdee
,,ling ziet niet in, waarom het verkeersbelang 
,,geschaad wordt door dezen bestaanden dienst . 
,,De vrees van Burgemeester en Wethouders 
,,van Geleen, dat de inwoners hunner gemeente, 
,,dank zij dezen dienst, elders hunne inkoopen 
,,zullen doen, kan geen reden zijn, om de 
,,vergunning te weigeren; in die lijn zou men 
.,ter bescherrning van de belangen der dorps
" wink:eliers geen enk:el geisoleerd gelegen dorp 
,,met een stad moeten verbinden. " 
De Afdee!ing doet bij dit antwoord geen recht 
wedervaren a.an het mijns inziens op goede 
gronden door het appelleerend gemeentebe
stuur gevo~rde betoog over de kunstmatigheid 
van den bestreden autobusdienst, die opgericht 
is met subsidie van de niet in gunstige finan
cieele om~t a.ndigheden verkeerende gemeentc 
Sittard. Bovendien stelt dit bestuur zich 
geenszins op het enge door de Afdeeling be
doelde standpunt, doch bepleit het veeleer 
de voorkeur, welke doorgaande diensten naar 
Sittard, vooral die, welke aldus achter Luttera
de afzijdig gelegen plaatsen uit hunne afzon
dering verlossen, verdienen boven een dienst 
a.ls de in geding zijnde, die zich slechts tot 
een kort, veelbelovend traject beperkt en 
daardoor ten nadeele en wellicht ten koste 
van de diensten van verdere strekking het ver
keer afroomt. 

Voorts ziet de .Afdeeling klaarblijkelijk 
voorbij hetgeen de Hoofdinspecteur Genera.al 

_der Spoor- en Tramwegen a.an zijn door de 
Afdeeling aangehaalde opmerking toevoegt, 
dat handhaving van de vergunning zijns in
ziens a.Ileen kan worden aanbevolen, indien, 
hetgeen hij meent niet te mogen verwachten, 

alsnog zou blijken, dat door bet vervallen van 
dezen autobusdienst onvoldoende voorzien zou 
zijn in de verkeersbediening d0or andere auto
busdiensten, welke t evens doorgaande reizigers 
over Geken vervoeren. Dit standpunt komt 
mij voor, in overeentemming met de bedoeling 
der wet te zijn. 

Aa.ngezien nu Lutterade is gelegen in de 
onmiddellijke nabijheid zoowel van bet station 
van dien naam van den spoorweg Sittardr
M aastricht. a.ls van den door den autobusdienst 
van P. L. Brouns en Zoon, van Stein over 
Urmond, Berg en Geleen naar Sittard gevolgden 
weg, en Geleen, behalve i:loor den spoorweg 
en dien autobusdienst, nog verbonden is met 
Sittard door de twee autohusdiensten Maas
tricht-Sittard van Demandt en Collard, en 
van Maassen en K erckhoffs, alsmede door den 
autobusdienst van F. de Boer te Heerlen van 
de Staatsmijn Emma of Hoensbroek over 
Schinnen en Geleen naar Sittard, hen ik van 
oordeel, dat de autobusdienst van Martens 
overbodig is, en de beroepen gegrond zijn, 
zoodat de aa.ngevallen beschikking van Ge
deputeerde Staten hehoort t e worden vernie
tigd. 

Ik moge Uwer Majesteit mitsdien zeer eerbie
dig in overweging geven het hiernevensgaand, 
in dien zin opgemaakt ontwerpbesluit t e be
krachtigen. 

Het zou Uwer Majesteit kunnen behagen 
de hierbij gevoegde, aan den Raad van State 
gerichte stukken aan den Vice-Pre9ident van 
dien Raad te doen t erugzenden. 

De .Minister van Waterstaat, 
H. v. D. VEGTE. 

20 Maart 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
Gemeentewet art. 194h. 

Nu de verplichting der gemeente tot be
taling van een zeker bedrag door uitspra
ken der Kroon als administratieve rechter 
in hoogste instantie is komen vast te staan, 
is e1· geen gegronde aanleiding de vraag 
van de schuldplicht igheid der gemeente in 
deze aan het oordeel van de rechterlijke 
macht te onderwerpen. 

Zie de beslissing van Ged. Staten van Fries
land A. B. 1926 biz. 210. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad van Menaldumadeel tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Friesland 
van 16 Juni 1926, n°. 113, 2e Afd. , waarbij 
goedkeuring is o'nthouden aan zijn besluit van 
25 Mei tevoren tot het voeren van een rechts
geding ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord, adviezen van 
12 J anuari 1927, n°. 1145 en 29 Maart 1927 
n°. 1145/62; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 17 
Maart 1928, n°. 7569 Afd. B. B.; 

0. dat op 25 Mei 1926 de Raad der ge
meente Menaldumadeel heeft besloten de even
tueel met toepassing van art. 225 der Gemeen
tewet uit de gemeentekas aan het bestuur der 
Roomsch-K atholieke Lagere school te Dron-
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rijp betaalde vergoeding ex art. 205 der La
ger-Onderwijswet 1920 over 1922 terug te vor
deren en tevens een eisch in rechten in te 
stellen, niet alleen in eersten aanleg, maar 
tevens, zoo noodig in hooger beroep en cas
satie; 

dat Gedeputeerde Staten bij besluit van 16 
Juni 1926, 2e Afdeeling n°. 113, aan het 
raadsbesluit de goedkeuring hebben onthou
den, uit overweging dat het in strijd met ons 
staatsrecht is, dat eene zaak, die in hoogste 
instantie door den bij de wet aangewezen ad
ministratieven 1·echter - in het onderwerpe
lijke geval bij de Koninklijke besluiten onder
scheidenl ijk van 12 September 1924 S. 445 en 
van 24 October 1925 n°. 23 - is beslist, op
nieuw aan den burgerlijken rechter ter beoor
deeling worde voorgelegd; dat te verwachten 
is, dat de rechterlijke macht ook die meening 
zal voorstaan, zoodat met genoegzame zeker
heid mag worden aangenomen, dat het rechts
geding geen redelijke kans van slagen biedt; 

dat de gemeenternad in beroep aanvoert, 
dat de gronden, in de eerste overweging door 
Gedeputeerde Staten aangevoerd, niet bijzon
der klemmend zijn, maar enkel een persoon
lijk inzicht weergeven ; dat in het onderwer
pel ijke geval door den administratieven rech
ter geene beslissing is gegeven; dat toch bij 
het door Gedeputeerde Staten aangehaalde 
K . B. van 12 September 1924 S. 445 de Kroon 
niet opgetreden is als ,,administratieve rech
ter", <loch daarbij ex art. 153 der Gemeente
wet heeft vernietigd het besluit van Burge
meester en W ethouders van 16 Februari 1924 
tot vaststelling van het bedrag, uit te keeren 
ex art. 205 der Lager-Onderwijswet 1920 aan 
het betrokken schoolbestuur en dus in <lit geval 
is opgetreden als uitvoerende macht, belast 
met het toezicht op de besluiten van gemeen
tebesturen; dat het in de tweede plaats door 
Gedeputeerde Staten aangehaalde K. B. van 
24 October 1925, n°. 23, inderdaad is de be
slissing in een administratief geschil, waarbij 
dus de Kroon is opgetreden als administra
tieve rechter, <loch dat deze beslissing niet 
betrof de interpretatie van art. 205 der Lager
Onderwijswet 1920 m aar G;; toepassing van 
art. 212 der Gemeentewet ; weshalve in het 
onderhavige geval door den administratieven 
rechter geen beslissing omtrent het aange
haald art. 205 gegeven is; dat afgescheiden 
van het vorenstaande, de weigering van goed
keuring op grond van de tweede overweging 
blijk geeft, dat Gedeputeerde Staten niet een 
juist inzicht hebben omtrent den aard van het 
hun bij art. 194, letter h der Q:emeentewet op
gedragen toezicht; dat Gedeputeerde Staten 
niet weten en niet mogen beoordeelen, hoe de 
rechterlijke macht over eene bepaalde aange
legenheid zal denken en door aldus te han
delen zich mengen in de taak van den rechter 
en aan de gemeente het recht onthouden om 
eene rechterlijke uitspraak uit te lokken ; dat 
bij herhaling de Kroon zich in <li en geest 
heeft uitgelaten o. m. bij het K. B . van 11 
September 1878 S. 136, houdende vernietiging 
van het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Friesland, tot niet goedkeuring van een be
sluit van den gemeenteraad van Workum, ter
wijl bij K. B. van 6 April 1921 werd vernie
tigd een besluit van Gedeputeerde Staten van 

Noord-Brabant tot niet-goedkeuring van een 
raadsbesluit om zich te verweren tegen een 
tegen de gemeente ingestelde rechtsvordering, 
in welke Koninkl ijke besluiten duidelijk tot 
uiting komt, dat de gegrondheid van een in
gestelde rechtsvordering alleen aan den rech
ter toekom t; 

0. dat bij Ons besluit van 12 September 
1924 S. 445 is vernietigd het beslui t van Bur
gemeester en Wethouders van Menaldumadeel 
van 16 Februari 1924 waarbij de vergoeding 
ingevolge art. 205 der Lager-Onderwijswet 
1920 uit te betalen aan de Roomsch-Katho
lieke Lagere school te Dronrij p is vastgesteld 
te rekenen van 1 J anuari 1923 ; 

dat bij Ons voormeld besluit is besl ist, dat 
de voormelde vergoeding behoort te worden 
vastgesteld te rekenen van 1 J anuari 1922 en 
is uitgemaakt dat de vaststelling te rekenen 
van 1 Januari 1923 is in strijd met de wet; 

dat vervolgens in hooger beroep bij Ons be
slu it van 24 October 1925, n°. 23 is uitge
maakt, dat de vergoeding ingevolge art. 205 
der Lager-Onderwijswet 1920 over 1922, zooals 
deze door Onzen Commissaris niet toepassing 
van art. 127 der Gemeentewet was vastgesteld, 
is een door de wet aan de gemeente opgel egde 
uitgaaf; 

dat door een en ander de verplichting van 
de gemeente tot uitkeering van het hierbe
doeld bedrag over 1922 aan het schoolbestuur 
is komen vast te staan, en er geen gegronde 
aanle iding kan worden gevonden de vraag 
van de schuldplichtigheid der gemeente in 
deze aan het oordeel van de Rechterlijke 
Macht te onderwerpen; 

dat mitsdien terecht aan het raadsbesluit 
door Gedeputeerde Staten de goedkeuring is 
onthouden; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw is belast, enz. 
(A.B.) 

20 Maart 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
W et Dividend- en Tantiemebelasting, a rt. 
14bis. 

Plaats van vestiging van een bank welke 
in verschillende gemeenten haar bedrijf 
uitoefent. 

Wij WILHELMINA, enz . 
Beschikkende op het beroep, ingeste ld door 

het gemeentebestuur van Roermond tegen de 
plaats waar de Naamlooze Vennootschap Pro
vincial e Bank voor Limburg te Venlo, ter 
zake van door haar over haar boekjaar 1926 
gedane winstuitdeelingen, in de div idend- en 
tantiemebel ast i ng is aangesl agen; 

Den Raad van State, enz. ; 
0. dat bij aanslagbiljet van 5 Juli 1927 over 

het di enstjaar 1927 aan de Naamlooze Ven
nootschap Prov incial e Bank voor Limburg, 
gevesti gd te Venlo, een aanslag in de divi
dend- en tantiemebelasting is opgelegd in de 
gemeente Ven lo; 

dat tegen dezen aanslag het gemeentebestuur 
van Roermond bezwaren heeft ingebracht, aan
voerende dat in den regel in deze gemeente de 
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bestuursvergaderingen om de 14 dagen wor
den gehouden; dat te Roermond meer perso
neel dan op een der andere kantoren werk
zaam is; dat daar het grootste bedrag aan 
belooning is betaald geworden en dus de Ven
nootschap het belangrij kste gedeelte van haar 
bedrijf te Roermond uitoefent; 

0. dat het personeel te Roermond van de 
Naamlooze Vennootschap Provinciale Bank 
voor Limburg in 1926 grooter was dan dat op 
een der andere kantoren; 

dat bovendien te Roermond in dat jaar des
tijds het grootste bedrag aan belooningen is 
uitgekeerd en de grootste bruto winst is ge
maakt; 

dat onder deze omstandigheden voor de toe
passing van art. 14bis der Wet op de Divi
dend- en Tantiemebelasting 1917 over het 
boekjaar 1926 moet worden aangenomen dat 
het belangrijkste gedeelte van het bedrijf der 
bovenvermelde Naamlooze Vennootschap werd 
uitgeoefend in de gemeente Roermond; 

dat derhalve het bezwaar van het gemeente
bestuur van Roermond tegen Venlo als ge
meente van aanslag van voormelde Naamlooze 
Vennootschap in de dividend- en tantieme
belasting gegrond is; 

Gezien de genoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen dat de Naamlooze Vennootschap 
Provinciale Bank voor Limburg gevestigd te 
Venlo, voor het belastingjaar 1927 in de divi
dend- en tantiemebelasting moet worden aan
geslagen in de gemeente Roermond. 

{A.B.) 

21 Maart 1928. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
tusschen den Britschen tijdelijk zaakge
lastigde te 's-Gravenhage en den Minister 
van Buitenlandsche Zaken gewisselde no
ta's van 1 December 1927 en 27 Januari 
1928, betreffende de toepasselijkheid van 
de bepalingen van het op 26 September 
1898 te Londen tusschen N ederland en 
Groot-Britannie gesloten uitleveringsver
drag {Staatsblad 1899, n°. 15) op de man
daatgebieden Palestina (met uitzondering 
van Transjordanie), Britsch Kame,·o en, 
Britsch Togo, Tanganyika, Nieuw-Guinea, 
West-Samoa, Zuid- W est-Afrika en N a.ur·u. 
s. 76. 

Wij WILHELMINA, enz.; 

Gezien de tusschen den Britschen tijdelijk 
zaakgelastigde te 's-Gravenhage en Onzen 
Minister van Buitenlandsche Zaken gewisselde 
nota's van 1 December 1927 en 27 Januari 
1928, waarbij is overeengekomen om de be
palingen van het op 26 September 1898 te 
Londen tusschen N ederland en Groot-Bri tan
nie gesloten uitleveringsverdrag {Staatsblad 
n°. 15) toepasselij k te verklaren op de man
daatgebieden Palestina (met uitzondering van 
Tmnsjordanie), Britsch Kamero en, Britsch 
Togo, Tanganyika, Nieuw-Guinea, W est-Samoa, 
Zuid-W est-Afrika en Nauru ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 19den Maart 
1928, Directie van het Protocol, n°. 7949 ; 

Hebben goedgevonden en verstaa n: 

bovenbedoelde nota's, waarvan een afdruk 
en eene vertaling hierbij zijn gevoegd, te doen 
bekend maken door de plaatsing van <lit Be
slui t in het Staatsblad. 

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

's-Gravenhage, den 21sten Maart 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken , 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

N° . 163. 
( 372/2/27). 

{Uitgeg. 12 April 1928.) 

BRITISH LEGATION, 
The Hague, December 1st. 1927. 

Monsieur le Ministre, 

I have the honour to inform Your Excel
lency that, in order that adequate provision 
may exist for the extradition of fug itive offen
ders from and to territories in respect of which 
mandates on behalf of the League of Nations 
have been accepted by His Britannic Majesty, 
His Majesty's Government in Great Britain 
consider it desirable that the provisions of 
existing extradition treaties concluded by His 
Majesty should be made applicable to the 
mandated territories of Palestine (excluding 
Transjordan) , Cameroons (British sphere), To
goland (British sphere) and Tanganyika Ter
ritory. His Majesty's Governments in the 
Commonwealth of Australia, in N ew Zealand, 
and in the Union of South Africa, respectively, 
s imilarly desire that the provisions of those 
treaties should be made applicable to the 
mandated territories of New Guinea, to Wes
tern Samoa, and to South West Africa. It is 
a lso desired that the provisions of those trea
ties should be made applicable to Nauru. 

2. I have accordingly the honour to enquire 
whether the Netherl and Government agree 
that the provisions of the existing Extradition 
Treaty signed a t London on the 26th. Septem
ber 1898 shall be deemed to apply to those 
territories. In this event the present note and 
Your Excellency' s reply to that effect would 
be regarded as placing upon formal record 
the understanding arrived a t between the 
i-espective governments that the provisions of 
that Treaty shall h enceforth apply to Palestine 
(excluding Transjordan) , Cameroons (British 
sphere) , Togoland (British sphere), Tangany
ika Territory, New Guinea, Nauru, Western 
Samoa, and South West Africa , the requisi
tions for extradition from and to those terr i
tories being made in accordance therewith, in 
like m anner as if those territories were pos
sessions of His Britannic Majesty, and as if 
the nationals or natives of those territories 
were British subjects. 

3. I have the honour to add for the pur
poses of this agreement the following would 
be regarded as the ,,governor or principal 
functionary" referred to in Article XVIII of 
the sa id Treaty: 
Palestine: 

The High Commissioner, or the officers 
for the time being adm inistering the 
government, 
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Cameroons (British sphere): 
the Governor of Nigeria or the officers 
for the time being administering the 
government, 

Togoland (British sphere) : 
the Governor of the Gold Coast or the 

. officers for the time being administering 
tfie government, 

Tanganyika Territory: 
the Governor m the officers for the time 
being administering the government, 

New Guinea: 
the Administrator, Rabaul , New Guinea, 

Western Samoa: 
the Governor General of N ew Zealand, 

South West Africa: 
the Administrator of South West Africa, 

Nauru: 
the Administrator, auru, 

I avail myself of this opportunity, Monsieur 
le Ministre, to renew to Your Excellency the 
assurance of my highest consideration. 

Houstoun Boswall. 

His Excell ency Jonkheer F . Bee I a er t s 
v a n B I o k I a n d, etc. etc. etc. 

MINISTERE DES 
AFFAIRES ETRANGERES 

D i r e c t i o n J u r i d i q u e. 

N °. 2624. 

La Haye, le 27 janvier 1928. 

Monsieur le Comte, 

Par sa lettre du 1 decembre dernier, n° . 163 
(372/2/27) , M. Houstoun-Boswall a bien voulu 
me faire part du desir du Gouvernement de 
Sa Majeste Britannique de rendre applicables 
Jes dispositions du traite d'extradition signe 
a Londres le 26 septembre 1898 par la Grande
Bretagne et Jes Pays-Bas aux territoires sous 
mandat Britannique suivants: 

la Palestine (a !'except ion de la Transjor-
danie), 

le Cameroun (zone britannique), 
le Togo (zone britannique), et 
le territoire du Tanganyika, ainsi que Jes 

territoires places sous mandat du Common
wealth d' Australie, de la Nouvelle Zelande 
et de !'Union Sud-Africaine, a savoir: la ou
velle Guinee, le Samoa occidental, le Sud
Ouest Africain, ainsi que Nauru. 

En meme temps le charge d'affaires a. i. 
m'a communique que comme ,,governor or 
principal functionary", vise a !'article XVIII 
du traite mentionne, doivent etre consideres: 

pour . la Palestine: le Haut Commissaire ou 
Jes fonctionnaires y exerc;iant le cas echeant le 
pouvoir; 

pour le Cameroun (zone britannique): le 
Gouverneur de Nigeria ou Jes fonctionnaires 
y exer9ant le cas echeant le pouvoir ; 

pour le Togo (zone britannique): le Gouver
neur de la Cote d'Or ou Jes fonctionnaires y 
exer9apt le cas echeant le pouvoir; 

pour le territoire de Tanganyika : le Gou- , 

ve1·neur ou Jes fonctionnaires y exer9ant le 
cas echeant le pouvoir; 

pour la Nouvelle Guinee: l'Administrateur 
a Rabaul; 

pour le Samoa occidental : le Gouverneur
General de la Nouvelle Zelande; 

pour le Sud-Ouest Africain: I' Administrateu 
du Sud-Ouest Africa in ; 

pour le Nauru : l'Administrateur de Nauru. 
En reponse j'ai l'honneur de porter a la 

connaissance de Votre Excellence que le Gou
vernement de la Reine accepte la proposition 
du Gouvernement de Sa Majeste Britannique 
et qu'il est d'avis que l'acco.rd intervenu entre 
nos deux Gouvernernents est suffisamment 
etabli et constate par Ja lettre de M. Hous
toun-Boswall du 1 decembre et la presente 
reponse. 

Veuillez agreer, Monsieur le Comte, !'assu
rance renouvelee de ma haute consideration. 

B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

Son Excell ence Monsieur le Comte Gran
v i 11 e, E nvoye extraordinaire et Ministre 
plenipotentiaire de Sa Majeste Britannique . 

VERTALINGEN. 

N°. 163. BRITSCH GEZANTSCHAP. 
(372/2/27). 's-Gravenhage, 1 December 1928. 

Mijnheer de Minister, 

lk heb de eer ter kennis van Uwe Excellen
tie te brengen, dat de Regeering van Zijne 
Britsche Majesteit het wenschelijk acht voor
zieningen te treffen ten aanzien van de uit
levering van voortvluchtige misdadigers met 
betrekking tot de gebieden waarover Zijne 
Britsche Majesteit mandaten heeft aanvaard 
ten behoeve van den Volkenbond, en dat in 
verband daarmede de bepalingen der bestaan
de uitleveringsverdragen die door Zijne Ma
jesteit gesloten zijn, toepasselijk worden vc,·
klaard op de mandaatgebieden Palestina (met 
uitzondering van Transjordanie), Kameroen 
(Britsch gebied), Togo (Britsch gebied ) en 
het gebied van Tanganyika. Zijner Majesteits 
Regeeringen in het Gemeenebest van Aus
tralie, in Nieuw Zeeland en in de Unie van 
Zuid-Afrika, wertschen op hare beurt eveneens 
dat de bepalingen van die verdragen toepas
selijk zullen worden verklaard onderscheiden
lijk op de mandaatgebieden Nieuw-Guinea, 
West-Samoa en Zuid-West-Afrika. Ook is het 
gewenscht dat de bepalingen van die verdra
gen toepasselijk zullen zijn op Nauru. 

2. Ik heb derhalve de eer te vragen of de 
Nederlandsche Regeering ermede instemt, dat 
de bepalingen van het bestaande uitleverings
verdrag, geteekend te Louden op 26 Septem
ber 1898, geacht zullen worden toepasselijk te 
zijn op die gebieden. In dat geval zouden dit 
schrijven en Uwer Excellentie's antwoord 
daarop geacht kunnen worden formeel vast te 
leggen, dat tusschen de onderscheidene Regee
ringen daarover overeenstemming is bereikt, 
dat de bepalingen van dat verdrag voortaan 
toepasselijk zullen zijn op Palestina (met uit
zondering van Transjordanie), Kameroen 
(Britsch gebied), Togo (Britsch gebied), het 
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gebied van Tanganyika, Nieuw-Guinea, Nau
ru, West-Samoa en Zuid-West-Afrika, en dat 
de verzoeken om uitlevering van en aan die 
gebieden in overeenstemming daarmede ge
daan zullen warden, op gelijke wijze also£ die 
gebieden bezittingen van Zijne Britsche Ma
jesteit waren en of de nationalen en inboor
lingen van die gebieden Britsche onderdanen 
,varen. 

3. Ik heb de eer hieraan toe te voegen, dat 
met het oog op deze overeenkomst de volgende 
personen beschouwd zullen warden a ls de ,,go
vernor or principal functionary" bedoeld in 
artikel XVIII van meergenoemd verdrag: 
Palestina: 

de Hoage Commissaris, of de autoritei
ten die er op dat oogenblik het gezag 
uitoefenen, 

Kameroen: (Britsch gebied) 
de Gouverneur van Nigeria, of de auto
riteiten die er op dat oogenblik het ge
zag uitoefenen, 

Togo: (Britsch gebied) 
de Gouverneur van de Goudkust, of de 
autoriteiten d ie er op dat oogenbli k het 
gezag u i toefenen, 

Tanganyika: 
de Gouverneur, of de autorite iten die er 
op dat oogenblik het gezag uitoefenen, 

Nieuw-Guinea: 
de Administrateur te Rabaul, Nieuw
Guinea, 

,vest-Samoa: 
de Gouverneur-Generaal van Nieuw
Zeeland, 

Zuid-West-Afrika: 
de Administrateur van Zuid-West-Afri
ka 

Naul'u:' 
de Administra teur te Nauru. 

lk maak, enz. 

Houstoun Bo swa ll. 

Zijne,· Excell entie Jonkheer F. Bee I a er t s 
v a n B l o kl a n d, enz., enz., enz. 

MINISTERIE VAN 
BUITENLANDSCHE ZAKE 

J u r i d i s c h e A f cl e e l i n g. 

N°. 2624. 

' s-Gravenhage, 27 J a nuari 1927. 

Mijnheer de Graaf , 

Bij zijn schrijven van 1 December j .l., n°. 
163 (372/2/27) heeft de Heer Houstoun Boswall 
mij mededeeling gedaan van het verlangen 
van de Regeering van Zijne Bri tsche Majes- . 
teit om de bepalingen van het op 26 Septem
ber 1898 te Landen tusschen Nededand en 
Groot-Britannia gesloten uitleveringsverdrag 
toepasselijk te verklaren op de volgende ge
bieden die onder Britsch mandaat staan: 

Palestina (met uitzondering van Transjor-
dania), 

Kameroen (Britsch gebied), 
Togo (Britsch gebied) , 
en het gebied van Tanganyika, evenals op 

de gebieden die onder mandaat staan van het 
Gemeenebest van Australia, van Nieuw-Zee
land en van de Unie van Zuid-Afrika, name
l ijk: Nieuw-Guinea, West-Samoa, Zuid-West
Afrika, alsmede op Nauru. 

Te zelfder tijd heeft de tijdelij k Zaakgelas
tigde mij medegedeeld dat als ,,governor or 
principal functionary" bedoeld in artikel 
XVIII van het aangehaalde verdrag, moeten 
warden aangemer kt: 
Palestina: 

de Hoage Commissaris, of de autoritei
ten die er op dat oogenblik het gezag 
uitoefenen, 

Kameroen: (Britsch gebied) 
de Gouverneur van Nigeria, of de auto
riteiten die er op dat oogenblik het ge
zag uitoefenen, 

Togo: (Britsch _gebied) 
de Gouverneur van de Goudkust, of de 
autoriteiten die er op dat oogenblik het 
gezag uitoefenen, 

T anganyika: 
de Gouverneur, of de autoriteiten die er 
op dat oogenblik het gezag uitoefenen, 

Nieuw-Guinea: 
de Administrateur te Rabaul, Nieuw
Guinea, 

·west-Samoa: 
de Gouverneur-Generaal van Nieuw
Zeeland, 

Zuid-West-Afrika: 
de Adrninistrateur van Zuid-West-Afrika, 

N auru: 
de Administrateur te Nauru. 

In antwoord hierop heh ik de eer ter kennis 
van Uwe Excellentie te brengen, dat Harer 
Majesteits Regeering he t voorstel van de R e
geering van Zijne Britsche Majesteit aanneemt 
en van oordeel is, dat de overeenstemrning 
tusschen onze Regeeringen voldoende is vast
gelegd door en blijkt uit den brief van den 
H eer Houstoun Boswall van 1 December en 
uit <lit antwoord. 

Gelief, enz. 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

Zijner Excellentie G r a a f G r a n v i I I e, 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Mi
nister van Zijne B,·itsche M ajesteit. 

21 Maart 1928. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het 
verdrag van Geneve, met bijbehoorend 
statuut en protocol van onderteekening, 
betreffende het internationale spoorweg
regime van 9 December 1923 (Staatsblad 
1927, n°. 384). S. 77. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezi en de wet van 15 December 1927 (Staats

blad n°. 384) , houdende goedkeuring van het 
verdrag van Geneve, met bijbehoorend statuut 
en protocol van onderteekening, betreffende 
het internationale spoorwegregime, van welke 
stukken een afdruk en eene vertaling bij dit 
Besluit zijn gevoegd; 1 

1 Zie voor de Fransche en Engelsche tekst 
van het verdrag Staatsblad 1927, n°. 384. 
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0., dat genoemd verdrag, met statuut en 
protocol, door Ons voor het r ij k in Europa is 
bekrachtigd, en dat Onze akte van bekrachti 
g ing op 22 Februari 1928 te Geneve is neder
gelegd in de archieven van den Volkenbond ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 19den Maa,·t 
1928, Di rectie van het Protocol, n° . 8515; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
meerge noemd verdrag, met bijbehoorend sta

tuut en protocol van onderteekening, alsmede 
de vertaling daarvan, te doen bekendmaken 
door de plaatsing van dit Besluit in het 
Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de u itvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereisch t. 

's-Gravenh age, den 21sten Maart 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

(Uitgeg . 13 April 1928.) 

VERTALINGEN. 

Verdrag nopens het Internatlonale Spoor
wegreglme. 

Duitschland, Oostenrijk, Belgie, Brazilie, 
Groot-Britannie (met Nieuw-Zeeland en 
Britsch-Indie), Bulgarije, Chili, Denemarken, 
de Vrije Stad Dantzig, Span je, Estland, Fin
land, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ita-
1 ie, Japan, Letland, Lithauen, Noorwegen, 
Nederland, Polen, Portugal, Roemenie, Sal
vador, Koninkrijk der Serven, Kroaten en 
Slovenen, Siam, Zweden, Zwitserland, Tsje
choslowakije en Uruguay, 

',Venschende de vrijheid van verkeer en door
voer te verzekeren en in stand te houden en 
te <l ien e inde de ontwikkel ing van de inter
nationale samenwerking inzake de organisatie 
en de regeling van het spoorwegverkeer te 
bevorderen; 

Eveneens wenschende in het internationale 
spoorwegregime de toepassing van het begin
sel van een rechtvaardige behandeling van 
den handel te verzekeren; 

Overwegende, dat de beste wijze om het 
voorgestelde doe! te bereiken is het sluiten 
van een a lgemeen verdrag, waartoe later een 
zoo groot mogelijk aantal Staten zal kunnen 
toetreden; 

Erkennende, dat het internationaal overleg 
inzake het spoorwegverkeer reeds het onder
werp is geweest van vele bijzondere overeen
komsten tusschen Staten en tusschen spoor
wegadm i nistraties en dat juist door middel 
van zoodanige bijzondere overeenkomsten, 
waarbij beginselen, neergelegd in een alge
rneen verdrag, in onderdeelen worden uitge
wer kt, internationale samenwerking op dit ge
bied het meest doelmatig kan worden bevor
derd ; 

Overwegende echter, dat zoncler de vrije ont
wikkeli ng van deze bijzondere overeenkomsten 
of de rechtstreeksche betrekkingen en het 
recht treeksch overleg tusschen de spoorweg
aclmin istraties te belemmeren en zonder in
breuk te maken op de rechten van souvereini
teit en gezag der Staten, integendeel door de 

u itwerking van een bondige en stelselmatige 
regeling van de internationale verplichtingen, 
die inzake internationaal spoorwegverkeer wor
clen erkend, aan de beginselen, die reeds tus
schen zekere Staten of tusschen zekere admini
straties gelden, de grootst mogelijke uitbrei
ding zal kunnen worden gegeven en in de 
toekomst overeenkomstig de behoeften van de 
ontwikkeli ng van het internationale verkeer, 
het in zoo ruim mogelijke mate slu iten van 
nieuwe bijzondere verdragen zal kunnen wor
den bevorderd; 

Overwegencle, dat de Conferentie, die op 10 
foart 1921 op uitnoodiging van den Volken

bond te Barcelona bijeen 1..-wam, den wensch 
heeft uitgesproken, dat een algemeen verdrag 
inzake het internationale spoorwegregime bin
nen een tijdsverloop van twee jaar zou worden 
gesloten, dat de Conferentie, we lke op 10 April 
1922 te Genua bijeen kwam, in een resolutie, 
die met de goedkeuring van den Raad en do 
Vergadering van den Volkenbond is overge
bracht aan de bevoegde organen van den 
Bond, gevraagd heeft, dat zoo spoedig moge-
1 ijk zouden worden gesloten en in werking ge
steld de internationale verdragen met betrek
king tot het verkeerswezen a ls becloeld in de 
vredesverdragen, en voorts overwegende, dat 
art. 379 van het Verdrag van Versailles en 
de overeenkomstige artikelen van de andere 
verdragen de uitwerking van een algemeen 
verdrag nopens het internationale spoorweg
regime in uitzicht hebben gesteld; 

De uitnoodiging aangenomen hebbende van 
den Volkenbond om aan een te Geneve op 15 
November 1923 bijeengekornen Conferentie 
dee! te nemen ; 

Wenschende de bepalingen van het Statuut 
nopens het internationale spoorwegregime, dat 
aldaar is aangenomen, i>1 werking te doen 
treden, en te <lien e inde een algemeen verdrag 
te sluiten: 

Hebben de Hooge verdragsluitende Partijen 
tot hare gevolrnachtigclen benoemd: 

(Zie de namen der gevolmachtigden in den 
tekst van het verdrag, Staatsblad 1927, n°. 
384.) 

die, na hunne in goeden en behoorlijken vorm 
bevonden volmachten te hebben overgelegd, 
omtrent het volgende zijn overeengekomen: 

Art. 1. De Verdragstaten verklaren het bij
gevoegde Statuut nopens het internationale 
spoorwegregime, aangenomen doo1· de Tweede 
Algemeene Conferentie voor Verkeer en Door
voer, die op 15 November 1923 te Geneve bij
een is gekomen, te aanvaarden. 

Dat Statuut zal beschouwd worden als een 
ondeelbaar geheel vormende met dit verdrag. 

Bij gevolg verklaren zij aan te nemen de 
verplichtingen en verbintenissen van genoemd 
Statuut, overeenkomstig de bewoordingen er
van en volgens de erin vervatte voorwaarden. 

Art. 2. Dit verdrag laat onaangetast de 
rechten en verpl ichtingen, die voortvloeien uit 
de bepalingen van het Vredesverdrag, getee
kend te Versai ll es op 28 J un i 1919 , of ui t de 
bepalingen der andere soortgelijke verdragen, 
voor zooveel betreft de Mogendheden, die de 
genoemde verdragen hebben onderteekend of 
die er voorcleelen aan ontleenen . 

Art. 3. Dit verdrag, · waarvan de Fransche 
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en de Engelsche tekst beide a ls authentiek 
zullen gelden, zal de dagteekening dragen 
van heden en zal tot op 31 October 1924 ge
teekend kunnen worden door iederen Staat, die 
op de Conferent ie van Geneve vertegenwoor
cligd was, door ieder lid van den Volkenbond 
en door iederen Staat, aan wien de R aad van 
den Volkenbond te <li en e inde een exempl aar 
van dit verdrag za l hebben doen toekomen. 

Art. 4. Dit verdrag is onderworpen aan 
bekracht ig ing. De bekracht igingsoorkonden 
zullen wor den toegezonden aan den Secretaris
Generaal van den Volkenbond, d ie van de 
ontva ngst zal kennis geven aan alle Staten, 
die het verdrag hebben onderteekend of tot 
het verclrag zijn toegetreden. 

Art . 5. V an 1 ovember 1924 af zal iedere 
Staat, die ver tegenwoord igd was op de in a r t . 
1 bedoelde Conferentie, ieder Lid va n den 
Volkenbond en iedere Staat, aan wien de R aad 
van den Volkenbond te d ien einde een exem
plaar van het verdrag heeft doen toekomen, 
tot di t verdrag ku nnen toetreden. 

Deze toetreding zal geschieden door middel 
van een oorkonde, die aan den Secre ta ris
Generaal va n den Volkenbond wordt toege
zonden, teneinde in de a rchieven van het Se
creta riaat te worden nedergelegd. De Secre
ta ris-Generaal zal van d ie nederleggi ng on
m iddellijk kennis geven aan alle Staten, die 
het verdrag hebben onder teekend of tot het 
verdrag zijn toegetreden. 

A rt. 6. Di t verdrag zal slechts in werking 
t reden, wanneer het door vij f Staten bekrach
tigd zal zijn. D atum van inwerkingtreding za l 
zijn de negentigste <lag na ontvangst van de 
vijfde bekracht ig ing door den Secretaris-Gene
raal van den Volkenbond. Daarna zal <l it ver
drag van kracht worden, voor wat betreft elk 
der Partijen, negentig dagen na de ontvangst 
van hare bekrach t iging of de kennisgeving 
van hare toetred ing. 

Overeenkomstig de bepalingen van ar t . 18 
van het Volkenbondverdrag zal de Secretar is
Generaal d it verdrag registreeren op den dag, 
waarop het in werking t reedt. 

Art. 7. E en bijzonder register zal gehoude n 
worden door den Secretaris-Generaal van den 
Volkenbond, aangevend, met inachtneming 
van art. 9, wel ke Partijen d it verdrag hebben 
onderteekend of bekrachtigd, er toe zij n toege
t reden of het hebben opgezegd. D at register 
zal voor tdurend ter inzage zij n voor de Leden 
van den Bond en za l zoo veelvuldig moge lij k 
openba ar gemaakt worden volgens de aanwij
zingen van den Raad. 

Art. 8. Onder voorbehoud van de bepa lin
gen van a rt. 2 van dit verd rag, kan het door 
e lke P artij worden opgezegd na het verstrij ken 
van een termijn van vijf jar~, te rekenen van 
den datum waarop het voor d ie P artij in wer
k ing is getreden. Opzegging za l geschieden in 
den vorm van een schriftelij ke kennisgeving, 
gericht tot den Secretaris-Generaal van den 
Volkenbond. E en afschrift van deze kenni s
geving zal <loot· den Secreta r is-Gener aal !)11· 
middellijk worden gezonden aan a lle a ndere 
Partijen, onder mededeeling va n den datum 
waarop zij ontvangen is. 

D e opzegging zal van kracht worden een 
ja ar na den da tum, waarop zij door den Secre
taris-Generaal ontvangen is, en zal slechts ge-

volg hebben ten opzichte van den Staat, die 
e r va n kennis heeft gegeven. 

Art. 9. I edere Staat, die d it verdra g onder
teekent of tot dit verdrag toetreedt, ka n, op 
het oogenblik hetzij van zijn onder teekening, 
hetzij van zijn bekrachtiging, hetzij va n zij n 
toetreding ve rkla ren, da t zij n aanva ard ing van 
dit verdrag niet bindend is voor a lle of eenige 
zijner protectoraten, kolonien, bezittingen of 
o v e rzeesche gebieden , w e l ke aan z ij n souve
reini te it of gezag zijn onderworpen ; zoodanige 
Staat kan later, overeenkomstig art. 5, a fzon
derl ij k toetreden voor de protectoraten , kolo
nien, bezittingen of overzeesche gebieden, die 
door deze verkla r ing wa ren uitgesloten. 

De opzegging za l eveneens afzonderl ij k kun
nen geschieden voor ieder protectoraat, kolo
nie, bez itting of overzeesch gebied ; de bepa
l ingen van art. 8 zull en op deze opzegging 
van toepass ing zijn. 

Art. 10. Telkens na verloop van een ter
mij n va n vijf ja ren na het van kracht worden 
van di t verdrag, zullen vij f Verdragsta ten 
ku nnen vragen tot herz iening van dit verdrag 
over te gaan. Op ieder ander tij dstip zal een 
verzoek tot herziening kunnen worden gedaan 
door een derde va n de Verdragstaten . 

Ten blijke waarva n de bovengenoemde ge
volmacht igden di t verdrag hebben geteekend . 

Gedaa n te Geneve, den negenden December 
negentienhonderd drie en twint ig, in een en
kel exemplaar , dat bewaard zal bl ij ven in de 
a rch ieven van het Secreta riaat van den Vol
kenbond . 

( V ol gen de onderteekeningen.) 

STA'l'UU'l'. 
DEEL I . 

Internatlonaal Spoorwegverkeer. 

HOOFDSTU K I. 
.4. ansluiting van internationale lijnen. 

A rt. 1. Teneinde tusschen hun spoorweg
netten de verbindingen tot sta nd te brengen, 
die beantwoorden aan de behoeften van het 
internat iona le verkeer, komen de Verdrag
staten overeen: 

I n gevallen waarin de bedoelde spoorweg
netten reeds met elka nder in verbinding staan, 
een doorgaand verkeer over de bestaande l ij 
nen in het )even te roepen voor zoover de be
hoeften van he t internat ionale verkeer het 
ve re ischen; 

I n gevallen waarin de bestaande verbin
di ngen niet voldoende zijn om te beantwoorden 
aan de behoeften van he t ver keer, elkander 
onverwij ld mededeeli ng te doen van en te za
men in vriendscnappelij ken geest een onder
zoek in te stell en naar hun plannen inzake 
ve rsterking van bestaa nde lijnen of inzake aan
leg van nieuwe lij nen , walker a ansluiting op 
de spoorwegnetten van een of meer Verdrag
sta ten, of welker verl enging op het grondge
bied van een of meer Verdragsta ten aan deze 
behoeften zou beantwoorden. 

De voora fgaande bepal ingen brengen gee
nerl e i verp lichting mede met betrekking tot 
lij nen, d ie aangelegd zijn in het belang van 
een bepa alde streek of van de nationale ver
dediging. 

Art . 2. Met he t oog op het belang dat in 
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het algemeen zij die van een spoorweg gebruik 
maken, en in het bijzonder de reizigers, e rbij 
hebben, dat de verschillende formaliteiten van 
het verlaten van het eene en het binnenkomen 
van het andere land in eenzelfde plaats ge
schieden, zull en de Staten, die van oordeel 
zijn, dat n iet overwegingen van anderen aard 
zich hiertegen verzetten, er naar streven dit 
denkbeeld te verwezenl ij ken , hetzij door het 
instellen van gemeenschappelijke grensstations 
of a l thans van gemeenschappel ijke stations 
voor iedere richting, of door een ig ander ge
schikt middel. 

De Staat, op wiens grondgebied het gemeen
sch appelij ke grensstation gel egen is, zal aan 
den anderen Staat alle facil iteiten verleenen 
voor het oprichten en instandhouden van de 
bureau's die noodig zij n voor de voor het in
ternationale verkeer onmisbare diensten . 

A rt. 3. De Staat op wiens grondgebied de 
verbindingslijnen of de grensstations gelegen 
zijn, zal, zonder dat inbreuk wordt gemaakt 
op zijn souvere in iteits- of gezagsrechten die 
onaangetast blijven, hulp en bijstand verleenen 
aan de Staats- of spoorwegambtenaren van den 
anderen Staat in de uitoefening van hun func
tie, teneinde het internationale verkeer te be
vorderen. 

H OOFDSTUK II. 
Maatregelen te nemen in het belang van het 

internationale verkeer. 
Art. 4. De Verdragstaten, de noodzakel ij k

he id erkennende om de exploitatie van de 
spoorwegen te doen geschieden met de soepel
heid, nood ig om te voldoen aan de veelzijdige 
behoeften van het verkeer, geven als hun voor
nemen te kennen de vrijheid van deze explo i
tatie onaangetast te laten, met .dien verstande 
dat er voor gewaakt zal warden dat deze vrij 
heid wordt uitgeoefend zonder schade voor 
het internationale verkeer. 

Zij verbinden zich aan het internationale 
verkeer redelij ke fac ili teiten te verleenen en 
zich te onthouden van iedere onderscheiding, 
die een onwelwillend karakter zou dragen ten 
opzichte van andere Verdragstaten, hun onder
danen of hun schepen. 

De bepalingen van dit artikel komen niet 
alleen ten goede aan doorvoer beheerscht door 
een enkelvoudig contract, zij hebben eveneens 
betrekking op doorvoeren als bedoeld in artt. 
21 en 22 van dit Statuut, op de voorwaarden 
als aangegeven in deze artikelen. 

Art. 5. Wat betreft de aan het internatio
nale verkeer van reizigers en bagage te ver
leenen facilite iten, zullen de diensten zoodanig 
zijn ingericht, dat de d ienstregelingen gunsti
ger zullen zij n en aan hoogere eischen betref
fende snelheid en gemak zullen voldoen naar
mate de diensten een meer belangrij k verkeer 
verzorgen. 

Art. 6. Wat betreft de aan het internatio
nale goederenverkeer te verleenen facil iteiten, 
zullen de diensten zoodani g zijn ingericht, dat 
de snelheid en regelmatigheid grooter is naar
mate de diensten een belangrijker verkeer ver
zorgen. 

De Staten zull en techn ische maatregelen van 
wel ken aard ook aanmoedigen, die kunnen 
strekken om op de lijnen, waarlangs een bij 
uitstek belangrijk internationaal verkeer plaats 

heeft, ook een bij uitstek doelmatigen dienst 
te verzekeren . 

Art. 7. Ingeval het internationale verkeer 
op een bepaalde rnute tijdelij k gestaakt of be
perkt is, zullen de exploiteerende administra
t ies, voor zoover het in haar macht ligt hierin 
verbetering te brengen, ernaar streven om zoo 
spoedig mogelijk een normalen dienst te her
stellen en inmiddels het verkeer lang een 
andere route te leiden met de medewerking, 
voor zoover noodig, van de administraties van 
andere Staten, die met haar lijnen bijstanc.l 
zouden kunnen verleenen. 

Art. 8. De Verdragstaten zullen de doua ne
en politieformaliteiten zoodanig regelen, da t 
het international e verkeer zoo weinig mogelijk 
wordt belemmerd en vertraagd. Dezelfde ver
plichting geldt ten aanzien van formali teiten 
ter zake van paspoorten, voor zoover deze 
worden gevorderd. 

De Verdragstaten zullen in het bijzonder de 
maatregelen aanmoedigen, strekkende om de 
in de grensstations te verrichten formalitei ten 
te beperken, en met name beYorderen, dat 
overeenkomsten warden gesloten inzake de 
sluiting van wagens en de verzegeling van 
bagage in douaneverkeer, evenals alle rege
lingen die het mogelij k maken het vervullen 
van de douaneformaliteiten binnen in het land 
te doen geschieden . 

DEEL II. 
Wederzijdsch gebrulk van rollend materieel 

en teclmlsche eenheld. 
Art. 9. De Verdragstaten zullen, voor zoo

ver de omstandigheden redelijkerwijze toela
ten, de spoorwegadministraties, die onder hun 
souvereiniteit of hun gezag zijn geplaatst en 
waarvan de lijnen een doorloopend net van 
wegen van dezelfde spoorwijd te vormen, op
wekken onderling overeenkomsten te sluiten, 
strekkende tot al zoodanige maatregelen, ge
schikt om de uitwisseling en het wederzij dsche 
gebruik van rollend materieel mogelijk te ma
ken en te vergemakkelijken. 

Deze overeenkomsten zullen eveneens kun
nen strekken tot het verleenen van bijstand 
door het leveren van leege wagens, ingeval 
deze bijstand noodzakelijk is om te voldoen 
aan de behoeften van het internationale ver
keer. 

Onder maatregelen als bedoeld in de boven
vermelde overeenkomsten zijn niet begrepen 
d ie maatregelen, die wijzigingen zouden mede
brengen in de essentieele e igenaardigheden 
van een spoorwegnet of van het rollend mate
rieel. 

I n de gevall en echter, waarin zoodanige wij
zigingen bijzoncler wenschelijk zouden schij nen 
met het oog op den omvang van het verkeer 
en de geringe moeite die de aanpass ing zou 
medebrengen, komen de betrokken Verdrag
staten overeen elkander onverwijld alle voor
stell en mede te cleelen, die zooclan ige wijzi
gingiin ten doe! hebben en deze voorstellen op 
welwillencle wijze te onderzoeken. 

Art. 10. Teneinde het wederzijdsch gebruik 
van rollend materieel te vergemakkelijken, 
zu ll en de Verdragstaten bet tot tand kom en 
van overeenkomsten, die de technische eenheid 
van de spoorwegen beoogen, bevorderen, met 
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name nopens den bouw en het onderhoud van 
het rollend materieel, evenals de belasting 
van de wagens, in zooverre als <lit bevorder
lijk kan zijn voor de goede uitvoering van het 
internationale verkeer. 

Teneinde aan het international e verkeer alle 
wenschel ij ke faciliteiten en veiligheid te ver
zekeren, zullen deze overeenkomsten, met name 
voor zoover betreft de groepen van aangren
ze nde gebieden, streven naar h ot brengen van 
eenheid in de voorwaarden van den bouw en 
de technische inrichting van de spoorwegen. 

Art. 11. Bijzondere overeenkomsten zullen 
kunnen voorzien in het verleenen van bijstand 
met locomotieven en ingeval het desbetreffen
de internationale verkeer <lit zou vereischen, 
van brandstoffen of van electrische energie. 

Art. 12. B ijzondere overeenkomsten tus
schen de Staten zu llen kunnen vaststellen, dat 
het rollend materieel van een administratie, 
met inbegrip van de locomotieven, evenals van 
alle roerende goederen, die aan deze admini
stratie toebehooren en in <lit materieel zijn 
begrepen, op het grondgebied van een anderen 
Staat dan van <li en waaronder de spoorweg
administratie die de eigenaar is ressorteert, 
niet zullen kunnen worden in beslag genomen 
dan krachtens een vonnis gewezen door de 
rechterl ij ke autoriteit van <lien laatsten Staat. 

Art. 13. H et gebruik en de circulatie in 
het internationale verkeer van wagens van par
ticulieren of van andere lichamen dan spoor
wegadministraties zullen het onderwerp uit
maken van bijzondere overeenkomsten. 

DEEL III. 
Verhoudln g t usschen den spoorweg en de 

per sonen die er gebruik van maken. 
Art. 14< In het belang van het internatio

nale verkeer zullen de Verdragstaten, voor 
zoover de omstandigheden redelij kerwijze toe
laten, bevorderen, dat overeenkomsten tot 
stand komen, die het gebruik van een enkel
voudig contract voor het geheele vervoer mo
gelijk maken ; bij deze overeenkomst zal men 
trachten een zoo groot mogelijke eenvormig
heid te verkrijgen ten aanzien van de voor
waarden, betrekking hebbende op de uitvoering 
van het directe contract door ieder van de 
spoorwegmaatschappijen, die bij het vervoer 
betrokken zijn. 

Art. 15. Bij gebreke van vaststelling van 
een . enkel voudig vervoercontract zullen rede
lijke faciliteiten warden gegeven voor de uit
voering, op den grondslag van opvolgende 
contracten, van het vervoer , dat zich over de 
spoorwegen van twee of meer Verdragstaten 
uitstrekt. 

Art. 16. Be voornaamste bepal ingen, die in 
de bijzondere overeenkomsten inzake het enkel
voudig vervoercontract voor reizigers en ha
gage moeten warden overwogen, zijn de vol
gende: 

a) de voorwaarden volgens welke de spoor
weg al dan niet verplicht is het vervoercon
tract te aanvaarden ; 

b) de voorwaarden voor het sluiten van het 
vervoercontract en van het opmaken van het 
document, dat de voorwaarden van het con
tract bevat; 

c) de verplichtingen en regelingen, waar-

naar de reizigers verpl icht zijn, zich te gedra
gen; 

rl) de verplichting van den reiziger met 
betrekking tot het vervullen van de bijbehoo
rende formalitei ten - zooals de douaneforma
liteiten - die noodig zijn voor de uitvoering 
van het vervoer; 

e) de voorwaarden voor de aflevering van 
de bagage; 

/) de bepalinge n, die voorzien zijn ingeval 
van onderbreking van den dienst of andere 
moeilijkheden bij de uitvoering van het ver
voer; 

g) de verantwoordelijkheid van den spoor
weg voortvloeiende uit het vervoercontract; 

Ji) de uitoefening van aanspraken voort
vloeiende uit het vervoercontract en de uit
voering der vonnissen. 

Art. 17. De voornaamste bepalingen, d ie in 
de bijzondere overeenkomsten betreffende het 
enkelvoudig vervoercontract voor goederen 
moeten warden overwogen, zijn de volgende: 

a) de voorwaarden volgens welke de spoor
weg al dan niet verplicht is het vervoercon
tract te aanvaarden ; 

b) de voorwaarden voor het sluiten van het 
vervoercontract en van het opmaken van het 
document dat de voorwaarden van het con
tract bevat; 

c) de omschrijving van de verplichtingen 
en verantwoordelijkheden van de verschillende 
partijen, betrokken bij het contract, dat aan
gegaan is met den spoorweg ; 

<l) de bepal ingen betrekking hebbende op 
de bij het contract te volgen route en even
tueel op de termijnen, waarbinnen het ver
voer moet plaats hebben; 

e) de voorwaarden inzake het vervullen 
onderweg van de bijbehoorende formaliteiten 
- zooals de douaneformaliteiten - die noodig 
zijn bij de uitvoering van het vervoer; 

/) de voorwaarden van aflevering van de 
goederen en van de betaling van de aan de 
spoorwegen verschuldigde gel den ; 

g) de waarborgen, die aan den spoorweg 
worden verleend, voor de betaling van de ver
schuldigde gel den ; 

h) de maatregelen, die genomen moeten 
warden ingeval van belemmering in het ver
voe r of in de aflevering; 

i) de verantwoordel ijkheid van den spoor
weg voortvloeiende uit het vervoercontract; 

j) de uitoefening van aanspraken, voort
vloeiende uit het vervoercontract en de uit
voering der vonnissen. 

DEEL IV. 

Tarleveu. 

Art. 18. De tarieven, die overeenkomstig de 
nationale wetgeving van kracht zijn en voor 
hun inwerkingtreding behoorlijk worden be
kend gemaakt, zullen bepalen: 

Ten aanzien van reizigers en bagage, de 
vervoerprijzen met inbegrip voor zoover daar
van sprake is van bijkomstige kosten, en de 
voorwaarden, waaronder zij worden toegepast; 

Ten aanzien van goederen, de vervoerprijzen 
met inbegrip van bijkomstige kosten, de clas
sificatie van goederen, waarop deze prijzen 
van toepassing zijn, en de voorwaarden, waar
van de toepassing afhankelij k is. 
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De spoorweg kan ten aanz ien van geen en
ket vervoer het daarop toepassel ijke tarief 
weigeren, indien de voorwaarden van het be
doetde tarief vervutd zijn. 

Art. 19 . I n het internationale verkeer kun
nen boven de tariefprijzen, die van toepass ing 
zijn op een bepaatd vervoer, geen andere be
dragen worden gevorderd, dan die, wetke een 
rndel ijke vergoeding vormen voor de diensten, 
die verleend worden buiten degene, wetke ge
dekt zijn door de tarieven. 

Art. 20. De Verdragstaten, de noodzaketijk
he id erkennende om in het atgemeen aan de 
tarieven de noodige soepelhe id te l aten, waar
door zij zoo nauwkeurig mogel ijk zich kunnen 
aanpassen aan de veetzijdige behoeften van 
den h andet en de ha ndetsconcurrentie, behou
den voile vrijheid om hun tarieven te bepalen 
volgens de beginselen nedergelegd in hun ei
gen wetgeving, met dien verstande echter , dat 
zij er voor waken, dat deze vrijheid niet uit
geoefend wordt ten nadeele van het interna
t ionate verkeer. 

Zij verbinden zich op het internationale ver
keer redelijke tarieven toe te passen, zoowel 
wat betreft de hoogte van de tar ieven ats de 
voorwaarden van toepassing, en komen over
een zich te onthouden van iedere onderschei
d ing, die een onwetwillend karakter zou dra
gen ten aanzien van andere Verdragstaten, 
hun onderdanen of hun schepen. 

Deze bepatingen zijn niet onvereenigbaar 
met het instellen van gemeenschap]'>etijke 
spoorweg- en scheepvaarttarieven, mits de be
g inselen nedergelegd in het voorafgaande lid 
worden geeerb iedigd. 

Art. 21. Het voordeel van de bepatingen 
van art. 20 wordt niet beperkt tot vervoer, dat 
beheerscht wordt door een enkelvoudig con
tract. H et strekt zich eveneens uit tot het ver
voer over een reeh tra jecten per spoor, over 
zee of tangs eenigen anderen weg, over de ge
bieden van meerdere Verdragstaten en be
heerscht door afzonderlijke contracten, m its de 
volgende voorwaarden worden vervuld: 

I eder van de opvolgende contracten moet 
de oorspronkelij ke herkomst en de eindbe
stemming van het vervoer vermelden; de goe
deren moeten gedurende den duur van het 
geheele traject onder het toezicht blijven van 
de transporteurs en door ieder van hen aan 
den volgende rechtstreeks worden overgegeven, 
zonder eenig ander oponthoud clan dat het
wetk noodig is voor het bewerkstelligen van 
de overgave en het vervullen van de admini
sti·atieve douane- , octrooi-, poti t ie- of andere 
formaliteiten. 

Art. 22 . De bepal ingen van art. 20 zijn, 
zoowel in het nationate als in het internatio
nate spoorwegverkeer, eveneens van toepassing 
op goederen, die tijdelijk in een haven worden 
opgeslagen, zonder dat rekening wordt gehou
clen met de vlag, waaronder cleze goederen 
zij n ingevoerd of zullen worden uitgevoerd . 

Art. 23. De Verdragstaten zullen trachten 
het vaststellen van internationale tarieven te 
bevorderen overeenkomstig de behoeften van 
het internationale verkeer, voor zoover daar
aan redelijkerwijze kan worclen volclaan. Zij 
zull en eveneens bevorderen, dat alle maatre
g'l)en. worclen genomen, die kunnen strekken 
om zelfs buiten de internationa le tarieven, de 

snell e berekening van de vervoerkosten voor 
het belangrijkste verkeer mogelijk te maken. 

Art. 24. De Verdragstaten zullen trachten 
eenheid te verkrijgen in de wijze, waarop zoo
wet de internationate ats de nationale tarieven 
worden overgelegd, met name voor zoover be
treft groepen van aangrenzende gebieclen, ten
einde de toepassing van deze tarieven voor het 
internationale verkeer gemakkelijker te maken. 

DEEL V. 
Flnancleele regellngen t.usschen spoorweg

admlnlstratles In het belang van het 
lnternatJonale verkeer. 

Art. 25. De financiee le regelingen tusschen 
spoorwegadministraties zullen niet van zoo
danigen aard mogen zijn, clat zij een betemme
ring vormen voor het internationale verkeer 
en in het bijzonder voor de toepassing van het 
enkel voudige vervoercontract. 

Art. 26 .. Met betrekking tot de ontvangsten 
der spoorwegen moeten in het bijzonder de 
volgende bepatingen in zoodanige regelingen 
word en overwogen: 

a. re gel en betreffende het recht van iedere 
admin istratie om het aancleet te ontvangen, 
dat haar toekomt uit de gelden, die aan den 
spoorweg verschuldigd zijn; 

b. regelen betreffende de verantwoordelijk
heid van een administratie, d ie nagetaten 
heeft getden te innen, voor de inning waarvan 
zij verantwoordelijk was; 

c. maatregelen te nemen om de juisthe id 
van de boekhouding te verzekeren ingeval de 
administraties de vaststelling van deze boek
houding aan andere administ raties toevertrou-

. wen ; 
d . bepalingen betreffende financieele rege

lingen tusschen administraties, di e ot doe! 
hebben om , voor zoover de omstandigheden 
<lit toelaten, de daadwerkelijke overdracht van 
fondsen, die ingevolge deze regelingen noodig 
is , te beperken. 

Art. 27. Met betrekking tot de bedragen, 
die een spoorweg betaald heeft aan de perso
nen, die va n den spoorweg gebruik maken, 
moeten in het bijzonder de volgende bepalin
gen in de regel ingen tusschen de spoorweg
maatschappijen worden overwogen : 

a. regelen betreffende het · beroep van de 
admin istratie, die een schadeloosstelling heeft 
betaald , op andere administraties, welke een 
aandeel hebben gehad in het vervoer; 

b. bepalingen betreffende het vaststell en 
van de verantwoordel ijkhe id van de verschil 
lende adm inistraties of van de verantwoorde
lijkheid, welke zij bereid zijn gemeenschappe
lijk te dragen ; 

c. bepalingen betreffende het beroep van 
adm inistraties op elkander, wanneer een van 
haar een bedrag, dat te veel is ontvangen op 
de som, die aan den spoorweg verschutdigd 
was, heeft terugbetaald ; 

d. regelen betreffende het aanvaarden door 
administraties van rechterlijke beslissingen, 
gewezen tegen een andere administratie, waar
bij deze taatste veroordeeld is een bed rag te 
beta I en. 

Art. 28. Ingeval moeilijkheden voortvloeien 
uit den wisselkoers en wanneer deze een ern
stige belemmering vormen voor he t interna-
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tionale verkeer, zull en maatregelen ,vorden ge
nomen om deze belemmeringen tot een mini 
mum te beperkcn. 

I edere spoorwegadministrat ie , di e aan het 
gevaar is blootgesteld om bij het vaststellen 
van de afrekening aanrnerkelijke verliezen te 
I ijden op grond van koersschommel in gen, zal 
zich tegen di t gevaar kunnen dekken door 
ha re tarieven voor doorgaand verkeer met een 
zoodanige premie te ve rhoogen, als met het 
oog op dit risico redelijk kan worden geacht. 
D e regelingen, die ge loten wordcn tusschen 
spoorwegadministraties, zullen vaste koersen 
kunnen instellen onder voorbehoud van perio
d ieke herzien ingen. 

Maatregelingen zull en worclen genom en om 
zooveel mogelijk tegen te gaan alle speculatie
misbruiken van tusschenpersonen bij de trans
acties, we] ke de stand de r koersen noodzake-
1 ijk m aakt. 

DEEL VI. 
Ali:-emeene bepallngen. 

Art . 29. Bij uitzonder ing en voor een zoo
veel mogelijk beperkten termijn zal kunnen 
a fgeweken worden va n de bepalingen van di t 
Statuut door bij zondere of algemeene m aat
regelen, die een der Verdragstaten genood
zaakt zou zijn te nemen ingeval van e rnstige 
gebemtenissen, die de veiligheid van den 
Staat of de levensbelangen van het I and ra
ken, met dien verstande dat de beginselen 
,·an dit Statuut in zoo groot mogelijke mate 
moeten worden in acht genom en . 

Art. 30. Geen der Verdragstaten is door 
dit Statuut gehouden om den doorvoer te ver
zekeren van re izige rs, wier toelating op zij n 
g rondgebied verboden is of van goede ren, 
waarvan de invoer is verboden hetzij om rede
nen van open bare gezondhe id of vei l ighe id , 
hetzij al s voorzorg tegen ziekten van die ren 
of planten. Voor zoove r betreft het ve rvoer 
dat geen doorvoer is, is geen der Verdragsta
ten door dit Statuut gehouden om het ve rvoer 
te verzekeren van reiz igers, wier toelati ng op 
zij n grondgebied verboden is of van goederen 
waa rvan de invoer of uitvoer verboden i 
krachtens de na tiona le wetten. 

Iedere Verdragstaat za l het recht hebben. 
eenerzijds om de noodige voorzorgsmaa t regelen 
te nemen met betrekki ng tot het vervoe r van 
gevaarlijke of daarmede gelijk te stell en goe
deren, met dien verstande, dat zoodanige maat
regelen niet tot ui twerking rnogen hebben, 
dat onderscheidingen worden gemaakt in strijd 
met de beginselen van dit Statuu t , en ander
zijds om algemeene po! itiemaatregelen te ne
men met inbegr ip van politiemaatregelen ten 
aanzi en van emigranten. 

Niets in dit Statuut zal een beletsel zijn 
voor de maatregelen, clie een der Verdrag-
1,taten heeft genomen of zal wenschen te nem en 
krachtens algemeene internationale verdragen, 
waarbij hij partij is, of die later gesloten 
mochten worden, met name die, welke onder 
cle auspic ien van den Volkenbond zijn geslo
ten met betrekking tot den doorvoer, den ui t
voer of den invoer van een bijzondere soort 
van goederen, zooals opium of andere schade
lijke middelen, wapenen of de voortbrengselen 
van de visscherij , of we! krachtens algemeene 
, ·erdragen ten doe! hebbencle iedere inbreuk 
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te voorkomen op de rechten van industrieelen, 
letterkundigen of artistieken eigendom of be
trekking hebbende op valsche merken, valsche 
aanwijzingen van oorsprong of andere wij zen 
,,an oneerlijken handel. 

Art. 31. Di t Statuut legt aan geen der Ver
dragstaten, krachtens de hierin voorkomende 
bepalingen, een nieuwe verplichting op om 
het vervoer te vergemakkelijken van onder
danen van een Staat, die geen partij is bij het 
verdrag, of v a n hun bagage, en evemnin van 
goederen, rijtuigen of wagens afkomstig van 
of bestemd vo01· een Staat, die geen partij i 
bij het verdrag. 

Art . 32. Di t Statuut stel t niet de rechten 
en ve rpl ichtingen der oorlogvoerenden en der 
onzijdigen in tijd van oorl og vast. Niettemin 
zal het Statuut in oorlogstijd van kracht blij
ven in de mate die met die rechten en ver 
plichtingen vereenigbaar is. 

Art. 33. Dit Statuut brengt geenszins mede 
de in trekk ing van fac il ite iten, grooter clan die 
wel ke voortvloe ien uit de bepalingen van dit 
Statuut en die aa n het internationale spoor
wegverkeer toegestaan mochten zijn onder 
voo rwaarden, die met de beginselen van dit 
Statuut strooken; het brengt evenmin een ver
borl mede om zoodanige facilite iten voortaan 
te verleenen. 

Art. 34 . Overeenkomstig art. 23e van het 
Volkenbondverdrag zal iedere Verdragstaat, 
die tegen de toepass ing van een der bepalin
gen van dit Statuut op het geheele , of op een 
gedeelte van zijn g rondgebied geldige bezwa
ren kan inbrengen, op grond van een ernstigen 
economischen toestand , di e het gevol g is van 
verwoestingen die op zijn grondgebied zijn 
aangebracht gedurencle den oorlog van 1914-
1918, geacht word en t ijdel ijk te zijn vrijge
steld van de verpl ichtingen voo rtvloe iende uit 
de toepassi ng van genoemde bepal ing, met 
di en ver tan de dat de begi nselen van dit Sta
tuut in zoo ru im mogelijke mate zullen moeten 
worden in acht genom en. 

Art . 35. Wanneer een geschil rijst tu~ chen 
twee of meer Verdrngstaten inzake de u itleg
gi ng of de toepass i ng van di t Statuut en wan
neer dit geschi l niet bes lecht kan worden het,zij 
rechtstreeks tusschen de P a rtij en, hetzij Ja ng 
eenigen anderen weg van minnelijke schik
king, zullen de bij het gesch il betrokken Par
t ij en. al vorens haar toevl ucht te nemen tot 
eenige scheidsrechterl ijke procedure of tot een 
gerechtelijke besli ss ing, het geschil, ter fine 
van advies, kunnen onderwerpen aan het or
gaa n, dat door den Volkenbond als raadge
vend en technisch orgaan van de Leden van den 
Bond zal zijn a angewezen voor zaken betref
fe nde verkeer en doorvoer . In dringende ge
val len kan een voorloopig advies een aanbe
veling tot het nemen va n alle voorloopige 
maatregelen inhouden, di e in het bijzonder 
beoogen den vrij en doorvoer de faci l itei.ten 
te hergeven, die v66r de behandel ing of het 
feit, dat aanleiding tot het gesch il heeft ge
geven, werden genoten . 

Indien het geschi l niet beslecht kan worden 
door rniddel van een van de procedures die in 
het voorafgaand lid zijn aangegeven, zullen 
de Verdragstaten hun gesch il onderwerpen 
aan arbitrage, tenzij zij, krachtens een over
eenkomst tusschen de Partij en, besloten heb-
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ben of besluiten, het gesch il voor het P erma
nente Hof van lnternationale Justitie te bren
gen. 

Art. 36. Indien de zaak wordt onderworpen 
aan het Permanente Hof van Internationale 
J ustitie, zal zij worden berecht overeenkom tig 
de voorwaa rden neergelegd in art. 27 van het 
Statuut van <lit Hof. 

Ingeval van arbitrage en tenzij de Partijen 
anders beslissen, zal iedere Partij een scheids
rechter aanwijzen en het derde I id van het 
scheidsgerecht zal worden gekozen door de 
scheidsrech ters, of indien deze laatsten niet 
tot overeenstemming kunnen komen, worden 
benoemd door den Raad van den V olkenboncl 
uit de lij st van bijzitters voor geschi ll en inzake 
doorvoer en verkeer als bedoeld in art. 27 
van het Statuut van het P ermanente Hof van 
Internat ionale J ustit ie; in <li t laatste geval 
zal het derde lid gekozen worden overeen
komstig de bepalingen van het voorlaatste lid 
van art. 4 en het eerste lid van art. 5 van het 
Vo! kenbondverdrag. 

H et scheidsgerecht zal oordeelen op den 
g rondslag van het compromis, dat in gerneen 
overleg tusschen de Pa rtijen is vastgesteld. 
Indien de Partijen niet tot overeenstemming 
hebben kunnen komen, zal het sche idsgerecht 
beslissende met algemeene stemmen het com
promis vaststell en, na onderzoek van de e i
schen die de Partijen doen gel den ; ingeval 
geen eenstemmigheid zou worden verk regen, 
zal de R aad van den Volkenbond het compro
mis vaststellen overeenkomstig de in het vorig 
lid bedoel de voorschriften. I ndien het compro
mis de procedure niet vaststel t, zal het scheids
gerecht zelf deze vaststell en . 

De partijen verbinden zich, in den loop van 
de scheidsrechterlijke procedure en behoudens 
afwijkende bepal ingen in het compromis a.an 
het Permanente Hof van Internationale Ju
stitie te onderwerpen iedere vraag van inter
nationaal rech t of ieder punt van juridische 
u itlegging van <lit Statuut, ten aanzien waar
van het scheidsgerecht, op verzoek van een 
der Partijen, de voorafgaande beslissing noo
dig zou oordeelen voor de regeling van het 
geschi l. 

Art. 37. De Verdragstaten zullen bevorde
ren, dat bijzondere overeenkomsten worden 
gesloten teneinde de uitvoering va n de bepa-
1 ingen van <lit Statuut mogelijk te maken in 
gevall en, waarin de bestaande overeen komsten 
voor <lit doe! niet voldoende zijn. 

Art. 38 . De bepalingen van <li t Statuut 
zullen door middel van bijzondere overeen
komsten kunnen worden uitgestrekt tot onder
nemingen, die het vervoer verzorgen langs 
een anderen weg dan langs spoorwegen, in het 
bij zonder in die gevall en waa rin zoodanige 
ondernem ingen optreden om het spoorwegver
voer aan te vullen. 

Deze ondernerningen zijn dan onderworpen 
aan a lle opgelegde verplich t ingen en in het 
genot van a ll e rech ten, die door <li t tatuut 
aan den spoorweg worden toegekend. 

Evenwel zullen de in het eerste Ii d bedoel de 
bijzondere overeenkornsten iedere afwijking 
van <lit Statuu t , welke zou voortvloe ien u it het 
verschi l in geaardheid van het vervoer, kun
nen toestaan. In het bijzonder zullen deze af
wijkingen voor zoover betreft contracten, van 

toepassing op een internalionaal vervoer, dat 
gedeeltelijk pe r spoorweg en gedeeltelijk over 
zee geschiedt, voorzieningen kunnen treffen 
voor de toepassing van het zeerecht ten aan
zien van het vervoer over zee. 

Art. 39. Bij gebreke van de toepass ing van 
bijzondere overeenkornsten, a ls bedoeld in art. 
38, zullen redelijke faciliteiten worden verleend 
voor het vervoer, dat gedeeltelijk per spoor 
gedeel telijk op andere wijze, bijv. over zee 
gesch iedt. 

Art. 40. De Verdragstaten verplichten zich 
om in de bestaande verdragen, die in strijd 
zouden komcn met de bepalingen van dit Sb
tuut, zoodra de omstandigheden dit ,nogelijk 
zullen maken en a lthans op het oogenbl ik, dat 
deze verdragen a floopen, al le wijzigi ngen aan 
te brengen, waardoor deze verdragen in over-

. eenstemrning worden gebracht met de bepa-
1 ingen van dit Statuut, YOor zoover de aard 
rijkskundige, economische of technische ge
sleldheid van de landen of streken, di e het 
voorwerp zij n van deze Yerdragen zulks moge
lij k zal maken . 

Art. 41. Onverm inderd de toepassing Yan 
art. 24 va n het Volkenbondverdrag zullen 
a lle bureau's, die ingesteld zijn of ingestelcl 
zullen worden krachtens internationale ver
dragen, met het doe! om de regeling te beYor
deren tusschen Staten van vragen betreffende 
het spoorwegvervoer, geacht worden uit te 
gaan van dezelfde gedachte als de organen 
van den Vol kenbond en op hun e igen gebied 
- met het oog op de uitvoering van dit Ver
drag - de werkzaamheden van deze organen 
van den Volkenbond voortzetten; derhalve 
zull en zij met de bevoegde organen van den 
Volkenbond all e desbetreffende inl ichtingen 
u itw isselen ten aanzien van de uitoefening van 
hun taak inzake internationale samenwerking. 

Art. 42. De Verdragstaten zullen alle noo
dige maatregelen nernen om aan den Volken
bond a ll e inlichtingen te verstrekken, welke 
het aan de organisaties va n den Bond mogc
lijk maken om de taak uit te oefenen, die op 
haar rust inzake de toepassing van cli t Ver
drag. 

Art. 43. Het is we! te verstaan, dat di t 
Statuut n iet mag worden ui tgelegd in <lien 
zin, dat het op eenigerlei wijze de rechten en 
verpl ichtingen inter se regelt van gebieden 
die dee! uitmaken van of die geplaatst zij n 
onder de bescherming van eenzelfden souve
re inen Staat, onverschilli g of deze gebieden 
elk voor zich Verdragstaten zijn of niet. 

Art. 44. Niets in de voorafgaande artike len 
zal kunnen worden uitgelegd als inbreuk te 
maken in wel k opzicht ook op de rechten en 
verplichtingen van iederen Verdragstaat als 
L id van den Volkenbond. 

Protocol van onderteeken lng van het ver
drag nopens het Internatlonale Spoorweg-

regime. 
Op het oogenblik, dat zij overgaan tot de 

onderteekening van het verdrag nopens het 
international e spoorwegregime, gesloten op 
den dag van heden, zijn de ondergeteekenden. 
behoorlij k daartoe gevolrnachtigd, omtrcnt het 
volgende overeengekomen: 

1 °. H et is we! te vc rstaan, dat ieder ver
schil in behandel ing van vlaggen, dat uitslu i-
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tend gegrond zou zijn op de beschouwing van 
de vlag, geacht moet worden te zijn een on
derscheiding van onwelwillenden aard in den 
zin van de artt. 4 en 20 van het Statuut no
pens het internationale spoorwegregime. 

2°. Ingeval een Staat of grondgebied, waar
op het verdrag niet van toepassing is, een
zelfde vlag of eenzelfde nationali teit zou heb
ben als een Verdragstaat, zal deze Staat of di t 
grondgebied geen aanspraak kunnen maken 
op eenig recht, dat door <lit Statuut aan de 
vlag of aan de onderdanen van de Verdrag
staten wordt verzekerd. 

Dit protocol zal dezelfde kracht, gel digheid 
en duur hebben als het Statuut, dat op dezen 
<lag wordt aangenomen en moet als een inte
greerend dee! daarvan worden beschouwd. 

Ten blijke waarvan de bovengenoemde ge
volmachtigden <lit protocol hebben geteekend. 

Gedaan te Geneve, den negenden December 
negentienhonderd drie en twintig. 

(Volgen de onderteekeningen.) 

21 Maart 1928. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het ver
drag van Ge11eve, met bijbehoorend sta
tuut en protocol van onderteekening nopens 
het internationale zeehavenregime van 
9 December 1923, alsmecle van de toe
tred ing tot dat verdrag voor N ederlandsch
I ndie, Surinanie en Cura~ao (Staatsblad 
1927, n°. 383). S. 78. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de wet van 15 December 1927 

(Staatsblad n °. 383), houdende goedkeuring 
van het verdrag, met bijbehoorend statuut en 
protocol van onderteekening nopens het inter
nationale zeehavenregime van 9 December 
1923, van welke stukken een afdruk en eene 
vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd; 1 

Overwegende: 1 °. dat genoemd verdrag, met 
statuut en protocol, door Ons voor het Rijk 
in Europa is bekrachtigd, en dat Onze akte 
van bekrachtiging op 22 F ebruar i 1928 te 
Geneve is nedergelegd in de archieven van 
den Volkenbond; 

2°. dat Wij, ingevolge artikel 1 van boven
genoemde wet, voor Nederlandsch-lndie, Suri
name en CurafaO tot dat verdrag zijn toege
treden, van welke toetreding op 22 Februari 
1928 mededeeling is gedaan aan den Secreta
ris-Generaal van den Volkenboncl ; 

3°. dat, overeenkomstig artikel 2 van bo
vengenoemde wet, bij bovenbedoelde bekrach
tiging en toetreding het volgende voorbehoud 
is gemaakt: 

,,De Nederlandsche Regeering behoudt zich 
,,het recht voor, bedoeld in artikel 12, lid 1, 
,, van het bij het verdrag behoorend s.tatuut, 
,,met dien verstande, dat geen onderscheid 
,,van behandel ing zal worden gemaakt ten 
,,nadeele van de vlag van iederen verdrag
,,staat, die, voor zoover betreft het vervoer 
,,van emigranten, geen onclersche id maakt ten 
,,nadeele van de Nederlandsche vlag."; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 19den Maart 
1928, Directie van het Protocol, n° . 8746; 

1 Zie voor de Fransche en Engelsche tekst 
van het verdrag Staatsblad 1927, n°. 383. 

Hebben goedgevonclen en verstaan: 
bovenbedoeld verdrag, met bijbehoorend sta

tuut en protocol van onderteekening, en de 
vertal ing dier stukken, alsmede de toetreding 
tot dat verdrag voor Nederlandsch- l ndie, Suri
nanie en Curafao te cloen bekendmaken door 
de pl aatsing van clit Besl uit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Al gen1een Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 21sten Maart 1928. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van B ,iitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a nd. 

(Uitg eg. 13 April 1928.) 

VERTALINGEN. 

Verdrag en Statnnt nopens bet Interna
tlonale Zeehavenreglme. 

Duitschland, B elgia, Brazilia, Groot-Britan
nia (met Nieuw-Zeeland en Britsch-India), 
Bulgarije, Chili, Denemarken, Spanje, Est
land, Griekenland, Hongarije, Ital ia, Japan, 
Lithauen, Noorwegen, Nederland, Salvador, 
het Koninkrijk cler Serven, Kroaten en Slo
venen , Siam, Zweden, Zwitserl and, Tsjecho
slowakije en Uruguay, 

Wenschende in zoo groot mogelijke mate de 
vrijheid van verkeer als bedoeld in art. 23 e 
van het Volkenbondverclrag te verzekeren 
door in de onder haar souvereiniteit of auto
ri tei t gepl aatste zeeh a vens ten bate van den 
interna tionalen handel aan de vaartuigen van 
alle Verdragstaten, hun goederen en hun pas
sagiers gelijkheid van behandel ing te waar
borgen ; 

Overwegende, dat de beste wijze om het 
voorgestelde doe! te bereiken is het sluiten 
van een algemeen verdrag, waartoe later een 
zoo groot mogelij k aantal Staten zal kunnen 
toetreden; 

Overwegende, dat de Conferentie, welke op 
10 April 1922 te Genua bijeenkwam, in een 
resolutie, die met goedkeuring van den Raad 
en de Vergadering van den Volkenbond is 
overgelegd aan de bevoegde organen van den 
Bond, verzocht heeft, dat de internationale 
verdragen met betrekking tot het verkeers
wezen voorzien in de vredesverdragen zoo 
spoed ig mogelijk zouden worden gesloten en 
in werking gesteld, en voorts, dat art. 379 van 
het Verdrag van Versailles en de overeenkom
stige artikelen van de andere verdragen de 
uitwerking van een algemeen verdrag nopens 
het internationale havenregime hebben voor
zien; 

De uitnoodiging aangenomen hebbende van 
den Volkenbond om aan een te Geneve op 15 
November 1923 bijeengeroepen Conferentie 
dee! te nemen ; 

W enschende de bepalingen van het Statuut 
nopens het internationale zeehavenregime, dat 
aldaar is aangenomen, in werking te doen 
treden, en te <lien einde een algemeen ver
drag te sluiten, hebben de Hooge verdrag
sluitende Partijen tot hare gevolmachtigden 
benoemcl: 
(Zie de namen der gevol,nachtigden in den 
tekst van het verdrag, S. 1927, n°. 383.) 
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die, na hu nne in goeden en behoorlij ken 
vorm bevonden volmachten te hebben overge
legd, omtrent het volgende zijn 0\-ereengeko
men: 

A rt. 1. De Verdragstaten verklaren het bij
gevoegde Statuut nopens het internationale 
zeehavenreg ime, aangenomen door de Tweede 
Algemeene Conferentie voor Verkeer en Door
voer, die op 15 November 1923 te Geneva bij
een is gekomen, te aanvaarden. 

Dat Statuut zal beschouwd worden al een 
ondeelbaar geheel vormende met <lit verdrag. 

Bij gevolg verklaren zij aan te nemen de 
verp l ichtingen en verbintenissen van genoemd 
Statuut, overoenkomstig de bewoord ingen er 
van en volgens de er in vervatte voorwaarden. 

Art. 2. Dit verdrag laat onaangetast de 
rechten en verplichtingen, die voortvloeien 
uit de bepalingen van het Vredesverdrag, ge
teekend te Versailles op 28 J uni 1919, of uit 
de bepalingen der andere soortgelijke verdra
gen, voo,· zooveel betreft de Mogendheden, die 
de genoemde verdragen hebben onderteekend 
of d ie er voordeelen aan ontleenen. 

Art. 3. Di t verdrag, waai-van de Fransche 
en de Engelsche tekst beide als authentiek 
zull en gelden, zal de dagteeken ing dragen van 
heden en zal tot op 31 October 1924 geteekend 
ku nnen warden door iederen Staat, die op de 
Con ferentie van Geneve vertegenwoordigd was, 
door ieder Lid van den Volkenbond en door 
iederen Staat, aan wien de Raad van den 
Volkenbond te <lien einde een exempl aar van 
di t verdrag zal hebben docn toekomen. 

Art . . 4. Dit verdrag is onderworpen aan 
bekrachtiging. De bekrachtigingsoorkonden 
zullen worden toegezonden aan den Secretaris
Generaa I van den Volkenbond, die van de 
ontvangst zal kennis geven aan alle Staten, 
die het verdrag hebben onderteekend of tot 
het verdrag zijn toegetreden. 

Art. 5. Van 1 November 1924 a f zal iedere 
Staat die vertegenwoordigd was op de in art. 
1 bedoelde Conferentie, ieder Lid van den 
Vol kenbond en iedere Staat, aan wien de 
Raad van den Volkenbond te dien e inde een 
exemplaar van het verdrag heeft doen toeko
men, tot d it verdrag kunnen toetreden . 

Deze toetred ing zal geschieden door m iddel 
van een oorkonde, d ie aan den Secretaris
Generaal van den Volkenbond wordt toegezon
den, tene inde in de archieven van het Secre
tariaat te worden nedergelegd. De Secretaris
Generaal zal van die nederl egging onmiddel 
lij k kennis geven aan alle Staten, die het 
verd rag hebben onderteekend of tot het ver
drag zij n toegetreden. 

A rt. 6. Dit verdrag za! slechts in werking 
t reden wanneer het door vij f Staten bekrnch
t igd zal zijn. Datum van inwerkingtreding zal 
zijn de negentigste dag na ontvangst van de 
vijfde bekrachtiging door den Secretaris-Gene
raal van den Volkenbond. Daarna zal dit ver
drag van kracht worden voor wat betreft elk 
der P artijen, negentig dagen na de ontvangst 
van hare bekrachtiging of de kenn isgeving 
van hare toetreding. 

Overeenkomstig de bepali ngen van art. 18 
van het Vo! kenbondverdrag za l de Secretaris
Generaal di t verdrag 1·egistreeren op den dag 
waarop het in werking treedt. 

Art. 7. Een bij zonder reg ister zal gehouden 

wordon doo,· den Secretar is-Generaal van don 
Volkenbond, aangevond, met inachtneming van 
art. 9, wel ke Partijen clit verdrag hebben on
derteekend of bekrachtigd, er toe zijn loege
treden of het hebben opgezegd. Dat regi ter 
zal voortdurend ter inzage zij n voor de Leden 
van den Bond en zal zoo veelvuldig mogelijk 
openbaar gemaakt warden volgens de aanwij
zingen van den Raad. 

Art. 8. Onder voorbehoud van de be pal in
gen van a rt. 2 van dit verdrag, kan het door 
el ke Partij worden opgezegd na het verstrijken 
van een termijn van vij f jaren, te rekenen 
van den datum waarop het voor die Partij in 
werking is getreden. Opzegging zal geschieden 
in den vorm van een schr ifte lij ke kennisge
ving gericht tot den Secretar is-Gene1·aal van 
den Volkenbond . Een afschr ift van deze ken
nisgeving zal door den Secretaris-Generaal on
middel lijk worden gezonden aan alle andere 
Partijen, onder mededeeling van den datum 
waarop zij ontvangen is. 

De opzegging zal van kracht warden een 
jaar na den datum, waarop zij door den Se
cretar is-Generaal ontvangen is, en zal slechts 
gevolg hebben ten opzichte van den Staat, die 
er van kenn is heeft gegeven. 

Art. 9. Iedere Staat, die het verdrag onder
teekent of tot dit verdrag toetreedt, kan , op 
het oogenbl ik hetzij van zijn onderteekening, 
hetzij van zijn bekrachtiging, hetzij van zijn 
toetreding verklaren, dat zij n aanvaarding van 
dit verdrag niet bindend is voor a lle of eenige 
zijner protectoraten, kolon ien, bez ittingen of 
overzeesche gebieden, wel ke aan zij n souverei
niteit of gezag zijn onderworpen; zoodanige 
Staat kan later, overeenkomstig art. 5, afzon
derlij k toetreden voor de protectoraten, kolo
n ien, bezittingen of overzeesche geb ieden, d ie 
door deze verklaring waren uitgesloten . 

De opzegging zal eveneens afzonderlij k kun
nen ge eh ieden voor ieder protectoraat, kolo
nie, bezitting of overzeesch gebied ; de bepa
lingen van art. 8 zullen op deze opzegging 
van toepassi ng zijn. 

Art. 10. Herziening van dit verdrag kan te 
alien t ijde warden gevraagd door een derde 
dee l der Verdragstaten. 

Ten blijke waarvan de bovengenoemde ge
volmachtigd n <lit verdrag hebben geteekend. 

Gedaan te Geneve, den negenden December 
negentienhonderd drie en twintig, in een en
kel exemplaar, dat bewaard zal blijven in het 
archie[ van het Secretariaat van den Volken
bond. 

(Vol gen de onderteekeningen.) 

Statuut. 
Art. 1. Als zeehavens in den zin van di t 

Statuut worclen beschouwd de havens, die ge-
1·egeld door zeeschepen worden bezocht en 
openstaan voor den buiten landschen handel. 

Art. 2. Op voorwaarde van wederkeerigheid 
en onder het voorbehoud, bedoel cl in art. 8, 
l id 1, verbindt iedere Verdragstaat zich, in de 
zeehavens, die onder zijn souvere ini teit of zijn 
autoriteit zijn geplaatst, aan de vaartuigen van 
iederen anderen Verdragstaat een beh andeli ng 
te verzekeren gelij k aan die van zijn eigen 
vaartuigen of van de vaa rtuigen van welken 
anderen Staat ook, wat betre[t de vrijhe id van 
toegang tot de ha.ven, het gebru ik er van en 
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het volled ig genot va n de voordeelen, die deze 
inzake scheepvaart en ha ndelsve rri chtingen 
biedt aan vaartuigen, hun gocderen en hun 
passagiers. 

De a ldus vastgestelde gelijkheid va n behan
deling zal zich ui tstrekken over a ll e soorten 
van faci l iteiten, zooals toewijzing van I ig
plaa tsen aan de kaden en fac ili te iten bij het 
1 aden en lossen , alsmede over de rechten en 
heffi ngen van wel ken aard ook, die namens 
of voor rekening van de R egeering, openbare 
organen, concess ionarissen of ondernem i ngen 
van welken aard ook worden geheven. 

Art. 3. De bepalingen van het vor ige a rti
kel beperken in geenen deele de vrijhe id van 
de bevoegde overheden van een zeehaven om 
de maatregelen te nemen, d ie zij d ienstig ach
ten voor een goed beheer van de haven, mits 
deze maatregel en in overeenstemming zij n m et 
het beginsel van gelij kheid van behandeling 
als omschreven in genoemd artikel. 

Art. 4. Al ie r ech ten en belastingen, die 
voor het gebruik van de zeehavens worden 
geheven, moeten naa r behooren warden bekend 
gemaa kt v66r hun inwerkingtreding. 

Hetzelfde zal gelden voor de verordeningen 
en reglementen van politie en betreffende de 
havenexploita tie . 

In iedere zeehaven zal de havenadm in istratie 
een verzameli ng van .de geldende rechten en 
belast ingen, a lsmede van de verordeningen 
en reglementen van politie en betrnffende de 
havenexploitatie ter inzage beschikbaar hou
den voor de betrokkenen. 

Art. 5. Bij de vaststelling en de toepassing 
van de douane- en daarmede gelij k te stellen 
rechten, van de plaatselij ke octrooi- of ver
bruiksrechten , a lsmede van de bijkomstige 
rechten, d ie bij den invoer of uitvoer van de 
goederen geheven warden door de zeehavens, 
die geplaatst zijn antler de souvereiniteit of de 
autoriteit van de Verdragstaten, zal geen 
rekening mogcn warden gehouden met de 
vlag van het vaartuig, zulks in dier voege, 
dat ten nadeele van de vl ag van eenigen Ver
dragstaat geen onderscheid zal warden ge
maakt tussch en deze l aatste vlag en de vlag 
van den Staa t , onder wiens souvere inite it of 
autoriteit de haven is geplaatst of de vlag van 
welken anderen Staat oak. 

Art. 6. T ene inde te voorkomen, clat aan het 
beginsel van gelijkheid van behandeling in de 
zeehavens, zooal s dit in art. 2 is neergelegd , 
in de praktij k alle beteekenis zal worden ont
nomen door de aanvaarding van a ndere maat
regelen van d ifferent iatie tegen cl vaartu igen 
van een Verdragsta at, die van de bedoe lde 
havens gebruik maken, verbindt iedere Ver
dragstaat zich, de bepalingen van de artike
len 4, 20, 21 en 22 van heL Statuut, toege
voegd aan het verdrag, nopens het i nternatio
nal e spoorwegregime, geteekend te Geneve op 
9 December 1923 , toe te passen, voor zoover 
deze artikelen van toepassing zij n op vervoer, 
afkomstig uit of bestemd voor een zeehaven , 
onversch illi g of deze Verdragstaat al clan niet 
Partij is bij genoernd verd rag no pens het in
ternat ionale spoorwegregime. Bovengenoemde 
artikelen rnoeten worden ui tgelegd ove reen
kornstig de be pal ingen van het Protocol van 
onderteekening van genoernd verdrag (zie 
Bijlage) . 

Art. 7. Tenzij er uitzonderingsredenen zij n, 
d ie een afwij king rechtvaardigen, i11zonder
heid di e, gegrond op bijzondere aardrij kskun
dige, economische of technische over wegingen, 
zullen de douanerechten, geheven in eenige 
zeehaven, staande onde r de souvereiniteit of 
de autoriteit van cen Verdragstaat, n i t hoo
ger mogen zij n clan die, welke aan de andere 
cloua negrenzen van denzelfden Staat van goe
cleren van dezel fd soort, van clezelfde her
komst of m et dezelfcle besternrn i ng worden 
geheven . 

Indien, om bovenbedoelde uitzonder ings
redenen door ecn Verdragstaat bijzondere clou
anefacil ite iten word en verleend op ande re we
gen, waarlangs goederen ,rnrden in- of ui t
gevoerd, zal deze Staat die fac il ite iten niet 
gebruiken als een midclel tot onredelijke d if
ferentiatie, ten nadeele van den in- of uitvoer , 
welke geschiecit door de o ncler zij n souvere.ini 
te it of a utori teit geplaatste zeehavens. 

Art. 8. I eder van de Verdragstaten behoudt 
zich de bevoegdheid voor om, na langs den 
cliplornatieken weg hie rva n te hebben kennis 
gegeven, het voorrech t van gelijkheid van be
handel ing te schorsen, ten aanzien van iecler 
vaartuig van een Staat, d ie n iet op afdoende 
wijze in eenige onder zijn souverein ite it of 
autoriteit geplaatste zeehaven, de bepal ingen 
van dit Statuut toepast op de vaartuigon van 
den bedoelden Verdragstaat, op hun goederen 
en hun passagiers. 

In geval van ' toepassing van den in het vo
rig lid bedoelden maatregel, zal zoowel de 
Staat die daartoe is overgegaan, a ls de Staat 
tegen wien deze maatregel zal zij n gericht, het 
recht hebben zich door middel van een tot den 
Gri ffi e r gericht r equest te wenden tot het 
P ermanente Hof van Internationale J ustiti e ; 
het Hof zal in kart gecli ng u itspraak doen. 

Iedere Verdragstaat zal echter de bevoegd
heid hebben, op het oogenblik van ondertee
ken ing of van bekrachtiging van dit Verdrag 
te verklaren, dat hij ten aanzien van alle 
andere Verdragstaten, die dezelfde verklaring 
afleggen, afsta ncl doet van het recht orn de in 
het ee rste I id van dit artikel becloelde maat
regelen te nemen. 

Art. 9. Dit Statuut is in geen enkel opzicht 
van toepassing op de zeekustvaart. 

Art. 10. I eclere Verdragstaat behoudt zich 
het recht voor den sleepclienst in zijn zeehavens 
in te richten zooa ls h ij wenschelij k oordeelt, 
rnits de bepalingen van de artikelen 2 en 4 
worden in acht genomen. 

Art. 11. Ieclere Verciragstaat behoudt zich 
het recht voor den loodsd ienst in te ri chten 
of te reglementeeren zooals hij wenschel ij k 
oordeelt. 

Ingeval het gebruik maken van den loods
dienst verplicht is, zullen de tarieven en de 
bewezen diensten onderworpen zij n aan de be
pal ingen van de artikelen 2 en 4, rnaar iedere 
Verdragstaat zal diegenen van zij n onderda
nen, d ie aan bepaal de technische voorwaarclen 
volcloen, van den looclsdwang kunnerl vrij
stell en. 

Art.· 12. I ede re Verdragstaat zal de be
voegdheicl hebben, op het oogenblik van on
derteeken ing of van bekrachtiging van d it ver
drag te verkl aren, dat h ij zich het recht voor
behoudt, in overeensternrn ing met zij n eigen 
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wetgeving en zich daarbij zooveel mogelijk 
l atende lei den door de begin elen van d it Sta
tuut, het vervoer van emigranten te beperken 
tot vaartuigen, waaraan hij een bijzondere ver
gunning zal hebben gegeven ten bewijze dat 
zij vol doen aan de voorwaarden in bovenbe
doel de wetgeving gesteld. 

De vaartuigen, die gemachtigd zijn tot het 
vervoer van emigranten, zullen in alle zee
havens alle in <lit Statuut bedoelde voorrech
ten genieten. 

Art. 13. Dit Statuut is van toepassing op 
a lle vaartuigen, onversch illi g of zij aan par
ticulieren, aan den Staat, of aan andere open
bare lich amen toebehooren. 

Evenwel is het in geen enkel opzicht toepas
selijk op oorlogsvaartuigen of vaartuigen voor 
politie- of contr6ledoeleinden, noch in het a l
gemeen op vaartuigen, die in een of anderen 
vorm Overheidsgezag uitoefenen, evenm in als 
op a lle andere vaartuigen gedurende den t ijd , 
dat deze uitsl uitend gebruikt word en ten bate 
van de zee-, land- of luchtstrijdkrachten van 
een Staat. 

Art. 14. Dit Statuut is in geen enkel op
zicht toepasse l ij k op visschersvaartu igen of op 
hun vangst. 

Art. 15. W anneer een Verdragstaat bij ver
drag, overeenkomst of afspraak zekere rechten 
aan een anderen Staat heeft verleend in een 
omschreven zone van een zijner zeehavens, ten
e inde den doorvoer van goederen en passagie rs 
met bestemming naar of herkomstig van be
doelden Staat te bevorderen, zal geen andere 
V erdragstaat zich kunnen beroepen op de be
p alingen van dit Statuut om overeenkomstige 
rechten op te e ischen . 

Iedere Verdragstaat, die zoodanige rech ten 
geniet in een zeehaven van een anderen Staat, 
onverschillig of deze al dan niet partij is bij 
<li t verdrag, zal zich overeenkomstig de bepa
li ngen van <li t Statuut moeten gedragen ten 
aanzien van de behandel ing van de vaa rtuigen 
die met hem handel drijven, en van hun goe
deren en de passagiers. 

I edere Verdragstaat, die zooclanige rechten 
toekent aan een Staat, die geen partij is bij 
<li t verdrag, is gehouden, in de afspraak, die te 
<li en e inde wordt getroff n, aan den Staat, die 
deze rechten zal genieten, de verplichting op 
te leggen , zich overeenkomstig de bepalingen 
van <lit Statuut te gedragen, ten aanz ien van 
de behandeling van de vaartuigen, die met 
hem handel drijven, evenals van de goecleren 
en de passagiers van die vaartuigen. 

Art . 16. Bij uitzondering kan , voor een 
zooveel mogel ijk beperkten termijn, afgeweken 
worden van de bepali ngen der artikelen 2 tot 
en met 7 door bijzondere of algemeene maat
regelon, die een der Verdragstaten genood
zaakt zou zijn te nemen in geval van ernst ige 
gebeurtenissen, die de ve ilighe id van den 
Staat of de levensbelangen van het l and ra
ken, met <lien verstande, dat de beginselen 
van <lit Statuut in zoo groot mogelijke mate 
moeten worden gehandhaafd. 

Art. 1 7. Geen der Verdragstaten is door 
<l it Statuut gehouden om doorvoer toe te staan 
van reizi gers, wier toelating op zijn gebied 
verboden is of van goederen van een bepaalde 
soort, waarvan de invoer is verboden, hetzij om 
redenen van open bare gezondhe id of veil ig-

heicl, hetzij a ls voorzorg tegen ziekten van die
ren of planten. \Vat betreft het vervoer dat 
geen doorvoer is, is geen der Verdragstaten 
gehouden door <lit Statuut het vervoer van 
reizigers toe te staan, wier toelating op zij n 
gebied verboden is , of van goederen, waarvan 
do invoer of uitvoer verboden is krachtens de 
nationale wetten. 

I edere Verdragstaat zal het recht hebben de 
noodige voorzorgsmaatregelen te nemen nopens 
het vervoer van gevaarlijke of daarmede gelijk 
te stell en goederen, evenals maatregelen van 
a lgemeen poli t ioneelen aard, met inbegrip van 
de politie op de emigranten, die zijn gebied 
binnenkomen of verl aten, met <lien verstande, 
clat zoodanige maatregelen n iet moeten leiclen 
tot eenige differentiatie in strijd met de be
g inselen van <lit Statuut. 

Niets in dit Statuut zal een beletsel zijn voor 
de maatregelen, die een der Verdragstaten 
heeft genomen of zal wenschen te nemen 
krachtens algemeene internationale verdragen , 
waarbij hij partij is, of die later ge loten 
mochten worden, met name die, welke onder 
de auspicien van den Volkenbond zijn ge lo
ten, met betrekking tot den handel in vrouwen 
en kinderen, den doorvoer, den uitvoer of den 
i nvoer van een bijzondere soort van goederen, 
zooals opium of andere schadel ij ke zel fstandig
heden, wapenen of de voortbrengselen van de 
v isscherij, of wel krachtens algemeene verdra
gen, ten doel hebbende iedere inbreuk te voor
komen op de rechten van industrieelen, letter
kundigen of artistieken e igendom of betrekking 
hebbende op val che merken, valsche aanwij
zingen van oorsprong of andere wijzen van 
oneerlijken handel. 

Art. 18. Dit Statuut stelt niet de rechten 
en verplichtingen der oorlogvoerenden en der 
onzijd igen in tijcl van oorlog vast . Niettemin 
zal het Statuut in oorlogstijd van kracht blij
ven in de mate, die met die rechten en ver
plichtingen vereenigbaar is. 

Art. 19. De Verdragstaten verb inden zich 
in die verdragen, d ie op 9 December 1923 van 
kracht zijn en welke in strijd mochten zijn met 
de bepal ingen van dit Statuut, zoodra de om
standigheden <lit mogelijk maken en althans 
bij het afloopen van deze verdragen, de wijzi
g ingen aan te brengen, noodig om ze met die 
bepalingen te doen overeenstemmen, voor zoo
ver de aardrijkskundige, econom ische of tech
nische omstandigheden der landen of streken, 
die het onderwerp van die verdragen uitma
ken, het toe] a ten. 

H etzelfde geldt ten aanzien van concessies 
tot geheele of gedeeltelijke exploi tatie van 
zeehavens, welke voor 9 December 1923 zij n 
verleend. 

Art. 20. Dit Statuut brengt geenszins mede 
de intrekking van thans geldende n1imere 
faciLteiten, die mochten zijn toegestaan inzake 
het gebruik van zeehavens onder voorwaar
den, die met de beginselen van dit Statuut 
strooken. Evenmin brengt het Statuut een ver
bod mede om zoodanige faci li te iten voortaan 
te verleenen. 

Art. 21. Onverminderd de bepaling voor
zien in art. 8, lid 2, zullen de geschillen, die 
mochten rijzen tusschen Verdragstaten inzake 
de uitlegging of de toepassing van di t Statuut 
op de vol gende wij ze beslecht worden: 
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Indien het geschil niet beslecht kan worden, 
hetzij rechtstreeks tusschen <le Partijen, hetzij 
langs eenigen anderen weg van minnelij ke 
schikking, zullen de bij het geschil betrokken 
Partijen, alvorens haar toevlucht te nemen tot 
eenige scheidsrechterl ijke procedure of tot een 
gerechtelijke beslissing, het geschil, ter fine 
van advies, kunnen onderwerpen aan het or
gaan, dat door den Volkenbond als raadge
vend en technisch orgaan van de Leden van 
den Bond zal zijn aangewezen voor zaken van 
verkeer en doorvoer. In dringende gevallen 
kan een voorloopig advies een aanbevel ing tot 
het nemen van a lle voorloopige maatregelen 
inhouden, die in het bijzonder beoogen aan 
het internat ionale verkeer de faci li te iten te 
h ergeven, di e v66r de bandeling of het feit, 
dat aanleiding tot het geschil heeft gegeven, 
werden genoten. 

Indi en het geschil niet beslech t kan worden 
door middel van een van de procedures, die in 
het voorafgaand J id zijn aangegeven, zullen 
de Verdragstaten hun geschil onderwerpen 
aan arbitrage, tenzij zij , krachtens een af
praa k tusschen de Partijen, besloten hebben 

of besluiten het geschil voor het P ermanente 
Hof van Internationale J ustitie te brengen. 

Art. 22. Indien de zaak wordt onderworpen 
aan het P erm anente Hof van Internationale 
Justitie, zal zij worden berecht overeenkomstig 
de voorwaarden, vastgesteld in art. 27 van het 
Statuut van d it Hof. 

Ingeval van arbitrage en tenzij de P artij en 
a nders bes! issen, zal iedere Partij een scheids
rechte,· aanwijzen en het derde lid van het 
scheidsgerecht zal worden gekozen door de 
scheidsrechters, of i ndien deze I aatsten niet 
tot overeenstemming kunnen komen, worden 
benoemd door den Raad van den Volkenbond 
uit de lijst van bijzitters voor za ken van ver
keer en doorvoer a ls bedoeld in art. 27 van 
h et Statuut van het Permanente Hof van In
ternationale J ustitie; in dit laatste geval zal 
het derde lid gekozen worden overeenkomstig 
de bepalingen van het voorlaatste lid van art. 
4 en het eerste I id van art. 5 van het Vo! ken
bondverdrag. 

Het sche idsgerecht zal oordeelen op den 
g rondslag van het compromis, dat in gemeen 
overleg door de Partijen zal zijn vastgesteld. 
Indien de P ar t ijen niet tot overeenstemming 
hebben kunnen komen, zal het scheidsgerecht, 
beslissende met algemeene stemmen, het com
promis vaststell en, na onderzoek van de e i
schen, di e de P artij en doen gelden; ingeval 
geen eenstemm igheid wordt verkregen , zal de 
Raad van den Volkenbond het compromis 
vaststellen overeenkomstig de in het vorig l id 
bedoelde voorschriften. Indien het compromis 
de procedure n iet aangeeft , zal het scheidsge
recht zelf deze vaststellen. 

De P artijen verbinden zich, in den loop van 
de scheidsrechterlijke procedure en behoudens 
afwijkende bepalingen in het compromis, aan 
het P erm anente Hof van Internat ionale J usti
tie te onderwerpen iedere vraag van interna
tionaal recht of ieder punt van juridische u it
legging van d it Statuut, ten aanz ien waarvan 
het schei dsgerecht, op verzoek van een der 
P artij en, voorafgaande beslissing noodig zou 
oordeelen voor de beslechting van het geschil. 

Art . 23. H et is we! te verstaan, dat dit Sta-

tuut n iet mag worden uitgelegd in di en zin, 
dat het op eenigerle i wij ze de rech ten en ver
plichtingen inte1· se regel t van gebieden, die 
deel uitmaken van of die geplaatst zij n onder 
de bescherming van eenzelfden souvereinen 
Staat, onverschillig of deze gebieden elk voor 
zich Verdragstaten zijn of niet. 

Art. 24. Niets in de voorafga ande art ikelen 
zal kunnen worden uitgelegd als in welk op
zicht ook inbreuk te maken op de rechten en 
,~e rpli chtingen van eenigen V erdragstaa t al s 
Lid van den Volkenbond. 

AANH AN GSEL, 

Tekst van de artlkelen van bet Statuut 
nopens bet Internatlonale Spoorwegreglme, 
en van de desbetreffende bepallngen van 

bet protocol van onderteekenln g. 
Art. 4. De Verdragstaten, de noodzakelijk

heid erkennende om de exploitatie van de 
spoorwegen te doen geschieden met de soepel
heid, noodig om te voldoen aan de veelzijdige 
behoeften van het verkeer, geven als hun voor
nemen te kennen de vrijheid van deze exploi
tatie onaangetast te laten , met <li en verstande 
dat e r voor gewaakt zal worden dat deze vrij 
he id wordt uitgeoefend zonder schade voor het 
internationale verkeer. 

Z ij verbinden zich aan het internationale 
verkeer redelijke faciliteiten te verleenen en 
zich te onthouden van iedere onderscheiding, 
di e een onwelwillend karakter zou dragen ten 
opzichte van andere Verdragstaten, hun onder
danen of hun schepen. 

De bepal ingen van di t a rtikel komen niet 
alleen ten goede aan doorvoer beheersch t door 
een enkelvoudig contract, zij hebben eveneens 
betrekking op doorvoeren a ls bedoeld in artt. 
21 en 22 van dit Statuut, op de voorwa arden 
als aangegeven in deze artikelen. 

A1·t. 20. De Verdragstaten, de noodzakelijk
he id erkennende om in het algemeen aan de 
tarieven de noodige soepelheid te laten , waar
door zij zoo nauwkeuri g mogelijk zich kunnen 
aanpassen aan de veelzijdi ge behoeften van 
den handel en de handelsconcurrentie, behou
den voile vrijheid om hun tarieven te bepalen 
volgens de beginselen nedergelegd in hun ei
gen wetgeving, met dien verstande echter, dat 
zij er voor waken, dat deze vrijhe id niet ui tge
oefend wordt ten nadeele van het internatio
n ale verkeer. 

Zij verbinden zich op het internationale ver
keer redelijke tarieven toe te passen, zoowel 
wat betreft de hoogte van de tar ieven als de 
voorwaarden van toepassing, en komen overeen 
zich te onthouden van iedere onderscheicling, 
die een onwelwill end karakter zou d ragen ten 
aanz ien van andere Verdragstaten, bun onder
danen of hun schepen. 

Deze bepalingen zijn n iet onvereenigbaar 
met het instell en va n gemeenschappelijke 
spoorweg- en scheepvaarttarieven, mits de be
g inselen nedergelegcl in het voorafgaancle I id 
worden geeerbiedi gd . 

A1·t. 21. Het voordeel van de bepalingen 
van art. 20 wordt niet beperkt tot verYoer, 
dat beheersch t wordt door een enkelvoudig 
contract. Het strekt zich eveneens uit tot het 
vervoer over een reeks trajecten per spoor, 
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over zee of langs eenigen anderen weg, over 
de geb ieden van meerdere Verdragstaten en 
beheerscht door afzonderlij ke contracten, mits 
de volgende voorwaarden worden vervuld: 

I eder van de opvolgende contracten moet de 
oorspronkel ij ke herkomst en de eindbestemm ing 
Yan het vervoer vermel den ; de goederen moe
ten gedurende den duur van het gehee le tra 
ject onder het toez icht blijven van de transpor
teu rs en door ieder van hen aan den vol gen de 
rechtstreeks worden overgegeven, zonder eenig 
ander oponthoud clan dat hetwelk noodig is 
YOOr het bewerkstelligen van de overgave en 
het vervullen van de administratieve douane-, 
octroo i-, politie- of a ndere forn1aliteiten. 

Art. 22. De bepalingen van art. 20 zijn, 
zoowel in het nationale als in het internatio
nale spoor wegverkeer, eveneens van toepas
sing op goederen, die t ijdel ijk in een haven 
worden opgeslagen, zonder dat rekening wordt 
gehouden met de vlag, waaronder deze goede
ren zij n ingevoerd of zullen worden uitgevoerd. 

Protocol van onderteekening : Het is we! te 
verstaan, dat ieder verschil in behandeling 
van vlaggen, dat uitsluitend gegrond zou zijn 
op de beschouwing van de vlag, geacht moet 
worden te zij n een onderscheiding van onwel
wi ll enden aard in den zin van de artt. 4 en 
20 van het Statuut nopens het internationale 
spoorwegregime. 

Protocol van onderteekenlng van het ver
drag· nopens het Internatlonale 

Zeehavenreglme. 
Op het oogenblik, dat zij overgaan tot de 

onderteekeni ng van het verdrag nopens het 
internationale zeehavenregime, gesloten op den 
dag van heden, zijn de ondergeteekenden, be
hoorl ijk daartoe gevolmachtigd, omtrent het 
volgende overeengekomen: 

1 °. Het is we! te verstaan, dat de bepa-
1 ingen van dit Statuut van toepassing zullen 
zijn op de vluchthavens, die speciaal voor dit 
doe! zijn aangelegd. 

2°. Het is we! te verstaan, dat het door de 
Britsche delegatie gemaakte voorbehoud ten 
aanzien van de bepalingen van sectie 24 van 
de ,,Pilotage Act" van 1913 aanvaard wordt. 

3°. Het is we! te verstaan, dat de door de 
Fransche wetgeving voorziene verpl ich tingen 
met betrekking tot scheepsmakelaars niet zul 
len worden beschouwd als te zijn in strijd met 
het beginsel en den geest van het Statuut no
pens het internationale zeehavenregime. 

4° . Het is we! te verstaan, dat de voor
waarde van wederkeerigheid, neergelegd in ar
t ikel 2 van het Statuut nopens het internatio
nale zeehavenregime , niet ten gevolge zal 
hebben, dat Verdragstaten, die geen zeehavens 
bezitten, en die niet in een zone van een zee
haven van een anderen Staat de in artikel 15 
van het h ierboven bedoelde Statuut vermelde 
rech ten gen ieten, van de voordeelen van ge
noemd Statuut worden uitgesloten. 

5°. Ingeval een Staat of gebied, wa arop 
het verdrag niet van toepassing is, dezelfde 
vlag of dezelfde nationaliteit heeft als een 
Verdragstaat, zal deze Staat of dit gebied 
geen aanspraak kunnen m aken op eenig recht, 
dat door het Statuut nopens het international e 
zeehavenregime aan de vlag of aan de onder
danen van den Verdragstaat wordt verzekerd . 

Dit protocol zal dezelfde kracht, geldigheid 
en duur hebben als het Statuut, dat op dezen 
dag wordt aangenomen en moet als een inte
greerend dee! daarvan worden beschouwd. 

Ten blijke waarvan de bovengenoemde ge
volmachtigden <lit protocol hebben geteekend. 

Gedaan te Geneve, den negenden December 
11egentienhonderd drie en twintig, in een enkel 
exemplaar, dat bewaard zal blijvon in het ar
ch ief van het Secretariaat van den Volken
bond; eensluidend afschrift er van zal worden 
toegezonden aan a ll e Staten, die op de Confe
rentie vertegenwoordigd waren. 

( Volgen de ondertcckeningcn.) 

21 Maart 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
L ager Onderwijswet 1920, al't. 77. Ge
meentewet art. 212. 

Nu de Minister van Onderwijs heeft be
sli st, dat het schoolbestuut· met beschik
baarstell en van bestaande schoollokalen, 
als door den Raad bedoeld, geen genoegen 
behoeft te nemen, behoort de Raad op 

andere wijze medewerk ing te verleenen, met 
name door beschikbaarstelling van de voor 
den bouw benoodigde ge lden. Nu de Raad 
geweigert heeft deze gel den op de begroo
ting uit te trekken, hebben Ged . Staten 
terecht art. 212 Gem.,rnt toegepast. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Hill egersberg tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland van 26 September 1927, G.S. n°. 
203/1, tot toepassing van art. 212, le lid, der 
Gemeentewet ten aanzien van de begrooting 
voor het dienstjaar 1927; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schi llen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 Januari 1928, n°. 80; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw Yan 19 
Maart 1928, n° . 2012 Afd . B . B. ; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol-
1 and bij hun evengenoemd besl uit den op 
hoofdstuk VIII, § 7, van den kapitaald ienst 
der gemeentebegrooting, dienst 1927, van de 
gemeente Hillegersberg voorkomenden memo
riepost: ,,Kosten van stichting, uitbreiding, 
verbouw of verandering van inrichting van 
gebouwen en van aankoop en inrich ten van 
terreinen voor het onderwijs in li chamel ijke 
oefening" , hebben verhoogd met een bed rag 
van f 20,000, ui t overweging, dat de Raad der 
gemeente Hillegersberg d.d. 19 April 1926 
heeft besloten aan het bestuur der Vereeniging 
tot stichting en instandhouding van scholen 
met den bijbel te Hillegersberg de op 21 
Janua ri 1926 gevraagde medewerking voor de 
stichting van een gymnastieklokaal te verlee
nen, in dien zin echter, dat niet de gelden 
voor nieuwbouw, doch bestaande lokalen in 
nader overleg met Burgemeester en Wethou
ders ter beschikking van het schoolbestuur 
worden gesteld op de uren, waarop aan de 
leerlingen der scholen van de genoemde ver
eeniging daadwerkelijk onderwijs in de gym
nastiek of in de lichamelij ke oefen ing zal war
den gegeven; dat hier geen Sprake kan zijn 
van het verleenen der gevraagde medewerking 
onder eene bepaal de voorwaarde; dat toch 
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art. 75, 2e lid, der Lager-Onderwijswet 1920 
slechts ruimte laat voor tweecrlei bes! iss irig, 
n.l. hetzij de inwilliging van het desbetref
fend verzoek van het schoolbestuur en alzoo 
het verleenen der gevraagde medewerking, 
hetzij eene weigering ten deze; dat in het on
derbavige geval, nu de medewerking niet is 
geweigerd en bovendien de termijn is verstre
ken, waarbinnen ingevolge bet bepaalde in 
art. 76, l e lid , der evengenoemde wet, van 
eene weigering ten deze beboort te worden 
kennis gegeven, op grond van de bewoordingen 
van gemelde wetsbepaling moet worden aan
genomen, dat de R aad tot inwilliging van het 
meerbedoeld verzoek van bet scboolbestuur 
beeft beslist; dat het genoem d raadsbes lui t 
van 19 April 1926, hetwelk, gezien bet voren
staande, geacb t kan worden te bevatten de 
beginselverklaring als bedoeld in art. 75, 2e 
lid , de,· meergenoemde wet, daarnevens aan
geeft de wijze, waarop naar de meening van 
het gemeentebestuur deze medewerking be
boort te geschieden, n.l. door aan het scbool 
bestuur een bestaand gebouw in bruikleen te 
geven in der voege als bedoeld in art. 80, 2e 
lid, 2en volzin, dier wet; dat deze vorm van 
medewerking echter, ingevolge de bewoordin
gen van laatstgemelde wetsbepal ing, alleen 
kan worden toegepast, wanneer tusschen de 
beide desbetreffende partijen ter zake over
eenstemming is verkregen; dat deze overeen
stemming in bet onderbavige geval ontbreekt; 
dat toch het betrokken scboolbestuur beeft 
verklaard een gebouw niet in bruikleen <loch 
in eigendom te wenschen; dat Onze Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen bij 
resolutie van 25 September 1926, n° . 11854, 
afd. F, heeft verklaard, dat het schoolbestuur 
terecht heeft geweigerd het door den gemeen
teraad van Hillegersberg bij bes I uit van 19 
April 1926 gedaan aanbod te aanvaarden; dat 
het gemeentebestuur in gebreke is gebleven 
metterdaad eene regeling met het schoolbe
stuur te treffen omtrent de wijze, waarop de 
medewerking zal geschieden en zelfs geen 
tweede aanbod, b.v. om aan het betrokken 
choolbestuur bestaande lokaliteit in eigen

dom over te dragen, beeft gedaan; dat in deze 
omstandigheden in de uitvoering der Lager
Onderwijswet 1920 nog slechts kan worden 
voorzien door toepassing door hun college van 
bet bepaalde bij art. 212, le alinea, der Ge
meentewet, alzoo door het brengen van gelden 
op de begrooting van uitgaven der betrokken 
gemeente; dat ook vol gens bet oordeel van 
bet · gemecntebestuur, de door het schoolbe
stuur aangevraagde gelden voor den bouw van 
een gymnastieklokaal als vorenbedoeld, be
hooren te worden geraamd op f 20,000; dat 
deze tlians door de wet gevorderde uitgaaf op 
de bij besluit van 21 Februari 1927, n°. 72, 
goedgekeurde begrooting, dienst 1927, kan 
worden gebracht; . 

dat van dit besluit de Raad van Hillegers
berg bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat vol gens Gedeputeerde Staten, art. 
75, 2e lid, der Lager-Onderwijswet 1920 slechts 
ruimte laat voor tweeerlei bes! issing, n.l. het
zij inwilliging van het desbetreffende verzoek, 
betzij eene weigering; dat hierbij evenwel 
over het hoofd wordt gez ien het tweede I id 
van art. 77, hetgeen veronderstelt, dat op een 

aanvrage om beschikbaarstelling van gelden 
besloten kan worden tot beschikbaarstelling 
van een schoollolrnal (welke beschikbaarstel
ling wordt beschouwd los van den vorm ,·an 
beschikbaarstellen, waaromtrent art. 80 nader 
handelt), zoodat we! degelijk drieerlei wij ze 
van bes! issi ng mog lij k zou zij n; dat de Raad 
op 19 April 1926 besloot een bestaand gebouw 
geheel of ten deele als schoolgebouw beschik
baar te stellen, welke besl issing niet onge
daan wordt gemaakt door het fe it, dat late ,· 
omtrent den vorm van besch ikbaa,·ste ll ing 
(art. 80) geen overeenstemm ing werd bereikt, 
dat ook, indien zou worden aangcnomen, dat 
door den gemeenteraad een twee ledi ge besl is
sing mo t worden genomen, namelijk eens
cleels krachtens art. 75, le lid, betreffende het 
verleenen van medewerking en anderdeels 
krachtens art. 77, 2e lid , betreffende het be
schikbaar stellen van een bestaand gebouw, 
tocb geen bezwaar bestaat deze tweeledige be
s! issing in een besluit te venverken, zoodat 
het raadsbes luit van 21 April 1926 dan toch 
volgens de duidelijke bewoordingen inhield: 
1 °. het bes] uit tot verleening van medewer
king; 2° . het besluit tot beschikbaarstel li ng 
van een bestaand lokaal, zoodat er geen aun
leiding bestaat om aan te nemen, dat niet 
binnen 3 maanden door den Raad zou zijn 
bes! ist, dat moet worden toegegeven, dat art. 
80, 2e lid , van overeenstemming spreekt, <loch 
dat juist, indien die overeenstemming niet 
verkregen wordt, Gedeputeerde Staten krnch
tens het 4e lid hebben te beslissen of hier te 
weinig geboden clan wel te veel ge,·raagd 
werd; clat de bewering, als zoude het gemeen
tebestuur in gebreke zijn gebleven metterdaacl 
eene regeling met het schoolbestuur te treffen 
en als zoude zel fs geen tweede aanbod zijn ge
daan, onjuist is en strijdig met de geschiede
nis van deze zaak, daar toch bij brieven van 
25 Februari 1926, 23 April 1926 en ten slotte 
op 18 J uni 1927 over leg was verzocht, het
geen bij brieven van 18 Maart 1926, 30 April 
1926 en 1 Juli 1927 werd beantwoord met de 
mededeeling, dat overleg overbodig zou zijn, 
daar besloten was het ingenomen standpunt 
te handhaven; dat de Raad meent, dat los 
van de geschiedenis van dit geschilpunt aan
genomen client te worden, dat een lokaliteit 
voor gymnastiekondenvijs bij de schoolgebou
wen een geheel bijzondere plaats inneemt. 
daar eenerzijds de bouw en inrich ting nij 
kostbaar zijn en anderzijds juist het gym
nastiekonderwijs en de lichamelijke oefening 
zich bijzonder e igenen voor centralisatie; dat 
een gemeentebestuur clan ook aan zichzelf en 
aan de i ngezetenen verpl icht is, bij een zoo 
goed mogelijke behartiging van de onderwijs
belaogen, te streven naar een zoo doelmatig 
mogelijke a!mwending van de gemeentegel
den; dat niet is aangetoond, dat bij de op
lossi ng, die was gezocht, de belangen van het 
openbaar of van het bijzonder onderwijs in het 
gedrang zijn gekomen, <loch dat bet dan ook 
niet !anger ging om bet gymnastiekonderwijs, 
<loch om het bezit van een gymnastieklokaal ; 
dat er naar gestreefd is het bijzonder oncler
wijs de voor de goede ontwikkeling van het 
gymnastiekonderwijs noodige beschikking (zij 
het niet de geheel vrije beschikking) te ver
schaffen over een naar de eischen des tijds 
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ingericht gymnastieklokaal, waarmee was ge
handeld in den geest van de Lager-Onderwijs
wet 1920; dat evenwel de consequentie van 
het door Onzen Minister van Onderwijs bij 
beschikking van 25 September 1926 en door 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij 
besluit van 26 September 1927 ingenomen 
standpunt zal zijn, dat ieder schoolbestuur zich 
met vrucht kan verzetten tegen een centrali
satie van het gymnastiekonderwijs en kan 
eischen, dat bij elke school een afzonderlijk 
lokaal wordt gebouwd, hetgeen voor de ge
meente Hillegersberg in het {voor de ge
meentefinancien) ongunstigste geval thans 
reeds kan lei den tot den bouw van 8 gym
nastie klokal en, terwijl reeds met den bouw 
Yan 3 lokalen de meest idicele oplossing zou 
zijn verkregen; dat daarbij nog de vraag rijst 
of de bovenbedoelde bijzondere plaats van het 
gymnastiekonderwij s we! wenschelijk maakt, 
dat de wettelijke bepalingen, die voor school
gebouwen in het algemeen zijn geschreven en 

. waarbij klaarblijkelijk in de verste verte niet 
gedacht is aan volledig ingerichte gymnastiek
lokalen in hun strengste consequenties op 8 
gymnastieklokalen worclen toegepast, waar
door de uitvoering der Lager-Onderwijswet 
1920 voor de gemeentebesturen noocleloos 
wordt verzwaard; 

0. clat de beschikbaarstelling van een be
staa.nd schoolgebouw of gedeelte daarvan, a ls 
in art. 77, 2e lid, der Lager-Onderwijswet 
1920 bedoeld, is op te va.tten als eene wijze 
Yan meclewerking in art. 75, 2e lid, der wet 
genoemcl; dat derhalve, toen de R aad van 
Hillegersberg op 19 April 1926 op de aan
vrage van het schoolbestuur om de nooclige 
gelden uit de gemeentekas te ontvangen voor 
het bouwen van een gymnastieklokaal , besloot 
bestaancle lokalen in nader overleg met Bur
meester en \Vethouders op de daarbij aange
duicle uren ter beschikking van het schoolbe
stuur te stellen, geen spra.ke was van een be
sl uit Yan den Raad tot weigering van de me
clewerking, waarvan krachtens art. 76, 2e lid, 
beroep op Gedeputeerde Staten zou openstaan; 

clat, claar het schoolbestuur weigerde het 
aangeboden gebouw in bruikleen te aanvaar
den , het terecht overeenkomstig art. 77, 2e 
lid, de beslissing van Onzen Minister van 
Onclerwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft 
1ngeroepen; 

clat, nu cleze bij beschikking van 25 Sep
tember 1926, n°. 11854, Afd . L. 0. F ., waar
tegen geen beroep openstaat, heeft beslist, dat 
het schooibestuur met beschikbaarstellen van 
bestaande schoollokalen, als in het raadsbe
sluit becloeld , geen genoegen behoeft te nemen, 
de door den Raad niet geweigerde medewer
king op anclere wijze behoorde te worclen 
verleend, met name door beschikbaarstelling 
van de voor den bouw van een gymnastiek
lokaal benoodigde gelden, tenzij de Raad er 
de voorkeur aan mocht geven op anclere wijze 
clan bij zijn besluit van 19 April 1926 was 
geschied, aan art. 77, 2e lid , cler wet toepas
sing te geven; 

clat, nu de Raad dit laatste niet heeft ge
daan en geweigerd heeft de voor den bedoel
den bouw benoodigde gelden op de begrooting 
uit te trekken, Gedeputeerde Staten terecht 
met toepass ing van art. 212 der Gemeentewet 

eenen zoodanigen post op de begrooting heb
ben gebracht; 

Gezien de Gemeentewet en de Lager-Onder
wijswet 1920 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. 
(A.B.) 

22 Maa,·t 1928. BESLUIT tot nadere wijzi 
ging van het reglement voor de scheep
vaart ter beveiliging van de beweegbare 
spoorwegbrug in den Hollandschen IJzeren 
Spoorweg van Arnsterdam, naar Rotterdam, 
over de D el/shavensche Schie. S. 79. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

"Vaterstaat van 1 Maart 1928, La. B.B. , af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gel et op artikel 27 der Spoorwegwet; 
Den Raad van State gehoord (advies Yan 

13 Maart 1928, n°. 9); 
Gezien het nader rapport. van Onzen Yoor

noemden Minister van 19 Maart 1928, La. H., 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. Het bij Koninklijk besluit van 22 De

cember 1911 (Staatsblad n° . 371) vastgestelde, 
en bij Koninklijk besluit van 28 December 
1925 (Staatsblad n°. 519) gewijzigde regle
ment voor de scheepvaart ter beveiliging van 
de beweegbare spoorwegbrug in den Holl and
schen IJzeren Spoorweg van Anisterda,n naar 
Rotterda,n over de Del fshavensche Schie te 
wijzigen als vol gt: 

in artikel 2, derde lid, wordt in plaats van 
.,tien minuten" _gelezen: .,uiterlijk zeven mi
nuten". 

II. Te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt den tweeden dag n8 <lien der clagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge• 
plaatst. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van clit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal warden geplaatst, en in af
schrift aan den Raad van State medegedeeld 
zal warden. 

's-Gravenhage, den 22sten Maart 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H . v. d . Veg t e. 
(Uitgeg. 5 April 1928.) 

22 Maart . 1928. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het bij Koninklijk besluit van 3 
Juni 1892 (Staatsblad n°. 132) vastgestel
de reglement voor de scheepvaart ter be
veiliging van de beweegbare brug in den 
Staatsspoorweg Schiedani-H oe k van H ol
land, over de haven te Vlaa,·dingen. 
S" 80. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 1 Maart 1928, L a. C.C., af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

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

13 Maart 1928, n°. 10); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor-
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noernden Minister van 19 Maart 1928, La . C. 
C., afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
De eerste zin van het tweede lid van artikel 

2 van het bij Koninklijk besluit van 3 Juni 
1892 (Staatsblad n°. 132) vastgestelde, en bij 
Koninklijk besluit van 28 December 1925 
(Staatsblad n°. 519) het laatst gewijzigde re
glernent voor de scheepvaart, ter beveiliging 
van de beweegbare brug in den Staatsspoor
weg Schiedam- Ho ek van H olland, over de 
haven van Vlaardingen te wijzigen en te doen 
lezen als volgt: 

,,Met het slui ten van de brug wordt aange
vangen t ien minuten v66r het tijdstip, waarop 
een trein de brug zal bereiken of zooveel later 
als naar het oordeel van den brugwachter mo
gelij k is om de brug gesloten te hebben vier 
minuten v66r de komst van den trein op de 
brug". 

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

' s-Gravenhage, den 22sten Maart 1928. 
WILHELMINA 

l)e Minister van lVate,·staat, H. v. cl. V eg t e. 
( Uitgeg. 5 Ap,·il 1928.) 

23 M aart 1928. BESLUIT, houdende beslis
sing op de beroepen, ingevolge artikel 3 
cler Wet Openbare Vervoermiddelen inge; 
steld tegen de beschikkingen van Gedepu
teerde Staten van Z eeland van 4 Maart 
1927. n°. 124b, 2e Afdeeling, en van Noord
Brabant van 11 Mei 1927. S. 81. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Besch ikkencle op de beroepcn, ingesteld door 

Burgemeester en \Vethouders van Stavenisse, 
Burgemeester en Wethouders van Tholen, C. 
J . Sonke te St. Maart ensdijk en anderen, M. 
J. Mallekoote te Stavenisse, H. I. Prive Jr. 
en J. F. Cal je, Voorzitter en Secretaris der 
Nederlandsche Handelsreizigersvereeniging te 
Rotterdam en Burgemeester en Wethouders van 
Poortvliet tegen de beschikking van Gedepu
teerde Staten van Z eeland van 4 Maart 1927, 
2e Afdeeling n°. 124/b, waarbij aan M. J . 
Mall ekoote te Stavenisse vergunning is gewei 
gerd tot het in werking houden van een dage
Jijkschen autobu clienst, met uitzondering van 
den Zonclag, tusschen Stavenisse en Tholen; 
en op het beroep, inge teld door M. J. Malle
koote te Stavenisse tegen de beschikking van 
Gedeputeerde Staten van N oordbrabant van 
11 l\Iei 1927, waarbij hem vergunning is ge
weigerd tot het in werking brengen van een 
autobusdienst van B ergen op Zoon, over Voge
lenzang in de richting van 'l'hol en; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
23 November 1927, nos. 612 en 711 en van 
8 Februari 1928, nos. 611/612/711/725/212 ; 

Op de voordrncht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 19 Maart 1928, n°. 432, Af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende : dat Gedeputeerde Staten van 
Z eeland bij hun bovengemeld besluit a) aan 
J. C. Krijger te Goes voorwaardelijk vergun
ning hebben verleend tot het in werking hou
den van een dagelijkschen autobusd ien t van 

Sta,•enisse over St. Maartensdijk, Scherpen·isse 
en P oortvliet naar Thol en en omgekeerd; b) 
hebben afgewezen het verzoek van M. J. Mal
lekoote te Stavenisse om vergunning tot het in 
werking houden van een autobusd ienst a ls zoo
even vermeld ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat het personenvervoer tusschen 
Stavenisse over St . Maartensdijk, Scherpenisse 
en Poortvliet naar 'l'holen, en omgekeerd, niet 
van zoodanigen ornvang is, dat er termen zou
den zijn, om aan meer clan een ondernemer 
eene vergunning voor een volledigen dagelijk
schen dienst - a l of niet met inbegrip van 
een dienst op Zondagen - op de genoemde 
lijn te verleenen ; dat aan den dienst Stave
nisse over St. Maartensdijk, Scherpenisse en 
Poo,·tvliet naar Tholen, en omgekeerd, van 
den ondernemer Krijger de voorkeur moet wor
den gegeven boven den dienst van den aan
vrager M. J. Mallekoote voornoemd; dat bi ij
kens de ingewonnen berichten de aanvrager 
Krijger zijn voornoemden autobusdienst naar 
behooren uitoefent en dat ook anderszins bij 
Gedeputeerde Staten geene bezwaren tegen 
het verzoek van dezen aanvrager bestaan, wes
hal ve dit aan Gedeputeerde Staten voorkomt, 
voor inwilliging vatbaar te zijn; dat aan het 
verzoek van M. J . Mallekoote te Stavenisse 
niet kan worden voldaan; 

dat Burgemeester en Wethouders van Stave
nisse in beroep aanvoeren, dat de financieele 
uitkomsten der bedrijven van J. C. Krijger en 
van M. J . Mallekoote niet zijn beoordeeld; 
dat, indien al eenzijdig mocht zijn aangetoond, 
dat een der diensten met onbevredigende uit
komsten heeft gewerkt, dit op zich zelf niet 
beslissencl zou kunnen zijn; dat a lle belang
hebbende gemeentebesturen, bekend met den 
omvang van het vervoer, gunstig adv"iseeraen, 
omdat beide diensten bij behoorlijke beharti
g ing bestaanbaar worden geacht; dat ook niet 
vaststaat, waarom aan de onderneming van 
Krijger boven die van Mallekoote de voor
keur zou moeten word en gegeven; dat toch de 
omstandigheid, dat de eerstgenoemde toevall ig 
iets vroeger met zijn exploitatie is begonnen, 
niet den doorslag kan geven; dat de andere 
ondernemer ook gedurende twee jaren tot voile 
tevredenheid van het reizend publiek zijn 
dienst uitoefent, die a ls rechtstreeksche ver
binding op B ergen op Zoo,n, in eene groote 
behoefte voorziet; dat beide diensten in alle 
opzichten als gelijkgerechtigd kunnen worden 
aangemerkt; 

dat Burgemeester en ',Vethouders van 'l'ho
l en in beroep aanvoeren, dat, gezien het toe
nemend aantal reizigers op het e iland, het al
gemeen belang niet ge chaad wordt, wanneer 
de autobusd ienst van M. J. Mallekoote, voor
zoover betreft het traject op het eiland Tholen, 
behouclen blijft naast <li en van J. C. Krijger; 

dat C. J. Sonke en a nderen in beroep aan
voeren, dat zij overtuigd zijn, dat desnoods na 
eenige reorganisatie voldoende vervoer bestaat 
voor twee autobusdiensten; dat, indien de 
concess ie tot eene ondememing beperkt mocht 
blijven, aanstoncls zal rnoeten blijken, dat het 
vervoer, dat zeer is gegroeid , niet behoorlijk 
kan geschieden op de wijze, zooals de dienst 
Krijger dit thans uitoefent; dat dientengevol
ge uitbreiding weer noodig zou zijn tot een 
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omvang, zooals die thans over de twee dien
sten wordt aangetroffen; dat zij het ook niet 
aangewezen ach ten, dat een monopolie wordt 
gevestigd ten gunste van eone onderneming, 
die toeva llig iets vroeger met de exploitatie 
is aangevangen ; dat eene tweede onderneming 
toch ook 1·eeds geru imen tijd bestond, voordat 
de wij zig i ngswet tot stand kwam; 

dat M. J . Mall ekoote in beroep aanvoert, 
dat het misschien waar is, dat het personen
vervoer tusschen Stavenisse en Thol en en de 
daartusschen gelegen gemeenten niet zoodanig 
is, dat twee ondernemers een loonenden auto
bu d ienst zouden kunnen onderhouden; dat 
het personenvervoer tusschen deze twee ge
meenten echter niet beslissend is , daa r zij n 
autobusdi enst eene verkeer verbinding is van 
de gemeenten Stavenisse, St. Maartensdijk, 
Scherpenisse, P oortvliet en 'l.'holen met B e,·gen 
op Z oom en a lleen omdat een gedeelte van de 
lijn op Zeeuwsch gebied l igt eene vergunuings
aanvrage voor het Zeeuwsche gedeelte bij Ge
de puteerde Staten is ingediend ; dat het er 
a ll een op aankomt, of de door den appel I ant 
geexploiteerde dienst een werkelij k verkeers
be la ng di ent; dat zij n autobusdi enst in groote 
verkeersbehoeften voorziet; dat hij een dienst 
heeft inger icht, speciaal op de groote treinen, 
die in B e,·gen op Zoom naar Holland vertrek
ken of van Holland aankomen en een extra 
dienst op de beurstreinen; dat h ij zijn dienst 
heeft aangepast aan de behoeften van het rei 
zigersverkeer ; dat h ij dan ook heeft mogen 
onder vinden, dat de meeste reizigers van zijn 
di enst gebru ik maken; dat de omvang van 
het verkeer niet gering is en hij, appellant, 
het onbegrijpelij k acht, dat Gedeputeerde Sta
ten tot deze conclusie zij n gekomen, wa a r 
naar den omvang van het verkeer geen be
hoorlijk onderzoek is ingesteld; dat hij gere
geld met voil e bussen rijdt en op al le markt
dagen en beu rstre inen extra-volgbussen moet 
laten loopen; dat h ij geregeld 70- 100 perso
nen per dag vervoert, eerder meer clan m in
der; dat Gedeputeerde Staten niet moti veeren 
op welke gronden hunne voorkeur voor den 
ondernemer Krijger is gebaseerd ; dat hem be
kend is, dat de re izigers de voorkeur geven 
aan zijn d ienst, omdat deze veel beter geoutil 
leerd is, eene directe verbinding met B ergen 
op Zoom uitmaakt en aansluiting geeft op alle 
treinen, waarvan door de inwoners van de 
plaatsen tusschen Stavenisse en Thol en in het 
a lgemeen wordt gebruik gemaakt; 

dat voorts het bestuur der Nederlandsche 
H andelsre izigersvereeniging en Burgemeester 
en Wethouders van Poortvliet bij Ons in beroep 
zij n gekomen ; 

dat Gedeputeerde Staten van Noordbmbant 
bij h un bovengemeld besluit aan M. J . Malle
koote te Stavenissc vergunning hebben gewei
gerd tot het in werk ing brengen van een auto
busdienst van B ergen op Z oo,n over Vog el en
zang in de r ichting van Thol en; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat door Gedeputeerde Staten van 
Z eeland bij hu n besluit van 4 Maart 1927 af
wijzend is beschikt op het verzoek van M. J . 
M all ekoote om vergunning tot het in werking 
brengen van een autobusdienst op Zeeuwsch 
grondgebied van Stavenisse af naar Thol en; 
dat als gevol g daarvan het ver leenen van eene 
vergunn ing op Noordbrabant eh gebied tot het 

exploiteeren van een autobusdienst van 1'holen 
naar B ergen op Zoom geen zin meer heeft; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat de 
eenige vraag, waarom het gaat, deze i , of de 
door hem geexploiteerde d ienst, die beoogt 
eene goede en gemakkelij ke verbinding te vor· 
men van alle dorpen in het zu idelijk gedeelte 
van 'l'holen gelegen met Bergen op Zoom, een 
werkel ij k verkeersbelang dient; dat hij in zij n 
beroepschrift van het beslui t van Gedeputeerde 
Staten van Z eeland in den breede heeft aan
getoond de ,·eden van bestaan van zij n dienst 
en het groote belang, dat zij n dienst voor het 
verkeer heeft ; dat zoowel de besturen van de 
betrokken gemeenten als tal Yan inwoners u it 
eigen beweging in beroep zij n gegaan van het 
bes] u it van Gedeputeerde Staten van Z eeland; 

Overwegende: voor zoover de provincie 
N oordbrabant betreft, dat op grond van de 
ingekomen berichten moet worden aangeno
men, dat de tram- en autobusdiensten van de 
Stoomtramweg-i\laatschappij Antwe,·pcn- Be,·• 
gen op Zoom-Tholen voldoencle in de ver• 
keersbehoefte tu schen B ergen op Zoo 111 en 
'l.'holen voorzien en dat blij kens de ornrgelegde 
d ienstregel ing te 1'hol en voldoende aanslui
ting wordt gegeven voor het cloorgaande ver· 
keer tusschen Stavenisse en B e,·gen op Z oom; 

dat het ger inge ongerief, dat het OYerstap· 
pen te Tholen oplevert, niet van Yoldoende 
gewicht kan worden geacht om daarvoor de 
bestaansmogelijkheicl in geYaar te brengen 
voor de tramwegondernem ing, d ie sedert jaren 
de verbinding van Thol en met B ergen op Zoo,n 
en verder voor personen- en goederenverkeer 
geeft en vooral voor laatstgenoemd Yerkeer 
moeilijk kan worden gemist; 

Overwegende: voor zoover de provincie 
Z eeland betreft, dat het bestuur der Neder
landsche Handelsreizigersvereenig ing en Bur
gemeester en \:Vethouders van Poortvl iet in 
hunne beroepen n iet-ontvankelijk zull en moe• 
ten worden verklaa rd , aangez ien deze appel
lanten den te rmijn, vermeld in artikel 3, le 
lid, der Wet Openbare Vervoermiddelen, niet 
in acht hebben genomen, daar de bestreden 
beschikking van Gedeputeerde Staten Yan Z ee
land op 18 Maart 1927 in het Provinciaal blad 
is aangekondigd en de beroepschriften onder
scheidenlijk eerst op 20 en 21 April 1927 bij On· 
zen Commissaris in de provincie Zeeland zijn 
ingekomen; 

dat op grond van de ingekomen berichten 
met Gedepu teerde Staten moet worden aange
nomen, dat de dienst van Krijger voldoende 
in de verkeersbehoeften kan voorzien , en de 
door Gedeputeerde Staten ontkencle levensvat
baarheid van twee diensten op het tra ject 
Stavenisse-Tholen niet is aannemel ij k ge• 
maakt en z Ifs bij verdere toenem i ng van het 
vervoer moet worden betwij fe ld ook met het 
oog op de steeds toenemende wettelij ke ver· 
pi ichtingen, waaraan de autobusdi ensten heb· 
ben te voldoen; 

Gez ien de Wet Open bare Ver voermiddelen ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
1 °. het bestuur der ederlandsche H andels· 

re izige rsvereeniging te Rotterdam en Burge· 
meester en Wethouders van P oortvliet in hunne 
beroepen niet-ontvankelij k te verklaren ; 

2° . de overige beroepen ongegrond te ver
k l aren. 

Onze Minister van W aterstaat is belast met 
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de uitvoer ing van d it besluit, dat met het 
rapport van Onzen M inister in het Staatsblad 
zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den R aad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van B estuur. 

's-Gravenhage, den 23sten Maart 1928. 
"'-'ILHELMINA. 

J)c Minister van Wat erstaat, H. v. d . Veg t e. 
(Uitg eg. 19 April 1928.) 

:\lINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

N °. 432 . 

Afdeeling 
V e r v o e r- e n lYI ij n w e z e n. 

's-Gravenhage, 19 Maa rt 1928. 
Aan de Koningin. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
~chi l len van Bestuur, heeft mij toegezonden 
de door de Afdeeling aan Uwe Majesteit uit
gebrachte adv iezen van 23 ovember 1927, 
nos . 612 en 711, met ontwerp-besluiten en bij 
lagen, betrekking hebbende op de beroepen, 
jngesteld door het gemeentebestuur van Stave
nisse, Burgemeester en Wethouders van 'l'ho
l en, C. J. Sonke te t. Maartensdijk e. a ., M. 
J. Mallekoote te Stavenisse, H . I. Prive Jr. 
en J . F. Cal je, Voorzitter en Secretaris der 
Nederlandsche Handelsreizigersvereeniging te 
Jlottenl-ain en Burgerneester en Wethouders 
rnn Poo,·tvl iet tegen de beschikking van Ge
rleputeerde Staten van Z eeland van 4 Maart 
1927, 2e Afdeeling, n°. 124/b, opgenomen in 
het Provinciaal Blad van Z eeland n°. 21, 
waarbij aan M . J. Mallekoote te Stavenisse 
vergunning i geweigerd tot het in werking 
houden van een dagel ij kschen autobusdienst, 
met uitzondering van den Zondag, tusschen 
,Stavenisse en 'l'ltolen, en op het beroep inge
steld door l\1 . J. Mallekoote te Stavenisse te
gen de besch ikking van Gedeputeerde Staten 
van Noo1·db1·abant van 11 Mei 1927, opgeno
men in het P1·ovinciaal B lad 1927, n° . 73, 
waarbij hem vergunning is geweigerd tot het 
in werk ing brengen van een autobusd ienst van 
Bergen op Zoo,n over Vogelcnzang in de rich
ting van 'l'hol en. 

De door de Afdeeling voorgedragen ont
werp-bes luiten lu iden al volgt: 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen ingesteld door 

het gemeentebestuut· van Stavenisse; Burge
meester en ,vethouders van Tholen; C. J . 
·Sonke te St. lof aa,·t ensdijk en anderen ; M. J . 
Mallekoote te Stavenisse; H. I. Prive J r. en 
J. F. Cal je, Voorzitter en Secretaris der Ne
.derlandsche Handelsreizigersvereeniging te 
R otte,·da,n en Burgemeester en Wethouders 
van Poortvliet tegen de beschikking van Gede
_puteer de Staten van Z eeland van 4 Maart 
1927, 2e Afd., n°. 124/b, waarbij aan M. J . 
M all ekoote te Stavenisse vergunning is gewei
gerd tot het in werking houden van een dage
l ijkschen autobusd ienst met uitzondering van 
den Zondag, tusschen Stavenisse en Tholen ; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de Ge
•Sch ill en van Bestuur, gehoord, advies van 23 
Nm·ember 1927, n°. 612 ; 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
Waterstaat van 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten bij 
bovengemeld besluit A ) aan J . C. Krijger te 
Goes voorwaardelijk vergunning hebben ver
leend tot het in werking houden van een dage
lijkschen autobusdienst van Stavenisse over 
St. lofaartensdijk, S cherpenisse en Poortvliet 
naa r Thol en en omgekeerd; B) hebben a fge
wezen het verzoek van M. J . Mallekoote te 
Stavenisse om vergunning tot het in werking 
houden van een autobusdienst als zooeven 
vermeld · 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat het personenvervoer tusschen 
Stavenisse over St. Maartensdijk, Sche,·penisse 
en Poortvliet naar Tholen, en omgekeerd, n iet 
van zoodanigen omvang is , dat er termen 
zouden zijn, om aan meer clan een ondernemer 
eene vergunning voor een volledigen dagelij k
schen dienst - al of niet met inbegrip van 
een dienst op Zondagen - op de genoemde 
I ij n te verleenen; dat aan den dienst Stave
nisse oyer St . Maartensdijk, Scherpenisse en 
Poortvliet naar 'l'hol en, en omgekeerd, van den 
ondernemer Krijger de voorkeur moet worden 
gegeven boven den dienst van den aanvrager 
M. J. fallekoote voornoemd; dat blij kens de 
ingewonnen berichten de aanvrager Krijger 
zij n voornoemden autobusdienst naar behooren 
uitoefent en dat ook anderszins bij Gedepu
teerde Staten geene bezwaren tegen het ver
zoek van dezen aanvrager bestaan, weshalve 
<lit aan Gedeputeerde Staten voorkomt, voor 
inwilliging vatbaar te zijn ; dat aan het ver
zoek van M. J . Mallekoote te Stavenisse niet 
kan worden vol daan; 

dat Burgemeester en Wethouders van Stave
nisse in beroep aanvoeren, dat de financ ieele 
uitkomsten der bedrijven van J. C. Krijger en 
van M. J. Mallekoote niet zij n beoordeeld; 
dat, ind ien al eenzijdig mocht zij n aangetoond, 
dat Mn der diensten met onbevredigende uit
komsten heeft gewerkt, dit op zich ze_lf niet 
besl i send zou kunnen zijn; dat a lle belang
hebbende gemeentebesturen, bekend met den 
omvang van het vervoer, gunstig adviseerden, 
omdat beide diensten bij behoorlijke beharti
g i ng bestaanbaar worden geach t; dat ook niet 
vaststaat, waarom aan de ondernemi ng van 
K rijger boven die van Mallekoote de voorkeur 
zou moeten worclen gegeven ; dat toch de om
stand igheid, dat de eerstgenoemde toevalli g 
iets vroeger met zijn exploitatie is begonnen, 
niet den doors] ag kan geven; dat de a ndere 
ondernemer ook gedurende twee ja ren tot voile 
tevredenheid van het reizend publ iek zijn 
dienst uitoefent, d ie als rechtstreeksche ver
binding op B ergen op Z oom, in eene groote 
behoefte voorziet; dat beide diensten in alle 
opzichten als gelijkgerechtigd kunnen worden 
aangemer kt; 

dat Burgemeester en Wethouders van Thol en 
in beroep aanvoeren, dat, gez ien het toenemend 
aantal reizigers op het eiland, het a lgemeen 
belang niet geschaad wordt, wanneer de auto
busdienst van M. J . Mallekoote, voo rzoover 
betreft het traiEict op het ei land 'l'holen, be
houden blij ft naast dien van J . C. K rijger; 

dat C. J . Sonke en anderen in beroep aan
voe ren, dat zij overtuigd zijn, dat desnoods na 
een ige reorganisatie voldoende vervoer bestaat 
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voor twee autobusdiensten; dat, ind ien de con
cessie tot eene onderneming beperkt mocht blij
ven, aanstonds zal moeten blijken, dat het ver
voer, dat zeer is gegroeid, niet behoorlij k kan 
geschieden op de wijze, zooals de dienst Krij
ger <lit thans uitoefent; dat dientengevolge 
uitbreid ing weer noodig zou zijn tot een om
vang, zooals die thans over de twee d iensten 
wordt aangetroffen; dat zij het ook niet aan
gewezen achten, dat een monopolie wordt ge
vestigd ten gunste van eene onderneming, die 
toevall ig iets vroeger met de exploitatie is 
aangevangen ; dat eene tweede onderneming 
toch ook reeds geruimen t ijd bestond, voordat 
de wijzigingswet tot stand kwam; 

dat M. J. Mallekoote in beroep aanvoert, 
dat het m isschien waar is, dat het personen
vervoer tusschen Stavenisse en Thol en en de 
daa rtusschen gelegen gemeenten niet zoodan ig 
is, dat twee ondernemers een loonenden auto
busdienst zouden kunnen onderhouden; dat 
het personenvervoer tusschen deze twee ge
meenten echter niet beslissend is, daar zijn 
autobusdienst eene verkeersverbinding is van 
de gemeenten Stavenisse, St. Maartensdijk, 
Scherpenisse, Poortvliet en Thol en met B ergen 
op Z oom en all een orndat een gedeelte van de 
lijn op Zeeuwsch gebied ligt eene vergunnings
aanvrage voor het Zeeuwsche_ gedeelte bij Ge
deputeerde Staten is ingediend; clat het er al
leen op aankomt, of de door den appellant ge
exploiteerde dienst een werkelijk verkeersbe
lang client; dat zijn autobusdienst in groote 
verkeersbehoeften voorziet; dat hij een dienst 
heeft inger icht, speciaal op de groote treinen, 
die in B ergen op Zoom naar H olland vertrek
ken of van H olland aankornen en een extra 
dienst op de beurstreinen; dat hij zij n dienst 
heeft aangepast aan de behoeften van het rei
zigersverkeer ; dat hij dan ook heeft mogen 
ondervinden, dat de meeste reizigers van zijn 
dienst gebruik rnaken; dat de omvang van 
het verkeer niet gering is en hij , appell ant, 
het onbegrijpelijk acht. dat Gecleputeerde Sta
ten tot cleze conclusie zijn gekomen, waar naar 
den omvang van het verkeer geen behoorlij k 
onderzoek is ingestelcl; dat hij geregelcl met 
voile bussen rijdt en op a lle marktclagen en 
beurstreinen extra-volgbussen moet laten loo
pen ; clat hij geregeld 70-100 personen per 
dag vervoert, eercler meer dan minder; clat 
Gedeputeerde Staten niet motiveeren op welke 
gronden hunne voorkeur voor den ondernemer 
Krij ger is gebaseerd; dat hem bekend is, dat 
de re izigers de voorkeur geven aan zijn dienst, 
omdat deze veel beter geoutilleerd is, eene 
di recte verbi nd ing met B e,·gen op Z oom ui t
maa kt en aansluiting geeft op alle treinen, 
waarvan door de inwoners van de p laatsen 
tusschen Stavenisse en Thol en in het a lgemeen 
wordt gebruik gemaakt; 

dat voorts het bestuur der Nederl andsche 
H anclelsreizigersvereenig ing en Burgemeester 
en Wethouders van Poortvliet bij Ons in be
roep zij n gekomen ; 

Overwegende: wat betreft de_ beroepen, in
gestelcl door de laatstbedoelde twee appell an
ten, dat deze appell anten den termijn, ver
meld in artikel 3, eerste lid, der Wet Open
bare Vervoermidclelen, niet in acht hebben 
genomen, daar de bestreden beschikking van 
Gecleputeerde Staten van Z eeland op 18 Maart 

1927 in het Provinciaal Blad is aangekondigd 
en de beroepschr iften 01,derscheidenlij k eerst 
op 20 en 21 April 1927 bij Onzen Commissaris 
in de provincie Z eeland zijn ingekomen ; 

Overwegencle: wat betreft de beroepen , in
gesteld door de overige appell anten, dat op 
groncl van de tukken moet worden aange• 
nomen, clat tusschen Stavenisse en Tholen be
hoefte is aan verkeer met autobussen; dat in 
zoodanig geval de bestaande diensten voor 
eene vergunning in aanmerking komen ; 

dat bovendien in <lit geval naar het oordeel 
van de plaatselijke besturen van de gemeenten, 
welke de onderhavige dienst verb indt, deze 
dienst naast den anderen bestaanden autobus· 
dienst, waarvoor Gedeputeerde Staten van 
Z eeland \'0rgunning hebben verleend, reclen 
van bestaan heeft; 

dat hiertegenover Geclepu teerde Staten Yan 
Ze eland het tegendeel niet hebben aangetoond, 
terwij l zulks evenm in kan worclen afgeleid uit 
het nader op verzoek van de Afdeel ing van 
den Raad van State voor de Geschillen Yan 
Bestuur ingewonnen a dvies van den Hoofd• 
inspecteur Generaal der Spoor- en Tramwegen, 
daarbij in aanmerking genomen, dat de onder• 
havige dienst mede van belang is voor de 
rechtstreeksche doorgaande verbindi ng met 
B ergen op Zoom ; 

dat mitsclien Gedeputeerde Staten de go• 
vraagde vergunning ten onrechte hebben ge• 
weigerd; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen ; 
H ebberi goedgevonden en verstaan : 
1 °. het bestuur der Nederlandsche H anclels· 

reiz igersvereeniging te Rotterdam en Burge· 
meester en Wethouders van Poortvliet in hun• 
ne beroepen niet-ontvankelijk te verklaren ; 

2°. met vernietiging van het bestreden be
sl uit van Gedeputeerde Staten van Z eeland 
aan M. J . Mallekoote te Stavenisse vergun• 
ning te verleenen tot het in .werking brengen 
van een clagelij kschen autobusd ienst met uit• 
zondering van den Zondag, van Stavenisse 
over St. Maartensdijk, Scherpenisse en P oo rt· 
vliet naar Tholen, en omgekeerd, onder de 
volgende voorwaarden: 

1 °. de dienst wordt naar behooren en. be· 
houdens civermacht, ononderbroken, overeen
komstig de voorschriften van Gecleputeercle 
Staten uitgeoefend; 

2°. het aantal autobussen, merk, motor, 
chass is, model der carrosserie, het aantal plaat· 
sen voor reizigers in elk dier bussen en de 
grootste afmetingen in lengte en breedte zijn 
aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
onderworpen; met de thans in de aanvraag 
vermelde bussen kan , zoolang deze aan de 
thans daarvoor gelclencle voorschriften volcloen, 
zonder de bedoelde goedkeuring nog geduren· 
de drie maanclen, na de dagteekening van dit 
beslui t, gereden worden; 

3°. de ondernemer moet tegen brand- eu 
vervoerschade, tot genoegen van Gedeputeerde 
Staten verzekerd zij n; het bewijs dier verzeke• 
ring moet onmiddellijk na het sluiten daarvau 
en voorts zoo dikwijls dat verlangd wordt aau 
Gedeputeerde Staten worden vertoond ; 

4° . de dienstregel ing en de tarieven zij u 
aan de goedkeur ing van Gedeputeerde Staten 
onderworpen; de thans van kracht zijnde en 
aan Gedeputeercle Staten bij de aanvraag me-
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degedeelde dienstregeling en tarieven blijven 
gelden gedurende drie .maanden na de dag
teekening van dit besluit; 

5°. de ondernemer moet, ter beoordeeling 
van Gedeputeerde Staten, eene voldoende hoe
veelheid reservemateriaal, hetwelk moet vol
doen aan de voorwaarden dezer concessie, in 
voorraad hebben, ten einde een geregeld ver
voer te verzekeren ; 

6°. de ondernemer moet, naar de voorschrif
ten van Gedeputeerde Staten, een reservefonds 
vormen; 

7°. de dienst- en werktijden van het perso
neel zijn aan de goedkeuring van Gedeputeer
de Staten onderworpen; 

8°. in de autobussen mag niet gerookt wor
den; 

9°. het gebru iken of bij zich hebben van 
sterken drank of andere alcoholhoudende dran
ken, benevens het rooken, is gedurende den 
diensttijd aan het personeel verboden . 

Onze Minister van ,vaterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan af
sch rift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

De M inis ter van Waterstaat, 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
B eschikkende op het beroep, ingesteld door 

M . J. Mallekoote te Stavenisse tegen de be
schikking van Gedeputeerde Staten van Noord
brabant van 11 Mei 1927, waarbij hem ver
gunning is geweigerd tot het in werking bren
gen van een autobusdienst van B ergen op 
Zoom over 11ogelenzang in de richting van 
Tholen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 23 
November 1927, n°. 711; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Overwegende: dat Gedeputeer<le Staten bij 
bovengemeld besluit aan M. J. Mallekoote te 
Stavenisse vergunning hebben geweigerd tot 
het in werking brengen van een autobusdienst 
van B ergen op Zoom over Vogel enzang in de 
richting van Thol en; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat door Gedeputeerde Staten va n 
Z eeland bij hun besluit van 4 Maart 1927 af
wijzend is beschikt op het verzoek van M. J. 
Mallekoote om vergunning tot het in werking 
brengen van een autobusdienst op Zeeuwsch 
grondgebied van Stavenisse a£ naar Tholen; 
dat als gevolg daarvan het verleenen van eene 
vergunning op oordbrabantsch gebied tot het 
exploiteeren van een autobusdienst van Thol en 
naar B ergen op Zoo1n geen zin meer heeft; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat de 
een ige vraag, waarom het gaat, deze is, of de 
door hem geexploiteerde dienst, die beoogt 
eene goede en gemakkelijke verbinding te vor
men van alle dorpen in het zuidelijk gedeelte 
van Tholen gelegen met B ergen op Zoom, een 
werkelijk verkeersbelang cli ent; dat hij in zijn 
beroepschrift van het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Z eeland in den breede heeft aange
toond de reden van bestaan van zijn dienst 
en het groote belang, dat zijn dienst voor het 
verkeer heeft ; dat zoowel de besturen van de 
betrokken gemeenten als tal van inwoners uit 

eigen beweging in beroep zijn gegaan van het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Z eeland; 

Overwegende: dat door Ons aan M . J . Mal
lekoote te Stavenisse vergunning is verleend 
tot het in werking houden van een autobus
dienst van Stavenisse a£ naar 'J'hol en; 

dat het voor de op dit traject opgenomen 
reizigers van belang is, dat zij rechtstreeksche, 
doorgaande verbinding hebben met B e,·gen op 
Zoom , terwijl zoodanige rechtstreeksche ver
binding ook van belang is voor de reizigers 
van B ergen op Zoom met bestemming voor 
Stavenisse of een tusschen 'J'holen en Stace
nisse gelegen plaats ; 

dat de appellant blij kens een nader schrijven 
van zijn gemachtigde aan de Afdeeling van 
den R aad van State voor de Geschillen van 
Bestuur geen bezwaar heeft tegen de verpl ich
t ing, om op het traject Tholen-B ergen op 
Zoo1n geen reizigers uitsl uitend voor vervoer 
op dit traject te vervoeren; 

dat door eene zoodanige verpl ichting in de 
voorwaarden der vergunning op te nemen aan 
de bezwaren van de Stoomtramwegmaatschap
pij Antwerpen-B ergen op Zoom- Tholen kan 
worden tegemoet gekomen; 

Gezien de Wet -Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Gedeputeerde Staten van .Yoordbmbant 
van 11 Mei 1927 aan M. J . Mallekoote te 
Stavenisse vergunning te verleenen tot het in 
werking brengen van een autobusdienst van 
B ergen op Z oom over Vogel enzang in de rich
ting van Tholen en omgekeerd, onder de Yol
gende voonvaarden: 

1 °. de dienst wordt naar behooren en, be
houdens overmacht, ononderbroken , overeen
komstig de voorschriften van Gedeputeerde 
Staten uitgeoefend; 

2°. het aantal autobussen, merk, motor, 
chassis, model der carrosserie, het aantal 
plaatsen voor reizigers in elk dier bussen en 
de grootste afmetingen in lengte en breedte 
zijn aan de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten onderworpen; met de thans in de aan
vraag vermelde bussen kan, zoolang deze aan 
de thans daarvoor geldende voorschriften vol
doen, zonder de bedoelde goedkeuring nog ge
durende drie maanden, na de dagteekening van 
dit beslu it, gereden worden; 

3°. de ondernemer moet tegen brand- en 
vervoerschade, tot genoegen van Gedeputeerde 
Staten verzekerd zijn; het bewijs di () r verzeke
ring moet onm iddellijk na het sluiten daarvan 
en voorts zoo dilnvijls dat verlangd wbrdt aan 
Gedeputeerde Staten word en vertoond; 

4 °. de dienstregel i ng en de tarieven zij n 
aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
onderworpen; de thans van kracht zijnde en 
aan Gedeputeerde Staten bij de aam'raag me
degedeelde dienstregeling en tarieven blijven 
gelden gedurende drie maanden na de dagtee
kening van dit besluit; 

5° . het is verboden: 
a. op de route van Thol en in de richting 

B ergen op Zoorn reizi gers op te nemen; 
b. in de richting 'J'holen reizigers voor ver

keer niet verder clan Tholen op te nemen; 
6°. de ondernemer moet, ter beoordeel ing 

van Gedeputeerde Staten , eene voldoende hoe
veelheid reservemateriaal, hetwelk moet vol-
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doen a.au de voorwaarden dezer concess ie, in 
voonaad hebben, ten einde een geregeld rnr
-voe t· te verzekeren ; 

7°. de ondernemer moet, naar de voorschr if
ten van Gecleputeerde Staten, een reservefonds 
vor1ne n · 

8°. cl~ dienst- en werktijden van het pe rso-
11ee l zij n a an de goedkeuring va n Gedeputeer
de Staten onderworpen ; 

9° . in de autobussen mag niet gerookt wor
den ; 

10°. het gebrui ken of bij zich hebben van 
s terken drank of andere al coholhoudende dran
ken, benevens het rooken, is gedurende den 
die nsttijd nan het pe rsoneel verboden. 

Onze M inister van Wate rstaat is belast met 
de uitvoer ing van d it besluit, waarvan a fschrift 
za l worden gezonclen aan den Raad van Sta te , 
Afcleel ing voo 1· de Gesch ill en van Bestuur. 

D e Jfinist er va n W aterstaat , 

Bl ij kens die ontwerp-beslu iten is de Afdee
li ng va n oordeel , clat aan Mallekoote al snog 
verg unn ing tot het in werking brengen van 
a u tobusdi ensten van S tavenisse over 'Thol en 
naa r B el'g en op Z ooin behoort te worden ve r-
1eend . 

Met d ie meening kon ik rn ij n iet vereenigen ; 
vooreerst bestaat bij rnij bezwaar tegen het 
-verleenen van een vergunning op he t t ra ject 
'Tholen-B ergen op Z o01n, waarop reeds door 
<le Stoomt ram wegmaatschappij A n tw e,·pen
B e,·gen OJJ Z oo1n- 'l'hol en naast de tram ver
bindi ng een a utobusd ienst wordt onderhouclen 
en dus ruimschoots in de ve r keersbehoefte 
wordt voo rzien. 

Voorts meende ik met Gedeputeerde Sta ten 
van Z eel a nd te moeten betwij fel en, of het ver
keersbelang gebaat zou zij n met het toestaa n 
van twee autobusverbindingen, u itslu itend op 
het t ra ject Stavenisse-'l'hol en . Aangezien de 
H oofd inspecteur Generaal der Spoor- en Tram
wegen in zijn op verzoek der Afdeeling inge
wonnen a dvies van 13 October 1927, n°. 282/R , 
Afdeel ing II, ha d gewezen op reeds in 1924 
door m ij n toenmal igen Ambtsvoorganger ge
uite verl angens betreffende aanslu iting van 
tram- en autobusd iensten te 'l'hol en , en de A f
deel ing iu haar ontwerp-beslui t ove r de moge
lijkhe id va n zoodanige aanslui t ing niet spreekt, 
vond ik geen vrijheid om een ont werp-beslu it 
in a fwij king van de opvatting van de Afdee
ling aan Uwe M a jeste it a an te bieden, a lvo
rens de aandacht van de A fdeeli ng nader h ier
o p te hebben gevestigd. Ik wees op de vo01·
keur , welke m ijns inz iens samenwerking 
tusschen tram en bus boven co 11current ie ver
d ien t, bij den vo l gen den br ief van 23 J a nua ri 
1928, n°. 453 : 

,,Gebruik makende van de mij door H are 
Majesteit de K oning in verl eende macht ig ing 
moge ik U wer Afcleeling de aan H are M ajes
te it uitgebrach te adviezen van 3/10 Augustus 
1927, n°. 611 , en 23 November 1927, nos. 61 2, 
1 11 en 725, met ontwerp-besluiten en verdere 
bij lagen wecler doen toekomen. Blijkens de 
o ntwe rp-besluiten is Uwe Afdee l ing van oor
cleel, dat a a n K lippel en H end rikse en aan 
M all ekoote a lsnog vergtmning behoort te wor
den verl eend voo r autobusd iensten respectieve
lij k van St. A nnaland en van Stavenisse over 
!Phol cn naar B er gen 011 Zoom,. 

I n verba nd met den inhotid van d ie ontwerp
besluiten meen ik Uwe aandacht op het vo l
gende te moeten vestigen . 

In 1923 werd m ij n toenmalige Ambtsvoor
ganger er op gewezen, dat de autobusdienst 
van Krijge1· van Stavenisse over 'Tholen naar 
B e,·gen op Z oom te 'l'hol en geen aa nslu iti ng 
had op de trams op het tra ject B ergen op 
Z oo-m- 'l'hol en . Op d ezerzijdsch v enoek h ebb en 
toen Gedeputeercle Staten van Z eeland zich 
h ierover met Krijger in verb indi ng gesteld , 
met he t gevolg , clat de gewenschte aansluiting 
tot stand kwam. In verband h iermecle wijs ik 
er op, dat Gedeputeerde Staten van N 0 01·d
b1·aba 11t de a fwijzing van de aa. nv rag en van 
Kl ippel en Hendr ikse en va n Mallekoote o. a. 
motiveeren met een beroep op de door van de 
Klundert en K r ijger getroffen regelingen tot 
aanslui t ing van de t ram- en autobusdiensten 
te 'Thol en. K rij ger heeft cl an ook, voo r zoover 
aa n m ij n Depar tement bekend is, voor he t tra
ject 'l'holen- B e,·gen op Z oom geen aanvrage 
ingedi end, terwijl van de Klunder t een cloor 
hem inged iende ,:,anvrage voor dat traject 
heeft ingetrokken. E ene vergunn ing voor a uto
busdiensten op genoelnd traject is daaren tegen 
door Gedeputeerde Staten van N oord brabant 
verleend aa n de stoomtramwegmaatscha ppij 
A n tw erpen- B erg en op Z oo,n- 'l'holen, bij be
schikking va n 11 Mei 1927 (P rovinciaal Blad 
n°. 68 ), waa r van ik een a fdrnk hierbij voeg. 

u derhalve rnecls in 1923 dezerzijds is me
degewerkt aan het totstandkomen van samen
wer king van t ram- en busd iensten bij deze 
verbindingen, en die samenwerking er klaar
blij kelijk toe heeft gele id, dat van de K lun
cle rt en Krijger hunne aanvragen hebben be
perkt tot het e iland 'Thol en, terwij l de ge
noemde tramwegmaatschappij met 9 t ram- en 
busritten in be ide rich t ingen op het t raject 
'Thol en- B ergen OJJ Z oo,n naar m ijn oordeel 
vol cloende in de ve rkeersbehoeften voorz iet, 
bestaat er bij m ij e rnstig bezwaar tegen, dat 
thans aan concurreerende ondernemingen een 
doorgaande vergunning zou worclen verl eend. 
A angezien U,rn Afdeel ing bij de ops telling 
van haar adv iezen met het bovenu iteengezette 
waarsch ij nl ijk niet bekend was , onderstel ik, 
clat zij cl aa r in wellicht aanle iding zal vi nden 
hare houd ing ten aanzien van bovenbedoelde 
beroepen, voor zoover de p rov incie N oordb1-a
ban t betreft, te wijzigen. 

H et kom t m ij voor, dat, indi en de vergun
ningen voor het traject 'l'holen-B ergen op 
Z oo,n niet wo rden verleend, voor het verlee
nen van de eveneens door Klippel en H en
dr ikse en door M allekoote gevraagde vergun
ningen voor de tra jecten St. A nnaland en S ta
venisse-'l'hol en niet voldoende g rond bestaat. 
Zoowel de g rootte als de aard de r bevolking, 
die de omgeving der bedoelde routes bewoont, 
wijst er m . i. op, dat met Gedeputeerde Staten 
va n Z eeland cl ient te worden aangenomen, dat 
een autobusdienst op elke route voldoende in 
de behoefte voorziet. Vermoedelij k is dan ook 
de steun, d ie appell anten in hun beroep onder 
vinden, voo1· een zeer ela ngrij k dee! gegrond 
op plaatselijke tegenstellingen, en op anti- o f 
sympathie met de vergunninghouders of de 
appell a nten. Op grond hiervan moge ik Uwe 
A fdee li ng verzoeken, ook de beroepen tegen de 
weiger ingen van vergunning door Gedeputeer -
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de Staten van Z eeland in nadere overweging 
te willen nemen. 

Ik voeg hierbij de alsnog ontvangen adres
sen van de stoomtramwegmaatschappij A nt
werpen- B ergen op Zoom- 1'h.ol en met bij 
Jage, en van den Burgemeester van Sclie,·pe
nisse, welke stukken mede op deze aangelegen
heid betrekking hebben." 

De Afdeeling deed mij daarop het antwoord 
toekomen, hetwelk luidt als volgt: 

,,'s-Gravenhage, 8 Februari 1928. 

N° . 611/612/711/725/212. 

Krachtens machtiging van Uwe 11ajesteit 
heeft de Minister van \\7aterstaat met een 
scbrijven van 23 Januari 1928, n°. 453 , Af
deeling Ven-oer- en Mijnwezen, opnieuw bij 
den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, ter overweging aan
hangig gemaa kt de beroepen, tegen de beslui
ten van Gedeputeerde Staten van N oordb,·a
bant en Z eeland, waarbij onderscheidenlijk 
aan W. Klippel en H. G. Hendrikse te Oud
T"osse,nar en M. J. Mall ekoote te Stavenisse 
vergunning voor het in stand houden van een 
autobusdienst, respectievelijk tusschen JJe,·gen 
op Zoom-Vog elenzang in de richting van 
1'/iolcn en tusschen 'L'h.olen- St. Anna.land en 
1'h.olu,-, 'tavenisse is geweigerd. 

De Minister deelt in dit schrijven aan de 
A[deeling mede, dat in 1923 de toenmalige 
Ministe1· van \1/aterstaat heeft bevordercl het 
sa1nenwerken van de autobu ondernen1ers van 
de !Gundert en Krijger en de Stoomtramweg
Maatschappij A ntwerpcn-B ergen op Zoom-
1'/iolcn . Nu 1·eeds in 1923 de J\Iinister van 
vVaterstaat heeft medegewe.kt aan het tot 
stand komen van samenwerking -van deze tram
en busdiensten en die samenwerking er klaar
blijkelijk toe heeft geleid, dat van de Klundert 
en Krijger hunne aanvragen hebben beperkt 
tot het eiland 1'holen, terwijl de genoemde 
Tramweg-:.\laatschappij met 9 tram- en bus
ri tten in beide richtingen op het tra je t 1'ho
lcn- B e1·gu1 op Z oO'/n naar het oordeel van 
den Minister voldoende in de verkeersbehoefte 
voorziet, bestaat er bij den Minister ernstig 
bezwaar tegen, dat thans aan concurreerende 
ondernemiugen een doorgaande ve rgunning 
zou worden verleend. De Minister veronder-
telt, dat, aangezien de Afdeeling bij het op

stellen van hare adviezen met het bovenuit
,eengezette waarschijnlijk niet bekend was, zij 
daarin wellicht aan leiding zal vinden hare 
houding ten aanzien van bovenbedoelde be
l'Oepen te wijzigen. 

Voorts meent de Minister, dat, indi en de 
vergunningen voor het traject 'L'holen-Bergen 
op Zoo1n niet warden verleend, er, gezien de 
grootte en den aard van de bevol king op het 
,e iland 1'holen, geen grand bestaat om de door 
Klippel en Hendrikse en door Mallekoote ge
Haagde vergunningen voo,· de trajecten St. 
Annalandr-1'holen en Stavenisse-Tholen te 
-verleenen en met Gedeputeerde .Staten van 
.Zeeland moet warden aangenomen, dat een 
autobusdienst op elke route voldoende in het 
,·erkeer voorziet. 

Vermoedelijk is, aldus schrijft de Minister, 
<Clan ook de steun, dien appellanten in hun be-
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roep ondervinden, voor een zeer belangrijk 
dee! gegrond op plaatselijke tegenstell ingen 
en op anti- of sympathie met de ve,·gunning
houders of de appe ll anten. 

Voorts legt de Minister nog een 2-tal in 
J anuari van dit jaat· door he1n ontvangen 
adressen over en een besluit van Gedeputeerde 
Staten van Noo,·dbrnbant, dd. 11 Mei 1927, 
waarbij aan de Stoomtramweg-M.aatschappij 
A ntwerpen-B ergen op Zoom,- 1.'/t,olen vergun
ning is verleencl voor een autobusdien t op 
het traject 1'h.olcn-B etgen op Zoo1n. 

Naar aanle iding van dit schrijven van den 
Minister van \1/aterstaat veroorlooft de Af
deel ing zich het volgende op te merken. 

Nog onlangs heeft de Minister van Water
staat bij schrij ven van 7 Augustus 1927, n°. 
383, Afdeeling Waterstaat A., onder ovedeg
g ing van gegevens, welke aan de Afdeeling. 
bij het uitbrengen van haar advies, onbekend 
waren, gevraagd, of de Afdeeling daar in aan
leiding vond, haar advies te wijzigen. 

Bij schl'ijven van 7 September 1927, 11°. 102/ 
144 , heeft daarop de Afdeeling betoogd, dat 
haar nader advies niet mede mag steunen op 
rapporten, welke bij haar zijn ingekomen, na
dat het onderzoek van de zaak is gesloten en 
aan Uwe Majesteit advies is uitgebracht. De 
wet op den Raad van State heeft waarborgen 
gesteld voor eene onpartijdige vaststelling van 
de feiten, die aanleiding geven voor geschillen 
van bestuur. Die waarborgen zijn vermeld in 
de a rtt. 36, 37 en 38 de,· wet. 

::\Tadat het onderzoek van het geschi l door de 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur is 
gesloten, wordt haar advies aan Uwe Majes
teit uitgebracht. Eene heropening van het on
derzoek na het uitbrengen van het advies kent 
de wet 11iet en het zou in str ijd zijn met hare 
duidelijke bedoeling, indien door een eenzijdig 
ingrijpen der Regeering de feite lijke grond
slag van de voo,·gedragen uitspraak zou war
den gewijzigd. 

De Minister van Waterstaat heeft blijkbaar 
de juistheid van <lit betoog erkend: a lthans 
is op zijne voordrncht bij Uwer Majesteit's be
sluit van 26 Novembe,· 1927, n°. 18, overeen
komstig het oorspronkelijk advies der Afdee-
1 ing eene beslissing genomen, waarbij met de 
nader door den :Minister ingewonnen ambts
berichten geen rekening wa gehouden. 

Uiteraard moet de Afdeeling ook bij dit ge
schi l buiten beschouwing laten gegeven , welke 
de Minister in zijn brief geeft, voorzoover cleze 
aan de Afdeeling bij het' uitbrengen van haar 
advies onbekend waren. 

Uit <lien hoofde kan de Afdeeling niet treden 
in de beoordeeling van de vraag, in hoeverre 
de omstandigheid, dat een van 's Ministers 
ambtsvoorgangers twee jaren, voordat de wet
telijke bepalingen, omtrent wier toepass ing het 
hier gaat, in een wetsontwerp bij de Staten
Generaal waren aanhangig gemaakt, de sa
menwerking tusschen een autobusondernemer 
en een Tramweg-Maatschappij heeft bevor
derd , thans van invloed kan zijn op aan andere 
ondernemers van autobussen te verleenen con
cessies; evenrn in kan de Afdeel ing rekenen 
met de nader door den Minister ontvangen en 
aan de Afdeeling overgelegde adressen. 

Daarmede vervalt echter goeddeels de basis 
van het betoog van den Minister. De reeds 
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vroeger aan de Afdeeling bekende omstandig
heid t.och, dat van de Klundert en Krijger, op 
grond van hunne samenwerking met de Tram
weg-Maatschappij .4 ntwerpen - B ergen op 
Zoorn- Tholen, hunne aanvragen hebben be
perkt tot het eiland Thol en, kan op zich zelf 
geen reden zijn om aan geen enkelen onder
nemer vergunning te verleenen voor recht• 
streeksch doorgaand vervoer van St. A nnaland 
en Stavenissc naar Bergen op Zoorn; dat het 
verkeer bolang heeft bij dergelijke dagel ijk
sche rechtstreeksche verbinding spreekt van
zelf. 

D at de tramverbind ing Tholen-Bergen op 
Zoom, niet volclooncle voor het verkeer is, blijkt 
we! duidelijk uit de vergunning voor een auto
busdienst, welken de Tramweg-Maatschappij 
zelf op <lit traject heeft gevraagd en verkre
gen, Desniettem in heeft do Afdeeling in h t 
door haar voorgedragen advies, nu het den 
ondernemers klaarblijkelijk te doen was om 
de rechtstreeksche verbinding van de verschil
lende, op het eiland Tholen gelegen plaatscn 
met B ergen op Zo om, door het stellen van een 
vervoerverbod de belangen der Tramweg
Maatschappij op het door haar bediende traject 
zeer voldoende beschermd. In <lit verband 
wijst de Afdeeling er nadrukkelijk op, dat het 
vergunningsstelsel niet is gericht tegcn de au
tobussen en in de practijk niet ionder meer 
mag strekken om tramondernemingen voor 
winstderving te behoeden, maar uitsluitend 
om schade aan duurzame verkeersbehoeften te 
voorkomen; dat het vergunningsstelsel niet 
mag dienen, om elke concurrentie, zoo moge
lijk, te weren , maar slechts om ongebreidelde 
en op den duur schadel ij ke concurrentie te 
weren (Memorie van Antwoord aan de Tweede 
Kamer, Zitting 1925-26, n°. 82, pag. 2). 
Weigering van de vergunning mag n iet dan 
op gronden van algemeen belang geschieden 
('fweede Kamer, Zitting 1924-25. n°. 41, 
Memorie van Toelichting pag. 4). De strek
king van het vergunningsstelsel is dus klaar
bl ijkel ij k negatief : het weren van nadeel voor 
het publiek belang. 

Moet dus op grond van het vorenstaande 
worden aangenomen, dat rechtstreeksche door
gaande verbinding van de op het eil and Tho
len gelegen plaatsen met B ergen op Zoorn de 
verkeersbelangen niet schaadt, integendeel de
ze belangen client, clan vervalt daarmede te
vens de voorwaarde, onder welke de l\iinister 
meende, dat het bestl_\an van meer clan eene 
onderneming op elk der trajecten St. A nna
land-Thol en en Stavenisse-Tholen overbodig 
moet worden geacht. D aarom meent de Af
deel ing zich te mogen onthouden van eene 
beoordeeling van 's Ministers vermoeden, dat 
de adviezen van de verschillende gemeente
besturen op minder zakelijke gronden steunen; 
zij wijst er echter op, dat de gemeentebesturen 
tor openbare vergadering van de Afdeeling 
hun standpunt uitsluitend op zakelijke gron
den hebben verdedigd, terwijl Gedeputeerde 
Staten van Zeeland geen enkelen grond heb
ben aangevoerd voor het tegenovergestel de 
door hun college ingenomen standpunt, dat 
slechts een ondernemer vergunning mag heb
ben, op straffe van schade voor het verkeers
belang. 

Uit het vorenstaande rnlg\. dat de Afdee-

ling geen wijziging kan brengen in de aanvan
kelijk door haar uitgebrachte adviezen. 

H et moge Uwer Majesteit behagen de daar
bij gevoegde ontwerp-besluiten te bekrachtigen. 

De Waarnemende Voor:itter der Afdeeling 
voor de Geschil/01 van B estu·ur, 

(get.) A. D. W. de Vries." 

H et komt mij voor, dat de opvatting der 
Afdeeling, als zou na het uitbrengen van het 
adv ies heropening van het onderzoek in strijd 
met de wet zijn, voor bestrijd ing vatbaar is. 
In het rapport aan uwe Majeeteit vau 29 
April 1924, La. A, Afdeeling Waterstaat A, 
van mijn toenmaligen Ambtsvoorganger, met 
Uwer Majesteits besluit van 1 Mei 1924 opge
nomen in het Staatsblad n°. 221 van dat jaar, 
is die met vroeger inzicht der Afdeel ing niet 
strookende opvatting uitvoerig bestreden op 
naar mijn gevoelen goede gronden. De oprner
king van de Afdeeling, dat ik blij kens Uwer 
Majesteits besluit van 26 November 1927, n°. 
18, de juistheid van het betoog der Afdeeling 
zou hebben erkend. beru_st blij kbaar op eene 
misvatting; in mijn rapport aan Uwe Majos
teit van 22 November 1927, n°. 383, Afdee
ling Waterstaat A, deelde ik als mijn mee
ning me<le. dat, afgezien van de vraag, 111 

hoeverre de zienswijze der Afdeeling als juist 
moet worden erkend, geen voldoende aanlei
ding bestond om Uwer Majesteit eene van het 
advies der Afdeeling afwijkende beslissing 
voor te stell en. 

Voor zoover de provincie Nourdbrabant be
treft, grondt de appellant Mallekoote zijn be
roep op het belang, dat de bewoners van het 
zuidel ijk gedeelte van Thol en hebben bij eene 
goede en gemakkelijke verbinding met Bergen 
op Zoom. Aangezien evenwel de stoomtram
wegmaatschappij A ntwerpen-B ergen op Zoom 
-Tholen 9 dagelijksche tram- en autobusdien
sten onderhoudt, en de autobusritton van Krij
ger op het traject Stavenissc-Tholen te Tholen 
alle aansluiting hebben op de tram- of auto
busdiensten van de tramwegmaatschappij , 
komt het mij voor, dat hierdoor voldoende in 
de verkeersbehoefte met Bergen op Zoo,n 
wordt voorzien. 

Ik ontken niet, dat het verkeersbelang ge
baat zou zijn met een rechtstreeksche door
gaande verbinding, doch hier staat tegenover, 
dat zoodanige verbinding, zel fs a l zou daar
aan een verbod van vervoer van reizigers uit
sluitend op het traject Tholen-Bergen op 
Z oom worden verbonden, een aanzienlijk aa11 -
tal reizigers zou onttrekken aan de diensten 
der tramwegmaatschappij , die sedert jaren het 
verkeer met Tholen verzorgt. Zaker mag het 
vergunningsstelsel, zooals de Afdeeling op
merkt, niet zonder meer strekken om tram 
wegondernemingen voor winstderving te be
hoeden, <loch het betreft hier niet winstder
ving maar de bestaansmogelijkhe id van de 
tram, die ingevolge de haar opgelegde con
cessie tot exploitatie verplicht is en, naar ook 
in de streek zelve wordt erkend, bezwaarlij k 
kan worden gemist, <loch die in de laatste ja
ren niet dan met de grootste moeite en met 
subsidie uit de openbare kas wordt in stand 
gehouden . 

Hiertegenover mag mijns inziens het betrek
kelijk geringe ongerief, dat het overstappe:1 
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te Thol en voor de reiz igers medebrengt, niet 
den doorslag geven, zoodat clan ook mijns in
ziens het beroep tegen de afwijzende beschik
king van Gedeputeerde Staten van Noordbra
bant behoort te warden verworpen. 

Inzake het beroep tegen de afwijzende be
schikking van Gedeputeerde Staten van Z ee
land wordt door de appell anten aangevoerd, 
dat, indien slechts aan eene onderneming ver
gunning ZOU worden verleend, <li t ten gevolge 
zou hebben, dat die onderneming eene uitbrei
dirig moet ondergaan tot den omvang van 
beide bestaande diensten, alsmede dat de 
dienst van 1"Iallekoote meer reizigers zou ver
voeren, clan de dienst van Krijger. 

Het laatste argument is in dezen van geen 
beteekenis, daar het hier niet te <loen is om 
een keuze uit de ondernemingen, <loch om de 
·vraag, of naast de door Gedeputeerde Staten 
van Z eeland verleende vergunning nog aan 
eene tweede onderneming vergunning behoort 
te worden gegeven. 

Dat bij het vervallen van den <lienst van 
Mallekoote de dienst van Krijger zal moeten 
warden uitgebreid, acht ik zeer we! mogelijk, 
a l ben ik van oordeel , <lat de omvang van die 
uitbreiding beperkter zal kunnen zijn clan de 
appellanten meenen; door de appellanten is 
evenwel niet beweerd of aannemelijk gemaakt, 
dat die ondernemer daartoe niet in staat zal 
zijn . 

Voor wat betr.eft de beantwoording van de 
vraag, of eene onderneming in staat is vol
doende in het verkeer te voorzien, meen ik, 
dat appell an ten er niet in geslaagd zijn het 
tegendeel van de opvatting van Ge<leputeerde 
Staten van Z eeland aannemelijk te maken. 
Met dit College ben ik van meening, dat we
gens omvang en aard van de bevol king der 
betrokken streek met een autobusdienst kan 
warden volstaan en dat in een dergelijk geval 
boven twee concurreerende, elkaar verzwak
kende ondernemingen, de voorkeur moet war
den gegeven aan een krachtige onderneming, 
waarbij clan de belangen van het publiek bij 
goede bediening beh alve in de keuring en 
andere krachtens de wet getroffen maatrege
len verzorging vinden in de voorwaarden aan 
de vergunning verbonden en in de mogelijk
heid van intrekking. 

Op grand van die overwegingen ben ik van 
oordeel , dat ook de beroepen, voor zoover de 
provincie Z eeland betreft en appellanten ont
vankelijk zijn, ongegrond moeten warden ver
klaard. 

Ik veroorloof mij Uwer M ajesteit zeer eer
biedig in overweging te geven, het hierbij
gaand in bovenbedoelden zin o.pgemaakt ont
werp-besluit te bekrachtigen. 

Het zou Uwer Majesteit kunnen behagen 
de hiernevensgaande aan den Raad van State 
gerichte stukken weder aan den Vice-President 
van di en Raad te doen terugzenden. 
D e M inis ter van Wate,·staat, H. v. d. Veg t e. 

23 Maart 1928. BESLUIT, houdende beslis-
sing op de beroepen, ingevolge artikel 3 
der Wet Openbare Vervoermiddelen inge
steld tegen de beschikkingen van Gedepu
teerde Staten van Z eeland van 4 Maart 
1927, n°. 124a, 2e Afdeeling, en van 
Noordbrabant van 11 Mei 1927. S. 82. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

Burgemeester en Wethouders van St. Anna
land, Burgemeester en W ethouders van Tho
len, den gemeenteraad van St. A nnaland . en 
W. Klippel en H. G. Hendrikse te Oud-Vos
semeer tegen de beschikking van Gedeputeerd~ 
Staten van Z eeland van 4 Maart 1927, n°. 
124a. 2de Afdeeling, waarbij aan W . Klippel 
en H. G. H endrikse te Oud-Vossemeer ver
gunning is geweigerd tot het in werking hou
den van een dagelijkschen autobusdienst, met 
uitzondering van den Zondag, tusschen St. 
Annaland en Tholen , en op het beroep, inge
steld door W. Klippel en H . G. Hendrikse te 
_Oud-Vosse1ncer tegen de beschikking van Ge
deputeerde Staten van Noo,·dbrabant van 11 
Mei 1927, waarbij aan hunne firma ·vergun
ning is geweigerd tot het in werking brengen 
van een autobusdienst van B ergen op Zoo 110 
over Vogel enzang in de richting van Thol en; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
3 Augustus 1927, n°. 611, en 23 November 
1927, n°. 725, en van 8 Februari 1928, nos. 
611/612/711/725/212; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 19 M aart 1928, n°. 431, Af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Z eeland bij hun genoemd besluit van 4 Maart 
1927, n° . 124a, 2de Afdeeling, aan W. Klippel 
en H. G. H endrikse te Oud- Vossemeer, ver
gunning hebben geweigerd en aan C. van de 
Klundert te O"d-Vossern eer, vergunning heb
ben verleend tot het in werking houden van 
een dagelijkschen autobusdienst, met uitzon
dering van den Zondag, van St. Annaland 
over Oud-Vosse1neer naar Tholen en omge
keerd, daarbij overwegende, dat het personen
vervoer tusschen St. A nnaland over Oud- Vos
semeer naar Tholen, en omgekeerd, niet van 
zoodanigen omvang is, dat er termen zouden 
zijn, om aan meer clan een ondernemer eene 
vergunning voor een volledigen, dagelijkschen 
dienst - al of niet met inbegrip van een 
dienst op Zondagen - op de genoemde lijn te 
verleenen; dat aan den dienst St. A nnaland 
over Oud-Vossemee,· naar Thol en, en omge
keerd , van den ondernemer van de Klunder t 
de voorkeur moet worden gegeven boven den 
dienst van de aanvragers W. Klippel en H . 
G. H endrikse voornoemd ; dat blijkens de in
gewonnen berichten de aanvrager van de 
Klundert zijn voornoemden autobusdienst naar 
behcioren uitoefent en dat oak anderszins bij 
Gedeputeerde Staten geene bezwaren tegen 
het verzoek van dezen aanvrager bestaan, wes
halve dit aan Gedeputeerde Staten voorkomt, 
voor inwilliging vatbaar te zijn; 

dat van dit besluit Burgemeester en Wet
houders van St. A nnaland, Burgemeester en 
Wethouders van Thol en. de gemeenteraad van 
St . Annaland en W . Klippel en H. G . Hen
drikse te Oud-Vossemeer bij Ons in beroep zijn 
gekornen; 

dat Burgemeester en Wethoude.rs van St . 
Annaland, Burgemeester en Wethouders van 
Thol en en de gemeenteraad van St . Annaland 
daarbij aanvoeren, dat met het oog op het t-0e
nemend aantal passagiers het a lgemeen be
Jang er mede gediend wordt,, dat naast den 

16• 
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dienst van C. van de Klundert die van 'vV. 
Klippel en H. G. Hendrikse in stand blijft ; 

dat W. Klippel en H . G. H endrikse in be
roep, naast hetgeen voornoemde appellanten 
betoogen, nog aanvoeren dat hun dienst in 
doorsnee de meeste passagiers vervoert en dat 
zij hun dienst steeds naar behooren hebben 
u i tgevoerd ; 

dat Gedeputeerde Staten van Noo1·dbmba11t 
de vergunning hebben geweigerd uit overwe
ging, dat door Gedeputeerde Staten van Z ee
land bij hun besluit van 4 Maart 1927 afwij 
zend is beschikt op het verzoek van de firma 
Willem Klippel en Co. te Oud-Vossemeer, om 
vergunning tot het in werking brengen van 
een autobusdienst op Zeeuwsch grondgebied 
van St. Anna.land naar 'l'hol en; dat als ge
volg daarvan, en in verband met de door de 
Stoomtramwegmaatschappij Antwe,·pen-B er
gen op Z oo,n-'/'holen te B ergen op Zoo,n ge
troffen regeling tot aansluiting van harn tram 
te 1'holen aan de door C. van de Klundert te 
Oud-Vosse,neer geexploiteerde autobussen van 
St. Annaland naar 1'hol en, het ver leenen van 
eene vergunning op Noordbrabantsch grond
gebied tot het exploiteeren van een autobus
dienst van 'L'holen naar B e,·gen op Z oom geen 
zin meer heeft; 

dat van dit besluit W. Klippel en H. G. 
Hendrikse te ' Oud-Vosse1neer bij Ons in beroep 
zijn gekomen, aanvoerende dat er a lleszins re
den van bestaan is voor den dienst St . Anna
lancl-Oud-Vosse1nee1~1'holen-Vogel enzang -
B e,·gen op Zoo,n v.v. , te meer, daar de Stoom
tramwegmaatschappij n.iet genoegzaam in de 
verkeersbehoefte tusschen B e,·gen op Z oo·,n en 
1'holen voorziet, daar de dienstregeling der 
tram geen directe aansluiting geeft op de 
autobussen van C. van de Klundert te Oud
Vosse1n ee1· en J. C. Krijger te Go es, wel ke van 
1'holen af onderscheidenlijk naar St . A nna
land en naar Stavenisse rijden; 

Overwegende: voor zoover de provincie 
N oordbmbant betreft, dat de genoemde stoom
tramwegmaatschappij met hare trams en auto
bussen op alleszins voldoende wijze in de ver
keersbehoefte tusschen B ergen op Z oo1n en 
'l'hol en voorziet en door appellanten ter sta
ving van het tegendeel clan ook geen enkele 
grond wordt aangevoerd ; 

dat blijkens de overgelegde dienstregeling te 
1'hol en in strijd met de bewering van appel
lanten voldoende aansluiting wordt gegeven 
voor het doorgaande verkeer tusschen St . An
naland en B e,·gen op Zo om; 

dat het geringe ongerief, dat het overstap
pen te 'l'holen oplevert, niet van voldoende 
gewicht kan worden geacht om daarvoor de 
bestaansmogelijkheid in gevaar te brengen-van 
de tramwegonderneming, die sedert jaren de 
verbinding van Thol en met B e,·gen op Zoo ,n 
en verder voor personen- en goederenverkeer 
geeft en vooral voor laatstgenoemd verkeer 
moeilijk kan worden gemist; 

Overwegende: voor zoover de provi ncie Z ee
land betreft, dat op grond van de ingekomen 
berichten met Gedeputeerde Staten moet wor
den aangenomen, dat de dienst van van de 
Klundert voldoende in de verkeersbehoeften 
kan voorzien , en de door Gedeputeerde Staten 
'.lntkende levensvatbaarheid van twee diensten 
op het traject St. Annaland- Thol en niet is 

aannemelijk gemaakt en zelfs bij verdere toe
nemmg van het vervoer moet worden betwij
feld, ook met het oog op de steeds toenemende 
wettelijke verplichtingen, waaraan de autobus
diensten hebben te voldoen; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast met 

de uitvoering van cl(t besluit, dat met het rap
port van Onzen Minister in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschri ft zal 
worden gezonden aan den R aad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 23sten Maart 1928. 
WILHELMINA. 

De M in;ster vcm Wate,·staat, H. v. d. Veg t e. 
(Uitgeg. 18 April 1928.) 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

-
0

• 431. 

Afd eel ing 
V e r v o e r- e n M ij n w e z e n. 

's-Gravenhage, den 19 Maart 1928. 
A an de K oningin. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, heeft mij toegezonden 
de door de Afdeeling aan Uwe Majesteit uit
gebrachte adviezen van 3/10 Augustus 1927, 
n°. 611, en 23 ovember 1927, n°. 725, met 
ontwerp-besluiten en bijlagen, betrekking heb
bende op de beroepen ingesteld door Burge
meester en W'ethouders van St. Annaland, 
Burgemeeste r en ,vethouders van 1'holen, den 
gemeenteraad van St. Annaland, en W . Klip
pel en H . G. Hendrikse te Oud-Vosse1neer 
tegen de beschikking van Gedeputeerde Sta
ten van Z eeland van 4 Maart 1927, n°. 124a, 
2de Afdeeling, opgenomen in het Provinciaal. 
Blad van Z eeland n°. 20, waarbij aan W. 
Klippel en H. G. H endr ikse te Oud-Vosse1neer 
vergunning is geweigerd tot het in werking 
houden van een dagelijkschen autobusdienst, 
met uitzondering van den Zondag, tusschen 
St. A nnaland en Thol en, en op het beroep, in
gesteld door W. Klippel en H. G. Hendrikse 
te Oud-Vossemeer tegen de beschikking van 
Gedeputeerde Staten van N 001·dbrabant van 
11 Mei 1927, opgenomen in het Provinciaal 
Blad 1927, n°. 72, waarbij aan hunne firma 
vergunning is geweigerd tot het in werking 
brengen van een a utobusdi enst van B e,·gen op 
Z o01n over Vogel enzang in de r ichting van 
Thol en . 

De door de Afdeel ing voorgedragen ont
werp-besluiten luiden als volgt: 

Wij WILHELMINA, enz . ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

Burgemeester en Wethouders van St. Anna
land ; Burgemeester en Wethouders van Tho
l en; den gemeenteraad van St. Annaland; 
,v. Klippel en H . G. H endrikse te Oud-Vosse-
1neer, tegen de beschikking van Gedeputeerde 
Staten van Z eeland van 4 Maart 1927, n°. 124a, 
2de Afdeeling, waarbij aan W. Klippel en H. 
G. Hendrikse te Oud-Vosseniee,· vergunning rs 
geweigerd tot het in werking houden van een 
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dagelij kscben a utobusd ienst, met uitzondering 
van den Zondag, tusschen St. Annala11d en 
1'holen· 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schi ll en van Bestuul' , gehoord , adv ies van 3 
Augustus 1927, n°. 611 ; 

Op de voordracht van Onzen :Min ister van 
Wa te rstaat van 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten bij 
genoemd bes lui t van 4 i\1aart 1927, n°. 12 4a, 
2de Afd ., aan W . Kli ppel en H. G. H endr ikse, 
te Owi- Vosse,nee,·, vergunning hebben gewei
gerd en aan C. van de Klundert, te Owi-Vos
sem eer, vergunning hebben verleend tot het in 
werking houden van een dagelijkschen auto
busdienst, met uitzondering van den Zondag, 
van St. A nnaland over Oud- Vossemeer naar 
1'hol en en omgekeerd , daarbij overwegende, 
dat bet personenvervoer tusschen St. A nnaland 
over Oud-Vossemeer naar 'l'hol en, en omge
keerd, niet van zoodanigen omvang is, dat er 
te rmen zouden zijn , Orn aan meer clan een 
ondernemer eene vergunning voo r een voll edi 
gen, dagelij kschen dienst -· a l of niet met 
inbegrip van een dienst op Zondagen - op 
de genoemde I ij n te verleenen ; dat ' aan den 
dienst St. A nnaland over Oud-Vossenieer naar 
1'holen, en omgekeerd, van den ondernemer 
van de Klundert de voo rkeur moet worden 
gegeven boven den dienst van de aanvragers 
W. Klippel en H . G. H endrikse voornoemd; 
dat blijkens de ingewonnen berichten de aan
vrager van de Klundert zijn voornoemden 
autobusdienst naar behooren uitoefent en da t 
ook a nderszins bij Gecleputeerde Staten geene 
bezwaren tegen het verzoek van dezen aanvra
ger bestaan. weshal ve di t aan Gedeputeercle 
Staten voorkom t, voor inwillig ing vatbaa r te 
zijn; 

dat van clit besluit Bmgemeester en Wet
houder van St. A nnaland, B urgerneester en 
Wethouclers van Thol en, de gemeenteraad van 
St. A nnaland en W . Klippel en H . G. H en
drikse te Oud,.. Vossenieer bij Ons in beroep 
zijn gekomen ; 

dat Burgemeester en Wethouders van St. 
Annaland, Burgerneester en Wethouders van 
Tholen en de gemeenteraad van St. A nnaland 
daarbij aanvoeren, dat met het oog op het 
toenemend aantal passagiers het a lgemeen be
la ng e r mede gediend wordt, dat naast den 
clienst van C. van de Klundert die van W. 
Klippel en H . G. H endrikse in stand blij ft; 

dat W . Klippel en H . G. H endr ikse in be
roep, naast hetgeen voornoemde appell a nten 
betoogen, nog aanvoeren dat hun di enst in 
doorsnee de meeste passagiers vervoe rt en dat 
zij bun dienst steeds naar behooren hebben 
u i tgevoerd ; 

Overwegende: dat de gemeentebesturen van 
Thol en en St . Annaland met het oog op bet 
toenemend passag iersvervoer meenen, dat voor 
twee autobusd iensten op de lijn S t . Annaland 
- Tholen plaats is; 

dat hie rtegenover Gedeputeerde Staten van 
Z eeland niet het tegencleel hebben aangetoond ; 
dat onder deze omstandigheden er geen reden 
is, om niet voor beicle sinds een ige jaren be
staande a utobusdiensten vergunning te ver
leenen ; 

Gezien de W et Open bare Vervoermiddelen; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van de beschikki ng van 
Gedeputeerde Staten van Z eeland va n 4 l\llaart 
1927, n°. 124a, 2de Afd., voor zoover daa rbij 
de vergunn ing aan Y.l. Klippel en H. G. H en
clt·ikse is gewei gerd , aan W. K l ippel en H . G. 
H end rikse te Oud-Vosse,nee,· vergunning te 
verleenen tot het in werking bouden van een 
dagelij kschen autobusdienst van St . A nnaland 
over Oud-Vossemeer naar Tholen en omge• 
keerd onder de volgende voorwaarden : 

1 °. de di enst word t naar behooren en , be
houdens overmacht, ononderbroken, overeen
komstig de voorschr iften van Gedeputeerde 
Staten ui tgeoefend; 

2°. het aantal a utobussen, merk, motor, 
cha sis, model de1· carrosser ie, bet aantal plaat
sen voor re izi ge rs in elk dier bussen en de 
grnotste a fm etingen in lengte en breedte zijn 
aan de goedkeur ing van Gedeputeerde Staten 
onderworpen; met de thans in de aanvraag 
vermelde bussen ka n, zoo lang deze aan de 
thans daa rvoor ge ldende voorschriften vol
doen, zonder de bedoelde goedkeuring nog ge
durende dri e maanden, na de dagteekening 
van dit bes I uit, gereclen word en; 

3°. de ondernemer moet tegen brand- en 
ver voerschade, tot genoegen van Gedeputeerde 
Staten, verzekerd zijn; het bewijs dier verze
ker ing moet onmiddellijk na het sluiten daa r
van en voorts zoo dikwijls dat verlangd worclt 
aan Gedeputeerde Staten worden vertoond ; 

4° . de di enstregeling en de tarieven zijn 
aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
onderworp n; de thans van kracht zij nde en 
aan Gedeputee rde Staten bij de aanvraag me
degedeelde dienstregeling en tar ieven blijven 
gelden gedurende drie maanden na de dag
teekening van di t besluit ; 

5° . de ondernemer moet, ter beoordeeling 
van Gedeputeerde Staten, eene voldoende hoe
veel heid reservemater iaal , hetwe l k moet vol
doen aan de voorwaarden dezer conce sie, in 
voorraad hebben, ten e inde een geregeld ver 
voer te verzekeren; 

6°. de ondernemer moet, naar de voorscbrif
ten van Gecleputeercle Staten, een rese rvefonds 
vormen; 

7°. de dienst- en werktijclen van het pe rso
neel zijn aan de goedkeuring van Gedeputee r
de Staten onderworpen; 

8° . in de autobussen mag niet gerookt wor
clen; 

9°. het gebruiken of bij zich hebben van 
sterken drank of andere alcoholhoudende dran
ken, benevens het rooken. is gedurende den 
diensttijd aan het pe rsoneel verboden. 

Onze M inister van W aterstaat is bel ast met 
de ui tvoering van di t besluit, waarvan af
schr ift za l worden gezonden aan den R aad 
van State, Afdeel ing voor de Geschill en van 
Bestuur. 

D e ~Ministe,· van Water.staat, 

Wij WILHELMI NA, enz. ; 
B eschikkende op het beroep, i ngestel d door 

W. Klippel en H. G. H endri kse te Oud-Vos
se1nee1· tegen de bescbikking van Gedeputeercle 
Staten van Noordbrabant van 11 Mei 1927, 
waarbij a.an hunne firm a vergunning is ge
weigerd tot het in werking brengen van een 
autobusdienst van B ergen op Zo o,n over V oge
l enzang in de richting van 1'holen ; 

D en R aad van State, Afdeeli ng voor de Ge-



1928 23 M A A R T (S. 2) 242 

schill en van Bestuu r. gehoord, advies van 23 
November 1927, n°. 725: 

Op de voordracht van Onzen M iniste r van 
Waterstaat van 

Overwegende: dat Gedeputeerde ta ten de 
ve ,·gunning hebben geweigerd ui t overweging, 
dat door Gedeputeerde taten van Z eeland 
bij hun besluit van 4 Maart 1927 a fwij zend 
is beschikt op het verzoek van de finna W il
lem Kli ppel en Co. te Owlr Vossemeer, om 
ve rgunning tot het in werk ing brengen van 
een autobusdien t op Zeeuwsch grondgebied 
van S t . A nnaland naa r 'l'holen : dat a ls ge
volg claarva n, en in verband met de door de 
S toomtramwegrnaatschappij A ntwerpen-Ber
gen op Zoom-'l'holen te B ergen op Zoom ge
troffen regaling tot aanslu it ing van hare tram 
te Tholen aan de door C. van de Klundert te 
Oud-V osse1neer geexplo itee rde autobussen van 
S t. Annaland naar Tholen, het verleenen van 
eene vergunning op oordbrabantsch grond
gebied tot het exploiteeren van een autobus
dienst van Tholen naar B ergen op Zoom geen 
zin meer hee ft; 

clat van di t beslui t W. Kl ippel en H . G. 
H endr ikse te Oudr Vossemeer bij Ons in beroep 
zijn gekomen, aanvoerende dat er a ll esz ins 
reclen van bestaan is voor den d ienst t. Anna
lan~Oud- V ossemeer-T holen-Vogel enzang -
B ergen op Z oom v. ,·., te meer, claar de Stoom
t ramwegmaatschappij niet genoegzaam in de 
verkeersbehoefte tusschen B e1·gen op Zoom en 
T hol en voorziet, daar de dienstregeling der 
t ram geen directe aansluiting geeft op de a u
tobussen va n C. va n de K lundert te Oudr V os
semeer en J. C. Krijger te Goes, welke van 
Thol en af onderscheidenlijk naar t. Anna
land en naar Stavenisse r ijden: 

Overwegende : dat door Ons aan W . K lippel 
en H . G. H enclrikse te Oud-Vossem eer vergu n
n ing is verl eend tot het in werking brengen 
van een dagelijkschen autobusd ien t van St. 
A nnaland over Oud-Vossemeer naar Thol en 
en omgekeerd; 

dat het voor de op dit traject opgenomen 
reizigers van bela ng is, dat z(i rechtstreeksch 
doorgaande verb inding hebben met B ergen op 
Z oom, terwij l zoodanige rechtstreeksche ver
binding ook van belang is voor de reizigers 
van B ergen op Z oo1n met bestemming voor St. 
A nnaland of een tus chen Thol en en St . An
naland gelegen plaats; dat aan de bezwaren 
-van de Stoomtramwegmaat chappij Antwerpen 
- B ergen op Zo01n-T holcn kan worden tege-
moet gekomen door in de voorwaarden der 
vergunning een verbod op te nemcn van ver
voer ui tslui tend op het traject B e,·gcn op 
Z oom- 'l'holen; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
H ebben goedgevond n en ve,·staan: 
met vern ietig ing van het bestreden besl uit 

va n Gedeputeerde Staten van N oorclbrabant 
van 11 M ei 1927, aan W . Kli ppel en H. G. 
H endrikse vergunning te verleenen tot het in 
werking brengen van een autobusd ienst van 
B e,·gen op Z oo1n over Vogelenzang in de r ich
t ing Tholen en omgekeerd, onder de volgende 
voorwaarden: 

1 °. de dienst wordt naar behooren en, be
houdens overmacht, ononderbroken, ornreen
komstig de voorschri ften van Gedeputeerde 
Staten uitgeoefend ; 

2°. het aantal autobussen, merk, motor, 
chassis, model der carrosserie, het aantal plaat
sen voor reizigers in elk d ier bussen, en de 
grootste afmetingen in lengte en breedte zijn 
aan de goedkeuring van Gedeputeerde taten 
onderworpen; met de thans in de aanvraag 
vermelde bussen kan, zoola ng deze aan de 
th ans daarvoor geldende voor chriften vol
doen, zonder de bedoelde goedkeur ing nog ge
durende d r ie maanden na de dagteekening 
van dit besluit, gereden worden; 

3°. de ondernemer moet tE,gen brand- en 
vervoerschade, tot genoegen van Gedeputeerde 
Staten. vcrzekercl zij n : het bewijs van die ve r
zekering moet onmidclellijk na het slu iten 
daarvan, en voort zoo d ikwijl s dat verlangd 
wordt, aan Gedeputeerde Staten worden ver
toond; 

4°. de dienstregel ing en de tarieven zij n 
aan de goedkeuring van Gedep uteerde Staten 
onderworpen; de than van kracht zijnde en 
aan Gedeputeerd Staten bij de aanvraag me
degedeel de dienstr11geling en ta rieven blijven 
gelden gedurende drie maandcn na de dagtee
ken ing van d it besluit; 

5°. het is vcrboden : 
a. op de route van Tholen in de richting 

B ergen op Z oom reiz igers op te nemen; 
b. in de richting 'l'holen 1·eiz iger voor ,·er

keer n iet verder dan Tholen op te nemen; 
6°. de ondernemer moet, ter beoordeel ing 

van Gedeputeerde taten, eene voldoende hoe
veelheid reservemateriaal , hetwelk moet vol
doen aan de voorwaarden dezer concessie, in 
voorraad hebben, ten einde ccn geregeld ver
voer te ve rze kercn ; 

7°. de ondernemer moet, naa ,· de voorschri f
ten van Gedeputeerde S taten, een reserve
fonds vormen: 

8°. de dienst- en werkt ijden van het perso
neel zij n aan de goedkeuring van Gedeputeer
de Staten onderworpen; 

9°. in de autobu sen mag n iet gerookt wor
den; 

10°. het gebruiken of bij zich hebben van 
terken drank of andere a lcoholhoudende 

d ranken, benevens het rooken, is gedurende 
den diensttijd aan het personeel verboden. 

Onze Minister van Waterstaat i belast met 
de u itvoering van dit besluit, waarvan af
schr ift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Gesch ili en van 
Bcstuur. 

De Minis ter i·an lVatcntaat, 

Blijkens die ontwerp-beslu iten is de Afdee
ling van oordeel , dat aan K lippel en H en
drikse a lsnog vergunning tot het in werking 
brengen van autobusdiensten van St. Anna
land over J'hol en naar B ergen op Z oom be
hoort te worden verleend. 

Met die meening kan ik m ij niet vereenigen ; 
vooreerst bestaat bij mij bezwaar tegen het 
verleenon van een vergunning op het tra ject 
Tholen-B e,·gen op Z oom, waa rop reeds door 
de stoomtramwegmaatschappij A ntwerpen
B e,·gen op Zoom- T holen naast de tramver
bindi ng een autobusdien t wordt onderhouden 
en du ru imschoots in de verkeersbehoefte 
wordt voorz ien. 

Voorts meende ik met Gedeputeerde Staten 
van Z celancl te moeten betwij fel en, of het ver
keersbel ang gebaat zou zij n met het toestaan 
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van twee autobusverbindi ngen, uitsluit.end op 
het t raject S t. A nna/and-Tholen. Aangezien 
de Hoofdinspecteur Generaal de r Spoor- en 
Tramweg n in zij n op verzoek der Afdeeling 
ingewonnen advies nrn 13 October 1927, n° . 
282/R. Afdeeling II. ge.oegd bij mijn rapport 
aan Uwe Majeste it van heden , n°. 432, Af
deeling Vervoer- en _Jijnwezen, had gewezen 
op reed in 1924 door mijn toenrnaligen Arnbts
voorga ngcr geu ite ve rl a ngens betreffende aan
slui ting van tran1- en autobusdionsten te J'h~
len, en de Afdeel ing in haar ontwerp-beslu1t 
over de rnogelijkheid van zoodanige aanslui
t ing niet preekt, vond ik geen vrijheid om 
een ontwerp-besluit in afwijking van <le op
vatting van de Afdeeling aan we Maje teit 
aan te bieden, a lvorens de aandacht van de 
Afdeel ing nader h ierop te hebben ge,·estigd. 
Ik wee op de voorkeur. welke mijns inziens 
samenwer king tusschen t ram en bus boven 
concurrentie verdient. bij den volgendcn brief 
van 23 Janua ri 1928. n° . 453 : 

,,Gebruik makende van de m ij door Hare 
Majesteit de Koning in verleende machtiging 
moge ik wer Afdeeling de aan Hare Majes
teit uitgebrachte adviezen van 3/10 Augu tus 
1927, n°. 611, en 23 November 1927, nrs. 612, 
711 en 725, met ontwerp-beslui ten en verdere 
bijl agen weder doen toekomen. Blijkens de 
ontwerp-besluiten is we Afdeeling van oor
deel, dat aan Klippel en Hendrikse en aan 
M allekoote al snog vergunning behoort te war
d en verleend voor autobusd iensten respectie
,·elijk van St. Annaland en van Stave11i.•se 
over Tholen naar B ergen op Zo om. 

In verband met den inhoud van die ontwerp
besluiten meen ik we aandacht op het vol
gende te moeten vestigen. 

In 1923 werd mijn toenmalige Ambtsvoor
ganger er op gewezen. dat de a utobusdi enst 
van Krijge r van Stavenisse over Tholen naar 
Bergen op Zo om te Tholen geen aansluiting 
had op de trams op het traject B ergen op 
Zoom- Tholen. Op dezerzijdsch verzoek hebben 
toen Gedeputeerde Staten van Z eeland zich 
hierover met Krijge r in verbinding gesteld , 
met het gevolg, dat de gewenschte aanslui t ing 
tot tand l<Wam. In verband hiermede wijs ik 
er op, dat Gedeputeerde Staten van Nonnl
braba11t de afwijzing van de aanvragen van 
Klippel en H endrikse en van Mallekoote o . a . 
motivee ren met een beroep op de door van de 
Klundert en Krijger getroffen regelingen tot 
aansl u it ing van de tram- en autobusdiensten 
te Tholen. Krijger heeft cla n oak, voor zoover 
aan mijn Depa r tem nt bekend i , voor het tra
ject Tholen-B e,·r,en op Zoom geen aanv rnge 
ingediend , terwijl van de Klundert een door 
hem ingediende aanvrage voor dat traject 
heeft ingetrokken. E ene vergunning voor au
tobusdiensten op genoemd traject is daaren
tegen door Gedeputeerde Staten van N oord
bmbnnt verleend aan de Stoomtramwegmaat

schappij A n twerpen-B ergen op Zoo11i-Tholen, 
bij be chikking van 11 Mei 1927 (Provinciaal 
Blad n°. 68 ), waarrnn ik een a fd ruk hie rbij 
voeg. 

Nu derhalve reeds in 1923 dezerzijds i me
degewerkt aan het totstandkomen van samen
werking van tram- en busdiensten bij deze 
verbindingen, en die samenwerking er kl aar
bl ijkel ijk toe heeft gele id. dat van de Klun-

dert en Krijger hunne aanvragcn hebben be
perkt tot het eiland Tholen, terwijl de ge
noemde Tramwegmaatschappij met 9 tram- en 
busritten in beide richt ingen op het traject 
'l'holen-B e,·yen op Zo om naar mijn oordeel 
Yoldoende in de verkeersbehoeften voorziet, 
bestaat er bij mij ernstig bezwaar tegen, dat 
thans aan conctu·reerende ondernemi ngen een 
doorgaande vergunning zou wa rden verleend. 
Aangezien Uwe Afdeel ing bij de opstel I ing 
van haar adviezen met het boven uiteenge
zette waarschijnlijk niet bekend was . onderstel 
ik, dat zij daa rin wellich t aanleiding zal ,i n
clen hare houding ten aanz ien Yan bovenbe
doelde beroep n voor zoover de provincie 
N oordbrabant betreft . te wijzigen. 

H et kom t mij voor, dat, indien de vergun
ningen voor het traject Tholen-B e,·gen op 
Z ooni niet warden verleend, voor het "erleenen 
van de eveneens door Klippel en Hendrikse 
en door Mallekoote gevraagde ve rgunni ngen 
voor de trajecten St. A nnaland en Stavenis.,e
Tholen niet voldoende grand bestaat. Zoowel 
de grootte als de aard der beYolking, di e -~e 
omgeving der bedoelde routes bewoont, w1Jst 
er m. i. op, dat met Gedeputeerde Staten van 
Z eela11d client te warden aangenomen. dat een 
autobusdienst op elke route voldoende in de 
beho fte voorziet. Vermoedelijk is clan oak de 
steun die appe ll a nten in hun beroep onder
v ind:n , voor een zeer belangrijk dee! gegrond 
op plaatselijke tegen tell in gen, en op anti - of 
sympathie met de verg11nninghouders of de 
appellanten. Op g rand hiervan moge ik Uwe 
Afdeeling verzoeken, oak de be roepen tegen 
de weiger ingen van vergu n11ing door Gedepu
teerde Staten van Z eeland in nadere overwe
g ing te willen nemen. 

Ik voeg hierbij de alsnog ontvangen adres
sen Yan de Stoomtramwegmaatschappij Ant
werpen- B eryen op 7,oom- Tholen met bijlage, 
en van den Burgemeeste r van S che1·pe11isse, 
we! ke stukken mede op deze aange legenheid 
betrekking hebben." 

De Afdeeling deed mij daarop het antwoord 
toekomen, hetwelk is gevoegd !iij mijn rap port 
aan Uwe M a jeste it van heden, n°. 432, Afclee
ling Vervoer - en Mijnwezen, en luidt als volgt : 

,.' s-Gravenhage. 8 F ebruar i 1928. 
JO 611/612/711/725/212. 

Aw, cl, I,011i11r1in. 
Krnchtens machtiging Yan Uwe Majesteit 

heeft de Minister van \Vaterstaat met • een 
schrijven van 23 J anu a_1:i 1928, n°. 153, A f: 
deeling Vervoer- en M1imvezen, opmeuw b1J 
den R aad van State, Afdeel ing voo,· de Ge
schillen van Bestuur, ter overweging aanhan
g ig gem aakt de beroepen, tegen de besluiten 
van Gedeputeerde Staten van N oordbmbant 
en Z eeland, waarbij ondersche idenlijk aan "\,Y. 
Klippel en H. G. Hendrikse te Oud-Vossemeer 
en M. J . Mallekoote te tavenisse vergunning 
voo,· het in stand houden van een autobus
dienst. respectievelijk tu chen B ergen op 
Z oom-Vogelenzang in de richting van Tholen 
en tusschen Tholen-S t . A nnala,ul en Tholen
Stavenisse is geweigerd. 

De Minister deelt in dit schr ijve.i aan de 
Afdeeling mede, dat in 1923 de toenmalige 
_ [inister van Waterstaat heeft bevorderd het 
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samenwerken van de autobusondernemers van 
de Kl undert en Krijger en de toomtramweg
maatschappij A ntwe,·pcn-Be,·gen op Z oo1n
Thol en. Nu reeds in 1923 de Minister van 
\,Vaterstaat heeft medegewerkt aan bet tot 
tand komen van samenwerking van deze tram

en busdiensten en die samenwerking er kl aa r
blij ke lijk toe heeft geleid, dat van de Klun
dert en Krijger hunne aanvragen hebben be
perkt tot het eiland Tholen, terwijl de ge
noem de Tramwegmaatschappij met 9 tram- en 
bus r itten in beide richtingen op het traject 
'l'hol en- B e1·gen op Z oo1n naar bet oordeel van 
den Mi nister voldoende in de verkeersbehoefte 
,·oorziet, bestaa t e r bij den Minister ernstig 
bezwa.ar tegen, dat thans aan concurl'eere nde 
ondernemingen een doorgaande vergurtning 
zou worden verleend. De J',llinister veronder
stelt, dat, aangezien de Afcleeling bij het op
stel len van hare adv iezen met het bovenuit
eengezette waarschijnlijk n iet bekencl was, zij 
laarin well icht aanle icli ng za l vinclen hare 

houdi11g ten aanzien van bovenbedoelde beroe
pen te wijzigen . 

Voorts meen t de Minister, dat, incl ien de 
vergunningen voor het traject 'l'hol en- B e,·gen 
op Z oo,n niet worden verleencl, er, gez ien de 
g rootte en den aard van de bevolki ng op het 
eil a nd 'l'holcn, geen grond bestaat om de door 
Klippel en H endr ikse en door Mallekoote ge
vraagde ve rgunningen voor de trajecten St ., 
Annaland-Tholen en Stavenisse-'l'holen te 
verl eenen en met Gedeputeerde Staten van 
Z eeland moet worden aangenomen, dat een 
autobu d ienst op elke route volcloende in bet 
verkeer voorziet. 

Vermoedelijk is, a ldus schrij ft de Minister, 
clan ook de steun, clien appe ll anten in bun 
beroep ondervinden, voor een zeer bel angrij k 
dee! gegro~1d op p laatselijke tegenstellingen 
en op anti- of syrnpathie met de vergunning
houders of de appell anten . 

Voorts legt de M inister nog een 2-tal in J a
nuar i van di t jaa r door hem ontvangen adres
sen over en een besluit van Gedepnteerde Sta
te n van Noordbrabant, dd. 11 Mei 1927, waar
bij aan de Stoomtramwegmaatschappij Ant
werpcn- B ergen op Z oom- Thol en vergunning 
is verleend voo r een autobusd ienst op het tra
ject 'l'holen- B e,·gen op Zoorn. 

Naar aanle idi ng van dit schrijven van den 
Minister van Waterstaat veroorlooft de Af
deeling zich het volgende op te merken. 

Nog onlangs heeft de Minister van Water
staat bij schrijven van 7 Augustu 1927, n°. 
383, Afdeeling W aterstaat A., onder overleg
g ing van gegevens, welke aan de Afdeeling, 
bij het uitbrengen van haar adv ies, onbekend 
waren, gevraagd, o f de Afdeel ing daarin aan
leiding vond, haar advies te wijzigen. 

Bij schrijven van 7 September 1927, n°. 102/ 
144, heeft daarop de Afdeeling betoogd, dat 
haar nader advies niet mede mag steunen op 
rapporten, welke bij haar zijn ingekomen, na
dat het onderzoek van de zaak is ge loten en 
aan U we M ajesteit advies is uitgeb~acht. De 
wet op den R aad van State heeft waarborgen 
gesteld voor eene onpartijdige vaststelling van 
de fe iten, die aanle iding geven voor geschillen 
van bestuur. Die waarborgen zijn ve rmeld in 
de artt. 36, 37 en 38 der wet. 

N a dat het onderzoek van het geschil door 

de Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur 
is gesloten, wordt haar adv ies aan Uwe Ma
jesteit uitgebracht. Eene heropening van het 
onderzoek na het uitbrengen van bet advies 
kent de wet niet en bet zou in strijd zijn met 
h are cluidelijke bedoeling, indien door een 
eenzijdig ingrijpen der Regeering de feitel ijke 
grondslag van de voorgedragen uitspraak zou 
worden gewijzigd . 

De Minister van W aterstaat heeft blijkbaar 
de juistheid van d it betoog erkend; a lthans 
is op zij ne voordracht bij Uwer Majeste its be
s) uit van 26 November 1927 11°. 18 o,·ereen
komstig het oorspronkel ijk advies der A fclee
ling eene be l iss ing genomen, waarbij met de 
nader door de n M ini ster ingewonnen ambts
berichten geen rekening was gehouclen. 

U iteraard moet de Afdeel ing ook bij dit ge
schil buiten beschouwing laten gegevens, wel
ke de Ministe r in zij n b ri ef geeft, voorzoover 
deze aan de Afdeel ing bij bet ui tbrengen van 
haar adv ies onbekend warcn. 

Uit dien hoofde kan de Afdeeling niet treden 
in de beoordeeling van de vraag, in hoeverre 
de omstandighei d, dat 0011 van 's ::'.I inisters 
ambtsvoorgangers twee jaren, voord3t de wet
telijke bepalingen, omtrent wier toepassing bet 
hier gaat, in een wetsontwerp bij de Staten
Generaal waren aanhang ig gemaakt, de sa
menwerking tusschen een a utobusondernemer 
en een T ramweg-Maatscha ppij h<left bevor
derd, thans van invloed kan zijn op aan an
dere ondernemers van autobussen te ,·erleenen 
concess ies ; evenm in kan de Afdeel ing re ken en 
met de nader door den Minister ontvangen en 
aan de Afdeel ing ornrgelegde adressen. 

Daarmede vervalt echter goeddee ls de basis 
van het betoog van den Minister. De reeds 
vroeger aan de Afdeeling bekende omstandig
heid toch, dat van de Klundert en Krij ger, op 
grond van hunne samenwe rking met de Tram
weg-Maatschappij Antwerpen--B ergc1t op Zoom 
- 'l'holen, hunne aanvragen hebben beperkt 
tot het e iland Thol en, kan op zich zel f geen 
reden zij n om a an geen nkelen onderneme1· 
vergunning te verleenen voor rechtstreeksch 
doorgaand vervoer van St. Annaland en Sta
venisse naar B ergen op Z oom; dat het ver
keer belang heeft bij dergelijke dagel ijksche 
rechtstreeksche verbind ing spreekt vanzelf. 

Dat de tramverbinding Tholen-Bergen op 
Zooin niet voldoende voor het verkeer is , blijkt 
we! duidelijk uit de vergunn ing voor een auto
busdien t, welke de Tramweg-~Iaatschappij 
zelf op dit traject heeft gevraagd en verkre
gen. Desniettemin heeft de Afcleeli ng in bet 
door haar voorgedragen adv ies, nu het den 
ondernemers klaarblijkelijk te doen was om de 
rech tstreeksche verbinding van de verschillen
de , op het eiland Thol en gelegen plaatsen met 
B ergen op Zo om, door het stell en van een 
vervoerverbod de belangen der Tramweg
Maatschappij op het door ha ar bediende tra
ject zeer vol doende bescherm d. In clit verband 
wijst de Afdeeling er nadrukkelij k op dat het 
vergunningsstel sel nie t is gerich t tegcn de 
autobussen en in de practijk niet zonder mee,· 
mag strekken om tramondernem ingen vom· 
winstderving te beboeden, maar uitsluitend 
om schade aan cluurzame verkeersbehoeften 
te voorkomen; dat het ve rgu nningsstelsel niet 
mag di enen. om elke concu rrentie , zoo moge-
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lijk, te weren, maar slechts om 011gebre ide lde 
en op den duur schadelijke concurrent ie te we
ren (l\'Iemorie van Antwoord aan de Tweede 
Karner, Zitting 1925- 26, n°. 82, pag. 2) . 
\Veigeri11g van de vergunning rnag niet clan 
op g rondcn van alge,neen bel ang geschieclen 
(Tweede K a mer, Zitting 1924- 25, n°. 41 , 
Memorie vau Toe] ichting, pag. 4). De strek
king van het vergunningsste lsel is dus klaar
bl ijkelijk negatief: het weren van nadeel voor 
het publiek bel a ng. 

Moet dus op g rand van het vorenstaande 
word en aangenomen, da t rech tstreeksche door
gaande ve rbinding van de op het eiland 'L'ho
lcn gelegen plaatsen met B ergen op Z oom de 
verkeersbelangen niet schaadt, integendeel de
ze belangcn client, clan verva l t daa rmede te
vens de vo01'Waarde, onder welke de Minister 
meende, dat het bestaan van meer cl a n eene 
onderneming op elk cler tra jecten St . Anna
land,-Thol en en Stavenisse- Thol en overbocli g 
rnoet warden geacht. Daarom meent de Af
cleel i ng zich te rnogen onthouclen van eene 
beoordeel ing van 's Ministe rs vermoeden, dat 
de aclviezen va n de versch i 11 encle gemeente
bestu ren op minde r zakelijke gronden steunen ; 
zij wij st er ech te r op, dat de gemeentebesturen 
ter openbare vergaclering van de Afdeeling 
hun stanclpunt u itsluitencl op zakelijke gron
rlen hebben verdedigd, terwijl Gecleputeerde 
Staten van Z eeland geen enkelen grand hebben 
aangevoerd voor het tegenovergestel de door 
hun coll ege ingenornen standpunt, dat slech ts 
e6n onclernerner vergunning mag hebben, op 
straffe van schade voo r het verkeersbelang. 

Uit het vorenstaande volgt, dat de Afdee-
1 i ng geen wijziging ka n brengen in de aan
vankel ij k doo r haa.r uitgebrachte adviezen. 

H et rnoge Uwer Majeste it behagen de daar
bij gevoegde ontwerp-besluiten te bekrachtigen. 

De W aa1·ne1nende Voo1'Zitter der A/deeling 
voor de Geschillen van B estuur, 

(get . ) A. D. W. de Vries . 

H et kom t mij voor, dat de opvatting der 
Afdeeli ng, a ls zou na het uitbrengen van het 
advies heropening van het onderzoek in strijd 
met de wet zij n, voor bestrijding vatbaar is. 
In het rapport aan Uwe Majesteit van 29 
April 1924 , La. A, Afdeeling W aterstaat A ., 
va n rnijn toenmaligen Ambts voorga nger , met 
U wer M a jeste its beslui t van 1 Mei 1924 opge
nomen in het Staatsblad n°. 221 van dat jaar, 
is die met v roeger inzicht der Afdeeling niet 
strookencle opvatting uitvoerig bestreclen op 
naar rnijn gevoelen goede g ronden. De op
merking van de Afdeeling, dat ik blijkens 
Uwer M ajeste its beslui t van 26 November 
1927, n°. 18, de juisthe id van het betoog der 
Afdeeling zou hebben erkend , berust blijkbaar 
op eene misvatting; in mijn rapport aan U we 
M ajeste it van 22 ovember 1927, n°. 383, Af
deeling W aterstaat A ., deelde ik a ls mijne 
meening mede, dat, afgez ien van de vraag, in 
hoeverre de zienswijze der Afdeel ing als juist 
moet warden erkend, geen voldoende aanlei 
ding bestond orn Uwer M ajesteit eene van het 
advies der Afdeeling afwijkende besli ss ing 
voor te stellen. 

De door appellanten in hun beroepschrift 
betreffende het t ra ject Tholen- B e,·gen op 
Zoom geuite bewar ing, dat de stoomtramweg 

op dat traject niet genoegzaam in de vel'
keersbehoeften voorziet, daar de dienstregeling 
der tram geen directe aansluiting geeft op de 
autobussen van van de Klundert en Krijger , 

niet met de werkelijkheid in overeenstem
ming; de tramwegmaatschappij onderhoudt 
op genoemd traject 9 dagelijksche tram- en 
autobusdi ensten, terwijl blijkens de dienstrege
ling, gevoegd bij mijn rapport aan Uwe ~la
jesteit van heden, 11°. 432 , Afdeeling Vervoer
en Mijnwezen, alle autobusrittcn van g enoern
de ondernerners te Tholen aansluiting op de 
tram- of autobusdiensten van de trnmll'eg
maatschappij hebben. 

H et komt mij cla n ook voor, dat daardoor 
voldoende in de verkeersbehoeften met B erg, n 
op Z oorn is voorzien. 

Ik ontken niet, dat het verkeersbel a ng ge
baat zou zijn met een rechtstreeksche door
gaande vcrbinding, doch hier staat tegenover, 
dat zoodanige vel'binding, zelfs a l zou daar
aan een verbod van vervoer van re izigers ui t
slui tend op het tra ject 'l'holen- B ergen op 
Zoom warden verbonden, een aanz ienlij k aa n
tal re izi gers zou onttrekken aan de diensten 
der tramwegmaatschappij , die seder t ja ren bet 
ve rkeer met Thol en verzorgt. Zeker mag het 
vergunningsstelsel , zooals de Afdeeling op
merkt, niet zonder meer strekken om trarn
wegondernemingen voor winstder ving te be
hoeden, <loch het betreft hi e1· niet winstder ving 
maar de bestaansmogelijkheid van de tram, 
die ingevolge de haar opgelegde concessie tot 
exploi ta tie verpl ich t is en, naat· ook in de 
strnek zelve wordt erkend, bezwaad ijk kan 
warden gemist, doch die in de laatste jaren 
n iet clan met de g rnotste moeite en met suh
s idie uit de openbare kas wordt in stand ge
houden. 

Hie r tegenover mag mijns inziens het betrek
kel ijk ger inge ongeri ef, dat het overstappen te 
1'holen voor de reizigers medebrengt, niet den 
cloorslag geven, zoodat clan ook m . i. het be
roep tegen de afwijzende beschikking van Ge
deputeerde Staten van N oordbrabant behoort 
te warden verworpen. 

Inzake het beroep tegen de afwijzende be
schikking van Gedeputeerde Staten van Z ee
land wordt door de appell anten aangevoerd , 
dat indien slechts aan eene onderneming ver
gunning zou worden verl eend, <lit ten gevolge 
zou hebben . dat die ondernem ing eene uit
brniding moet ondergaan tot den omvang van 
beide bestaande diensten, alsmede dat de dienst 
van Klippel en H end,·ikse meer reiz ige t·s zou 
vervoeren, cla n de dienst van van de Klundert. 

H et laatste argument is in dezen van geen 
beteekeni , daar het hier niet te doen is om 
een keuze uit de ondernem ingen, <loch om de 
vraag, of naast de door Gedeputeerde Staten 
van Z eeland ver leende vergunning nog aan 
eene tweede ondernem ing vergunning behoort 
te warden gegeven. 

Dat bij het vervallen van den dienst nm 
Klippel en H endrikse de dienst van van de 
Klunder t zal moeten worden u itgebreid, acht 
ik zeer wel mogelijk, a l ben ik van oordeel , 
dat de omvang van die uitbre iding beperkte r 
zal kunnen zijn clan de appell a nten meenen ; 
door de appellanten is evenwel niet beweerd 
of aannemelijk gemaakt, dat die ondernemer 
daa rtoe niet in staat zal zijn . 
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Voor wat betreft de beantwoording van de 
vraag. of ecne onderneming in staat is vol
doende in het verkeer te voorzien, meen ik, 
dat appellanten er niet in geslaagd zijn het 
tegendeel van de opvatting van Gedeputeerde 
Staten van Z eeland aannemel ij k te maken. 
Met dit college ben ik van meening, dat we
gens omvang en aard van de bevolking der 
betrokken streek met een autobusd ienst kan 
worden volstaan en dat in een dergelijk geval 
boven twee concurreerende, e l kaar verzwak
kende ondernemingen, de voorkeur moet wor
den gegeven aan een krachtige onderneming, 
waarbij clan de belangen van het publiek bij 
goede bediening behalve in de keuring en 
andere krachtens de wet getroffen maatregelen 
verzorging vinden in de voorwaarden aan de 
vergunning verbonden en in de mogelijkheid 
van intrekking. 

Op grond van die overwegingen ben ik van 
oordeel. dat ook de beroepen, voor zoover de 
pro,·i ncie Z eeland betreft, ongegrond zij n. 

Ik vernorloof mij Uwer Majesteit zeer eer
biedig in overweging te geven, het hierbij
gaand in bovenbedoelden zin opgemaakt ont
werp-besl nit te bekrachtigen. 

H et zou Uwer Majesteit kunnen behagen de 
hiernevens gaande aan den Raad van State 
gerichte tukken weder aan den Vice-Presi
dent van <lien Raad te doen terugzenden. 
De M inister van Waterstaat , H. v. d. V eg t e. 

24 J,Jaart 1928. BE LUIT tot vaststelling 
van een reglement voor het toezicht op 
den uitvoerhandel van haring. S. 83. 

Wij WILHELMI NA, enz. 
Op de voordracht van Onzen 1inister van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 5 
Januari 1928, n°. 22, Afdeel ing Visscherijen; 

Gelet op de Haringwet (wet van 16 Decem-
ber 1927, taatsblad n°. 387}; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Februari 1928, n°. 15) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 Maart 1928, n° . 603, 
Afdeeling Visscherijen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
1 °. vast te stellen het reglement voor het 

toezicht op den uitvoerhandel van haring, het
wel k bij dit bes] uit is gevoegd; 

2°. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den dag, waarop de 
,,Haringwet 1927" (Staatsblad n°. 387) in 
werking treedt. 

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

' -Gravenhage, den 24sten Maart 1928. 
WILHELMINA. 

De Jlinister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
J . B. Kan. 

(Uitgeg. 13 Ap,·il 1928.) 

Reglement voor de _ 'ederlandscbe Harlng 
controle. 

Art. 1. Voor de toepassing van dit rogle
ment \\·ordt verstaan onder: 

a . . ,peke/haring": gekaakte haring, welke 
door zouten verdunrzaamcl is; 

b. ,,1naatjesha1·ing" en ,,zom,erharing": pe
kelharing, bereid van har ing, die nog geen 
kuit of horn bevat, en van z.g. ,,bestoken" 
haring, waaronder verstaan wordt haring, 
waarvan de kuit of hom nog in het eerste 
stadium van ontwikkeling verkeert, zoodat de 
aanwezigheid daarvan nog niet uitwendig aan 
de haring te zien is. 

Als ,,maatjesharing" of ,,zomerharing" 
wordt niet beschouwd pekelharing, bereid van 
de vroege voorjaarsharing uit de Noordzee; 

r. ,,voile haring": pekelharing, bereid van 
haring, voorzien van reeds behoorlij k tot ont
wikkeling gekomen kuit of hom, waarvan de 
aanwezigheid uitwendig aan de haring te 
zien is ; 

d. ,,ijle haring": pekelharing, bereid van 
haring, zonder kuit of horn, d ie uitgepaaid is; 

e. ,,wrakke haring" : pekelharing, die ge
cleeltelijk lichtelij]s: gee! is aangeslagen. 

Art. 2. Als soort van haring, bedoeld in 
artikel 1 van de Haringwet 1927 (Staatsblad 
11°. 387) wordt aangewezen : pekelharing. 

Art. 3. 1. Pekelharing, welke wordt uitge
voerd of aan een middel van vervoer tot uit
voer wordt aangeboden, moet verpakt zijn in 
Hollandsche of Schotsche tonnen. 

2. De Hollandsche tonnen worden onder
scheiden in heele (1/1), halve (½), kwart (¼), 
achtste (¼). zestiende (1/16 ) en twee-ender-
tigste (1/32 ) tonnen. · 

3. De Schotsche tonnen worden onderschei
den in heele (1/1_) en halve (½) tonnen. 

4. De Hollandsche en de Schotsche tonnen 
moeten van hout zijn vervaardigd en de na
volgende minimumafmetingen en minimum
inhouden hebben: (Tabel zie biz. 247.) 

5. Onze Minister met de uitvoering der H a
ringwet 1927 (Staatsblad n°. 387) bel ast, is 
bevoegd in bijzondere gevallen, onder de noo
dige voorwaardcn ter voorkoming van mis
bruik, schr iftelijk vergunning te verleenen ~t 
het bezigen van een verpakking, welke met 
aan de in de vorige leden van dit artikel ge
stelde eischen voldoet. 

Art. 4. De pekelharing moet in de in het 
vorige artikel bedoelde tonnen zooda~i~ ver
pakt zijn, dat deze de navolgende m,mmum 
netto-gewichtshoeveelheden aan haring be
vatten: 

a. lfi Hollandsche ton ............... 100 K.G. 
b. l/1. Schotsche ,, ............... 115 ,, 
c. onderdeelen van lfi Hollandsche tonnen 

het evenredig gedeelte van 100 K.G. ; 
d. 1/2 Schotsche ton 57½ K.G. 
Art. 5. 1. I edere ton, waarin pekelharing 

verpakt is, welke wordt uitgevoerd of aan een 
middel van vervoer tot uitvoer wordt aange
boden, moet op beide bodems voorzien zijn van 
een stempelmerk, hetwelk aangeeft het fo r
maat van de ton en het m inimum vischge
wicht der in de ton verpakte haring, benevens 
het door het Hoofd van den dienst der N eder
landsche Haringcontrole vastgestelde volg
nummer van den ex porteur. 

2. Behalve het in het eer te lid bedoelde 
stempelmerk kan op een ton, waarin pekel
haring verpakt is, welke wordt uitgevoerd of 
aan een middel van vervoer tot uitvoer wordt 
aangeboden, worden aangebracht een papieren 
merk, welk merk client om aan te geven : 

a. het jaar van de teel t, waarvan de in de 
ton verpakte pekelharing afkomstig is; 
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a. Hollandsche tonnen. 

I 11, ton. I ½ ton. '!. ton. 1/ 8 ton. ' li6 ton. ' /32 ton. 

Lengte der duigen buiten- I 

werks 70 c.M. 54 c.M. 43 c. :11:. 32 1/ 2 c.M. 27',', c M. Vrij 
Lengte der duigen tusschen 

de krozen binnenwerks . 62½ " 
48 

" 
38½ ,. 23 1/ , " " Afstand tusschen de bodems 61 

" 463/. " 
371

/ , " 27'/, ,. 2231. 
" 

., 1 28 " 
Middellijn tusschen de kro-

zen binnenwerks 43 " 1 35 1
/ , " 27 1

/ , " 23 1
/ , ., 18 ,. 

" J.\fiddellijn van den buik [ I 
binnenwerks . . 48'\, ,, 39 ,, 31 ,, 251/, ,, 1911, ,, 

33/ 1~ Liter Inhoud . . . 102 iter 51 Liter 1 25 '1, Liter i 123/.Liter 63/ 8 Liter 

b. Schotsche tonnen. 

' Ii ton. 1/, ton. 

Lengte der duigen buitenwerks . . . . . . . . . . 
Lengte der duigen tusschen de krozen binnenwerks . 
Afstand t usschen de bodems . . . . . . . . . . . 
Middellijn tusschen de krozen binnenwerks 
Middellijn van den buik binnenwerks I 

79 c.M. 
72 
70 
43 
49 

Liter 

61 c.M. 
54 
52½'.: 
35 
40 
59 Liter Inhoud ..... ..... . 

b. cla t in de ton verpakt is gave, van de 
Nederlandsche visscherij afkomstige, levend 
op zee gekaakte, hetzij maatjes-, zomer-, voile
of ijle haring. 

3. Een ton, voorzien van het papieren merk, 
bedoelcl in het tweede lid, mag slechts ha1·ing 
bevatten van de teelt van het jaar, op het 
merk aangegeven, en omschreven in letter b 
van het tweede lid. Zij wordt geacht de door 
dat merk aangegeven soort van pekelharing 
te bevatten, indien ten minste 95 procent van 
het aantal der in de ton aanwezi ge haringen 
van die soort is. 

4. In een van het papieren merk voorziene 
ton mogen ten hoogste 5 procent van het aan
tal daarin verpakte pekelharingen ,,wrakke 
haringen" zij n. 

Pekelharing van m indere kwaliteit mag 
daarin niet voorkomen. 

5. Onze voornoemde Minister is bevoegd in 
bijzondere gevallen, onder de noodige voor
wa_~rden, ter v_oorkoming van m isbruik, schrif
tehJk vergunnmg te verleenen tot het bezigen 
van andere merken clan in de vorige leden 
van dit arti kel is voorgeschreven. 

Art. 6. 1. Voor het aanbrengen van de stem
pelmerken en van de papieren merken moet 
uitsluitend gebruik gemaakt worden van de 
van Rijkswege tegen gereede betaling aan de 
exporteurs verstrekte stempels en papieren 
merken. 

2. Voor het bezigen van de stempels tot het 
aanbrengen van de stempelmerken op tonnen 
pekelharing, welke zullen worden uitgevoerd, 
of aan een middel van vervoer tot uitvoer aan
geboden, moet de exporteur betalen, voor zoo
ver betreft iedere: 

lfi ton 4 cents 
'h " 

. . . . . . . . . . . . 3 
'/4. 2 

" ¼ " • • • • • • • I • • • • 1 cent 

1~6 1 
" 1 32 ½ " 

3. a. Indien door Onzen voornoemden Mi
nister op grond van het bepaalde in artikel 5, 

118 

lid 5, schriftelijk vergunning is verleend tot 
het bezigen van een antler stempelmerk, dan 
in lid 1 van dat a rtikel bedoeld, wordt door 
<li en Minister in de voorwaarden, onder welke 
die vergunning is verleend, bepaald, welk be
drag voor het bezigen van de stempel s tot het 
aanbrengen van de stempelmerken op ie<lere 
eenheid van verpakking, die u itgevoerd wordt, 
of aan een middel van vervoer tot uit,oer 
wordt aangeboden, moet worden betaa ld . 

b. Bij de vaststelli ng van <li t bedrag word,m 
a ls maatstaf aangenomen de bedragen, ge
noemd in lid 2 van <lit artikel. 

Art. 7. Met inachtneming van het bepaalde 
in artikel 5 en 6 worden door Onzen voor
noemden Minister: 

a. de modellen en de prijzen vastgesteld van 
de stempels en de papieren merken; 

b. de noodige voorschriften gegeven betref
fende de wijze, waarop de betaling van de in 
artikel 6, eerste, tweede en derde lid a, be
doelde bedragen, door den exporteur zal moe
ten plaats vinden; 

c. de noodige voorschriften gegeven betref
fende het aanvragen en het verstrekken van 
de tempels en papieren merken ; 

d. de noodige voorschriften gegeven om
trent de wijze, waarop de verschillende mer
ken moeten worden aangebracht. 

Art. 8. 1. De exporteurs zijn verplicht in een 
register aanteekening te houden van de van 
een stempelmerk voorziene tonnen of an<le re 
eenheden van verpakking, welke door hen tot 
uitvoer zij n aangeboden, en van de door h<:>n 
ontvangen en gebruikte papieren mer.ken. 

2. De in het eerste l id bedoelde registers 
worden van Rijkswege kosteloos verstrek;;. 

3. De registers moeten steeds volle<lig zijn 
bijgewerkt tot op het einde van den vorigen 
dag en op de eerste vordering daartoe ter in
zage worden gegeven aan de ambtenaren, be
doel d in artikel 3 der H aringwet 1927 (Staats
blad n°. 387). 

4. De exporteurs zijn gehouden aan het ein
de ,-an iedere week aan het Hoofd van den 
dienst der Nederlandsche Haringcontrole , ,p-
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gave te doen van de in den loop dier week in 
het register opgenomen aanteekeningen. 

Art. 9. De ambtenaren, bedoeld in artikel :} 
der Haringwet 1927 (Staatsblad n•. 387) ziJ n 
bij de uitoefening van hun betrekking st-200, 
voorzien van hun door Onzen voornoe1nden 
Minister a fgegeven ambt kaart. 

Art. 10. Di t reglement kan worden a,inge
haa ld onder den titel .,Reglemcnt vc,or de 
Nederl andsche H aringcontrole" , met bijvoe
ging van den jaargang en het 11ummor van 
het Staatsblad, waarin het i geplaatst. 

Behoort bij Koninklijk besluit rnn :!4 Maart 
1928 (Staatsblad n°. 83). 

Mij bekend, 
De llt inister van B innrnl. Zaken en Landbouw, 

J.B. K an. 

24 l,faart 1928. BE LUIT tot wijz iging en 
aa.nvulling va.n het herha.aldelijk gewijzigde 
en a.angevulde Koninklijk besluit van 25 
April 1922 (Staatsblad n°. 219.) S. 84. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 
Op de voordra.cht va.n Onzen Mimster va.n 

Binnenla.ndsche Zaken en La.ndbouw va.n 13 
Ja.nua.ri 1928, Directie va.n den La.ndbouw, 
n°. 12, 3• Afdeeling; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 25 April 
1922 (Staatsblad n°. 219) ter uitvoering va.n 
a.rtikel 2 der Veewet, zooa.ls dit is gewijzigd 
bij de Koninklijke besluiten va.n 10 Juli 1924 
(Staatsblad n°. 289), va.n 30 December 1924 
(Staatsblad n°. 616) en va.n 4 April 1925 (S taats
blad n°. 134); 

Den Ra.ad va.n State gehoord (a.dvies va.n 
13 Ma.a.rt 1928 n°. 11); 

Gezien het nader rapport va.n Onzen Minister 
van Binnenla.ndsche Za.ken en La.ndbouw van 
23 Maart 1928, Directie van den La.ndbouw, 
no. 229, 3• Afdeeling; 

Hebben goedgevonden en versta.a.n : 
t e bepalen: 
het Koninklijk besluit va.n 30 December 1924 

(Staatsblad n°. 616), zooals da.t besluit is ge
wijzigd en a.angevuld bij K oninklijk besluit va.n 
4 April 1925 (Staatsblad n°. 134) wordt ge
wijzigd en a.a.ngevuld a.ls volgt : 

District GeUerland-Oostel,ijk UtreGht wordt 
omschreven : 

,,H et gedeelte van de provincie UtreGht, niet 
behoorende tot de districteu Noord-Holland
Noord- Westelijk UtreGh, en Noordelijk Zuid
Holland-Westelijk UtreGht a.lsmede de pro
vincie Gelderland met uitzondering van de ge
meenten, behoorende tot het district Oostelij k 
N oordbrabant.' ' 

Aa.n de omschrijving va.n het district Oostelijk 
Noordbrabant wordt toegevoegd: ,,en de Gelder
sche gemeent-en : 

Ammerzoden 
Appeltern 
Ba.lgoy 
Ba.tenburg 
Beest 
Bergha.ren 
Beuningen 
Beusichem 
Brake! 
Buren 

Buurmalsen 
Culemborg 
Deil 
Dreumel 
Driel 
Druten 
Echteld 
E t en Opijnen 
Ewijk 
Ga.meren 

Gelderma.lsen Overassclt 
Groesbeek Pouderoyen 
Haaften Rossum 
R edel Tiel 
H eerewa.a.rden Ubbergen 
H erwijnen Varik 
H eumen Vuren 
Horssen W a.a.rden burg 
Hurwenen Wadenoyen 
K erkwij k Wa.mel 
Ma.urik Wychen 
Millin IJzendoorn 
Nederl!':nert Za.ltbommel 
rijmegen Zoelen 

Ophemert Zuilichem 
Dit besluit treedt in werking met ingang rnn 

1 April 192 . 
Onze voornoemde Minister is belast met de 

uitvoering van dit besluit, hetwelk in bet S taats• 
blad zal worden geplaatst en waa.rvan a.fschrift 
za.l worden toegezonden aa.n den Raad va.n 
State en a.an de Algemeene Rekenka.mer. 

's-Gra.venha.ge, den 24sten Ma.a.rt 1928. 
WILHELMI~A. 

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

( Uitgeg. 28 Maart 1928.) 

26 Maart 1928. BESLUIT tot wijzigiug va11 
het laatstelijk bij Koninklijk besluit ,·un 
den 16den eptember 1926 (Stactt.,btrul 
n°. 333) gewijzigde Girobe ;Hit 1924 
(Staatsblad n°. 451) . S. 85. 

Wij WILHELMI A, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister vnn 

Waterstaat ,,an 12 Januari 1928, n°. M. 2, 
Hoofdbestuur der posterijen en telegrafie; 

Den Raad van tate gehoorcl (auvies nm 
den 28en Februari 1928, n°. 10) ; 

Gelet op het nadere rapport van Onzen v,ior• 
melden Minister van 15 Maart 1928, n°. :\I. 
21, Hoofdbestuur der posterijen en teiegraf ie; 

H ebben goedgevonden en verstaan, te he-
palen als volgt: . 
Art. I. In dit besluit wordt oncler ,,Giw

besluit" ver ta.an Ons besluit van den 16dPn 
September 1924 (Staats blad n°. 451 ), zooa!s 
dat laatstelijk is gewijzigd bij On~ besluit van 
den 16den eptember 1926 (, taatrl>lad n°. 
333). 

Art. II. De le, 2e, 3e en 4e aline-1. van arti
kel 2 van het Girobe lu it worden g-c•nummerd 
als lid 1, re p. 2, 3 en 4. 

De l e en 2e al inea van arti:cel a wm·den ge
nummerd als lid 1 ,esp. 2. 

De le en 2e a linea van artikel ij worden 
genummerd a ls lid 1 resp. 2. 

De 2e alinea van lid 1 van artikol i ,·,01·Jt 
genummerd als lid 2, lid 2 wordt gcnwrn11ercl 
als lid 3, de l e al inea van I id :~ ais I icl 4, de 
2e alinea als lid 5 en lid 4 ~ls lid G. 

Art. III. In artikel 8 van het Girobesluit 
worden de volgende veran<leringen aange• 
bracht: 

De 2e alinea ,·ar lid 2 wordt i:wrnmrnHd 
als lid 3, de le alinea van lid :i ais lid 4, de 
2e alinea als lid 5, lid 4 als lid !l, de l e a) inea 
van lid 5 als lid 7, de 2e a! inua als lid 8, lid 
6 als lid 9. 

In lid 4 (nieuw lid 6) wordt in plaats van 
,,3" gelezen ,, 4 en 5". 
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Aan artikel 8 wordt a ls I id 10 toegevoegd: 
,,10. Onze Minister is ech ter bevoegd na het 

,, verstrijken van twee jaren na de dagteeke
,,ning van eene cheque alsnog uitbetaling of 
,,terugboeking toe te staan, a ls uit de beschei
,,den ten Girokantore aanwezig naar zijn oor
,,deel met volcloende zekerheid kan worden 
,,opgemaakt, dat uitbetaling of terngboeking 
,, nog niet p laats vo ncl en er overigens tegen 
,,u itbeta li ng of ter ugboek ing geen bezwaar 
,,bestaat." 

Art. IV. De eerste zin van lid 1 van a r t i
kel 9 van het G irobeslui t wordt gelezen a ls 
volgt: 

,,1. De postcredietbrieven, bedoeld in lid 1 
,,onder b van artikel 7, worden op schriftelijk 
,,verzoek van de reken inghouders door den 
,,clirecteur uitgereikt voor bedragen van ten 
,,minste eenhonclercl gulden." 

In de l e al inea van li d 4 van artikel 9 
wordt in plaats van ,,hem" gelezen ,,dezen". 

D e 2e alinea van lid . 4 wordt genummerd 
a ls lid 5. 

Art. V. D e 2e alinea van lid 3 van artikel 
14 van het G irobesluit wordt genummercl a ls 
lid 4, de 3e a linea als lid 5, de 4e ali nea a ls 
lid 6, de l e a li nea van lid 4 a ls lid 7, de 2e 
al inea a ls lid 8. 

In de l e a linea van lid 4 (nieuw lid 7) 
wordt in plaats van ,,l id 4 van artikel 15 en 
)id 2 van artikel 16" gelezen ,, lid 10 van 
artikel 15 en de leden 3, 4 en 5 van artikel 
16" . 

In de 2e alinea van lid 4 (nieuw lid 8) 
wordt in plaats van ,, de vorige zinsnede" ge
lezen ,, lid 7". 

Art. VI. D e 2e ali nea van lid 1 van artikel 
15 van het Girobeslui t wordt genummerd a ls 
lid 2, de 3e al inea als lid 3, de 4e a l inea a ls 
lid 4, de le a linea van lid 2 a ls I id 5, de 2e 
a l inea a ls lid 6. 

In de 4e a linea van lid 1 (nieuw lid 4) 
worclt in p laats van ,,zijn schriftelijk te rich
ten" gelezen ,,moeten schriftelijk gerich t 
warden". 

In de l e a linea van lid 2 (nieuw lid 5) 
wordt in p laats van ,,is te verantwoorden" 
gelezen ,,moet worden verantwoord" . 

In de 2e al inea van lid 2 (nieuw lid 6) 
worclt in plaats van ,,zijn deze in gereed geld 
te beta] en" gelezen ,,moeten deze in gereed 
gel cl betaal d worden". 

Na de 2e a linea van lid 2 (nieuw lid 6) 
worcl t opgenomen een nieuw lid 7, luidende 
a ls volgt: 

,, 7. Met afwijking in zooverre van het be
,,paalde in de leden 5 en 6 van <lit artike l 
,, wordt, als het telegrafi sche spoedberich t be
,, trekk ing heeft op "de aankomst van een g iro
.,biljet voor overschrij ving op eene giroreke
,,ning bij de Nederlandsohe Bank, een recht 
,,geheven, da t voor bedragen, niet hooger dan 
,,f 100,000 .- worclt bepaald op 1/10 pro 
,,m ille van het over te schrijven bedrag, met 
,,een minimum-bedrag van f 2.50 en voor 
,,grootere bedragen op f 10.-, vermeerclerd 
,,met 1/20 pro mille van de som, waarmede zij 
,,de f 100,000.- overtreffen, welk recht in 
,,mindering wordt geb rach t van het tegoed 
,, van de postrekening van afschrijving. H et 
.,bepaalde in dit lid is niet van toepassing op 
,, de postrekening geopend ten behoeve van 
.,'s Rijks Schatkist." 

D e 3e alinea van lid 2 van artikel 15 wordt 
genummerd als lid 8 , lid 3 als lid 9, lid 4 als 
lid 10, lid 5 als lid 11, lid 6 als lid 12, lid 7 
a ls lid · 13 , de l e alinea van lid 8 a ls I id 14, 
de 2e alinea a ls lid 15, lid 9 als lid 16, lid 
10 als lid 17, de le a linea van lid 11 a ls lid 
18, de 2e a linea als lid 19 en lid 12 als lid 20. 

In li d 5 (nieuw lid 11 ) wordt in den laat
sten zin in plaats van ,,is te voldoen" gelezen 
,, behoort te word en voldaan". 

In lid 6 (nieuw lid 12 ) wordt in plaats van 
,, 4de lid" gelezen ,, lid 6" en wordt in plaats 
van ,, is eveneens bij vooruitbetal ing te vol
doen" gelezen ,,behoo rt eveneens bij vooruit
betaling te worden voldaan". 

In lid 7 (nieuw lid 13) wordt in plaats van 
,,de laatste alinea van het l ste lid , het 5de 
of het 6e lid" gelezen ,, lid 4, lid 11 of lid 12". 

In lid 12 (nieuw lid 20) wordt in plaats van 
,,het 5de, 6de en llde lid" gelezen ,, lid 11 , 
12 en 18". 

Art. VII . De 2e alinea van lid 1 van a rti
kel 16 van het G irobesluit wordt genummerd 
a ls lid 2, de l e al inea van lid 2 als lid 3, de 
2e al inea van l id 2 a ls lid 4, de 3e a linea van 
lid 2 a ls lid 5. 

Na de 3e alinea van lid 2 (nieuw lid 5) 
wordt opgenomen een nieuw lid 6, luidende: 

,,6. Met afwijking in zooverre van het be
,,paalde in de leden 3 en 5 van <lit artikel 
,,worden verzoeken om inlichtingen betref
,,fende overschrijvingen in het verkeer met 
,,buitenlandsche postcheque- en g irod iensten 
,,slech ts toegelaten gedurende een jaar, te 
,,rekenen van den <lag, volgende op <lien, 
,,waarop de opdrach t tot overschrij ving werd 
,, verstrekt en is voor zoodanige verzoeken een 
,,recht verschul di gel van 30 cent, hetwelk 
,, wordt terngbetaald, als de opdracht tot over 
,,schrijving niet is ui tgevoerd tengevolge van 
,,een dienstverzuin1." 

Lid 3 van artikel 16 wordt genummerd als 
lid 7. 

Art. VIII. De 2e a linea van lid 2 van 
arti kel 17 v~n het Girobesluit wor<lt genum
merd als lid 3. 

Art. IX. D e bestaande tekst van artikel 21 
va n het G irobeslui t wordt genummerd a ls lid 
l. In plaats van ,,3" wordt daarin gelezen 
,, 4 en 5". 

Aan den bestaanden tekst wordt toegevoegd 
als lid 2 : 

,,2. Verl a ngt de reken inghouder met spoecl 
,,over zijn saldo te beschikken, dan behoort 
,,het verzoek tot opheffing van de rekening 
,,te i ijn voorzien van de duidelijke leesbare, 
,, in het oog loopende aanduiding ,,spoedbe
,,handel ing" . In <lit geval wordt zoo spoedig 
,,mogelijk op het verzoek beslist, waarvoor 
,,een bijzonder recht van 40 cent verschul
,,dig d is". 

Art. X. In artikel 22 van het Girobesluit 
worden tusschen de woorden ,,nam e" en 
,,wordt" ingevoegd de woorden ,,per cheque". 

In pl aats van ,,3" wordt in dat artikel ge
lezen ,,4 en 5". 

Art. XI. D e 2e alinea van lid 2 van artikel 
27 van het Girobesluit wordt genummerd als 
lid 3. I n plaats van ,,eerste en tweede lid" 
wordt daarin gelezen ,,lid 1, 2 en 3" . 

Lid 3 wordt genummerd a ls lid 4. 
Art. XII. Artikel 30 van het Girobesluit 

wordt genummerd als artikel 29. D e l e al inea 
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van dit artikel wordt genummerd als lid 1, 
de 2e als lid 2. 

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

's-Gravenhage, den 26sten Maart 1928. 
WILHELMINA. 

De M inister van Waterstaat, H. v. d. V eg t e. 
(Uitgeg. 23 Ap,.il 1928.) 

26 Maart 1928. ARREST van den Hoogen 
Raad. Gemeentewet art. 135, Arbeidswet 
art. 99. 

Dat de kappers en barbiers op een we
kelijkschen vrijen micldag in hun gesloten 
zaak werkzaamheclen kunnen verrichten 
en laten verrichten, belet niet dat het voor 
het publ iek gesloten zij n van de salons 
aan den vrijen tijd van patroons en per
soneel ·ten goede zal komen en daarmee de 
gezondheicl van deze personen zal zijn 
gecliend . 

Zoolang het tegencleel niet blijkt mag 
worden aangenomen, dat een regeling betr. 
barbiers, kappers en hun bedienden in een 
gemeente een bepaalde groep van ingeze
tenen van die gemeente betreft, ook al 
zouden zich onder die categorie van per
sonen mede bevinden personen, die geen 
i ngezetenen zij n. 

Het verbod v. cl. verordening van En
schede betreft alleen het gesloten zijn van 
barbierswinkels en kapperssalons en valt 
dus op grond van art. 99 j 0

• art. 3 der 
Arbeidswet buiten het onclerwerp in die 
wet geregelcl. 

Op het beroep van J. J. P., requirant van 
cassatie tegen een vonnis van de Arr.-Recbt
bank te Almelo van 13 December 1927, waarbij 
in hooger beroep met verbetering van gronden 
en wijziging der qualificatie, is bevestigd een 
door het Kantongerecl:lt te Enscbede op 1 J uni 
1927 gedane uitspraak, bij welke requirant ter 
zake van ,,het als houder van een barbiers
winkel en kapperssalon niet binnen acht dagen 
na het in werkingtreden der verordening op de 
winkelsluiting in de gemeente Enschede, vast
gesteld op 22 November 1926, aan Burgemeester 
en Wethouders dier gemeente mededeeling 
hebben gedaan van den dag, welke door hem 
voor de a!l.nwijzing bedoeld in art. 2 sub III 
dier verordening is verkozen", met aanhaling 
van de artt. 23, 91 Sr., 21u, 11, 12 der Over 
gangsbepaling, Slotbepaling en Afkondigings
besluit der Verordening op de winkelsluiting 
in de gemeente Enscbede (n°. 876), vastgesteld 
22 November 1926 en afgekondigd 14 Maart 
1927, is veroordee]d tot eene geldboete van 
vijftig cents en een dag vervangende hechtenis, 
hebbende de Rechtbank het feit als volgt ge
qualificeerd : ,,Niet binnen acht dagen na bet 
in werking treden der verordening op de winkel
sluiting der gemeente Enschede als belangheb
bende aan Burgemeester en Wethouders mede
deeling doen van den dag, welke door hem voor 
de aanwijzing bedoeld in a.rt. 2 sub III is ver
kozen." (Gepleit door Mr. P. S. Noyon.) 

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

Taverne; 

Gelet op de midde!en van ca.ssa.tie, namens 
den requirant voorgeste!d bjj pleidooi : 

1°. Schending, immers verkeerde toepassing 
van de artt. 134 en l3fi van de Gemeentewet. 
door te beslissen dat de Winkelsluitingsver: 
ordening der gemeente Enschede een gemeen
telijk bela.ng beoogt, namelijk door te waken 
voor de gezondheid van een bepaalde groep van 
ingezetenen der gemeente, zulks, hoewe! uit 
geen enkel feitelijk gegeven vaststaat, da t de 
groep, voor wier gezondheid gewaakt zou wor
·den, bestaat uit ingezetenen der gemeente 
Enschede; 

2o. Subsidiair: chending, immers verkeerde 
toepassing van de artt. 135, 150, 151, 153 der 
Gemeentewet, en van de artt. 44 en 4 7 der 
Arbeid wet 1919, de artt. 24 en 54 van het 
Werktijdenbesluit voor fabrieken of werk
plaatsen 1923, door te beslissen dat de artt. 2 
en 11 van de Verordening op de winkelsluiting 
der Gemeente Enschede niet zijn in strijd met 
de Arbeidswet 1919 of het Werktijdenbesluit 
voor fabrieken of werkplaa,tsen 1923 ; 

0. dat bij het bevestigde vonnis van het bij 
dagvaarding telastegelegde is bewezen ver
klaard, dat requirant, als houder van een aan de 
Langestraat n°. 22 te Enschede gevestigde 
barbierswinkel met een kapperssalon voor 
heeren en een kapperssalon voor dames, op 
20 April 1927 nog niet, alzoo niet binnen acbt 
dagen na de inwerkinatreding van na te noemen 
Verordening, zijnde 2 Ma.art 1927, aan B. en W. 
van Enschede mededeeling had gedaan van 
den dag, welke door hem gekozen is voor de 
aanwijzing, bedoeld in art. 2 sub III dcr Ver
ordening op de winkelsluiting in de uemeente 
Enschede; 

0. dat art. 2 van voorme!de Verordening, 
voorzoover hier van belang, luidt : 

1°. Het is verboden een barbierswinkel of 
kapperssalon voor het publiek geopend te 
hebben : 

I. enz. 
III. v66r 's morgens 7 uur en na des namid

dags 2 uur, op den wekelijkschen werkdag, 
daartoe overeenkom tig de keuze van den be
langheb bende door Burgemeester en Wet
houders aangewezen, 

terwijl art. 11 bepaalt dat overtreding van 
een der bepalingen dezer Verordening wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste zes 
dagen of geldboete van ten hoogste vijf en 
twintig gulden ; 

0. dat, terwijl art. 12 regelt de benaming, 
waarmede de Verordening kan word{ln aange
duid, nog volgen een ,,Overga.ngsbepaling" en 
een ,,Slotbepaling'' ; 

dat deze ,, Overgangsbepaling" luidt: Binnen 
8 dagen na het inwerking treden dezer Veror
dening moet door de betrokkenen aan Burge
meester en Wethouders mededeeling zijn ge
daan van den da.g, welke door hen voor de aan• 
wijzing bedoeld in art. 2 sub III is verkozen. 

0. ten aanzien van het°eerste cassatiemiddel : 
da.t de R echtbank, naar aanleiding van het 

namens verdachte gevoerd verweer, heeft over
wogen: 

,,dat bet in genoemd art. 2 lid 1 onder III 
vervatte verbod, ook blijkens zijn wordings
geschiedenis, beoogt aan de barbiers en kappers 
en hun bedienden wekelijks een vrjjen middag 
op een werkdag te waarborgen, dat zoodanige 
vrjje middag wenschelijk kan geacht worden 
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voor de gezondheid van genoemde personen en 
dus voormeld verbod als wakende voor de ge
zondheid van een bepaalde groep van inge
zetenen der gemeente een algemeen gemeente
lijk belang dient en derhalve de huishouding 
der gemeente betreft ; dat de R aad der gemeente 
Enschede dus aan art. 135 der Gemeentewet 
de bevoegdheid ontleende voormeld verbod 
vast t e stellen, terwijl de vraag, of dit college 
terecht van zijn bevoegdheid heeft gebruik 
gemaakt, met name, waarom het waarborgen 
van <lien vrijen middag wordt beperkt tot de 
genoemde groep van ingezetenen, niet ~taat ter 
beoordeeling van den rechter''; 

0 . dat t ot toelicht ing van het middel is aan
gevoerd, dat van het waarborgen van een vrijen 
middag voor barbiers en kappers en bunne 
bedienden niet blijkt ; dat bet gesloten zijn 
alleen het pu bliek betreft en de Verordening 
den barbiers en kappers niet beletten hun per
soneel uit te zenden of met haarwerk te be
Jast en ; dat de volksgczondheid geen grond kan 
zijn en ten slot te, dat uit niets blijkt dat de 
maatregel van art. 2 lid 1 onder III betrekking 
heeft op ,,ingezetenen' ', daar bijvoorbeeld 
requirant Duitschers in zijn dienst had, die in 
Gronau woonden ; 

0. dienaangaande : 
dat de omst andigheid, dat de kappers en 

barbiers op bedoelden wekelijkschen vrijen mid
dag in hun gesloten zaak werkzaamheden kun
nen verrichten en hun personeel met werk
zaamheden kunnen belasten, niet belet dat, 
indien de barbierswinkels of kapperssalons voor 
het publiek zijn geslot en, zulks in den regel 
aan den vrijen tijd van patroons en personeel 
t en goede zal komen, en daarmede de rust en 
de gezondheid van bedoelde groep van per
sonen ka n zijn gediend ; dat voorts, zoolang 
het tegendeel niet blijkt, ma.g worden aange
nomen dat een regeling betreffende barbiers 
en kappers en hunne bedienden in een bepaalde 
gemeente een bepaalde groep van ingezetenen 
van die gemeente betreft, ook al zouden zich 
onder die categorie van personen mede be
vinden personen , die geen ingezetenen zijn ; 

0 . dat bet eerst e middel derbalve niet tot 
cassatie kan leiden ; 

0 . dat bet tweede middel alsmede ongegrond 
is, omdat meergenoemd verbod a lleen betrek
king heeft op het gesloten zijn van barbiers
winkels en kapperssalons - zijnde deze laat ste, 
krachtens :irt. 3 der Arbeidswet 1919 ,,winkels" 
in den zin dier wet - terwijl art. 99 van ge
noemde wet uitdrukkelijk bepaalt dat ge
meentelijke verordeningen op de sluit ing van 
winkels en van koffiebuizen geacbt worden te 
vallen buiten het onderwerp in deze wet ge
regeld; 

Verwerpt het beroep. 

[Gewezen overeenkomstig de Gonclusie van den 
A dvocaat-Generaal Van Lier.J ("'/ . J .) 

26 Maa,·t 1928. RO DSCHRIJVE van den 
Minister van Binnenl andsche Za ken en 
Landbouw, aan H eeren Commissarissen 
der Koningin in de onderscheidene pro
vincii.in, betreffende weigering afgifte van 
stukken wegens belastingschuld. 

De dezerzijdsche circnl a ires van 20 Jul i 

1925, n°. 4497 a fd . B . B ., 1 Maart 1926 n°. 
1037 afd. B. B. en 25 October 1926 n°. 7651, 
a fd. B. B., houden een regeling in, welke in 
't kort samengevat, hierop neerkomt, dat, ten 
aanz ien van hen, die een bewijs van Neder
landerschap (of buitenl andsch paspoort) aan
vr agen voor beoogde vestiging buitensla nds, 
(behoudens na te noemen uitzonderingsgeval
len), bij den betrokken Inspecteur der directe 
belastingen wordt onderzocht of belangheb
bende zijne belast ing hier te lande heeft rnl
daan en dat, bij gebl eken verzuim, het ge
vraa gde stuk voorloopi g wordt geweigerd. 
Vol gens de hierbedoelde regeling blijf t in de 
navol gencle ui tzonderingsgevallen het onder
zoek omtrent het eventueel bestaan van belas
tingschul d achterwege, en we] ten aanzien van: 

1 °. personen, die voornemens zijn zioh in 
gouvernementsdi enst naar de Nederl a ndsche 
kolonien te begeven; 

2°. werklooze ederl andsche axbeide rs, om 
het even of zij zich in het buitenl and wi llen 
vestigen, clan wel sleohts tijdelijk tot het ver
r ichten van werk aldaar will en verblij ven. 

N aar aanl eiding van een door den Minister 
van F inanci8n ter zake aan mij gedaan voor• 
stel en na gehouden overleg daaromt rent met 
de M in isters van Justit ie, van Bui ten landsche 
Zaken en van Oorlog heh ik de eer U I-I .E.G. 
mede te deelen, dat het in het bebng van de 
invo ,·der ing van de di recte belast ingen. ge
wensche is bovenstaande, voor de a fgifte van 
bewijzen van Nederl anderschap (en van bui
tenlandsche paspoor ten ) geldende rege ling. 
ook . toe te passen ten aanzien van andere stuk
ken welke door belanghebbenden (hetzij Ne
derl anders, andere N ederl andsche onderdanen 
of vreemdeli ngen) voor h unne vestig ing in 
sommige landen moeten worden overgelegd en 
voor dit doe! worden a:ingevraagd. H ierbij 
wor dt gedacht aan bewijzen van goed gedrag . 
bewijzen van vo ldoening aan of ongehouden
he id tot het nakomen van verplicht ingen ten 
aanzien van den dienstplicht hier te lande. 
Zakboekjes, bewijzen van ontslag als dienst
plichtige of a ls vrijwilli ger ; al smede voor 
zoover offi cieren betreft, beoordeel ings lijsten, 
extracten-beslui t, betreffende benoem ing, be
vordering of ontslag, moeten evenwel aan be
langhebbenden niet worden onthouden. De 
regeling behoort zich te bepalen in 't a lge
meen tot die stukken, waarvan de verstre k
king van overheidswege niet krachtens eenig 
rech t kan worden gevorderd. Met name in 
navorderi ng va n de uitzonderingen, gemaakt 
in de dezerzijdsche circul a ire cl.cl. 15 December 
1921, n°. 14079, fad . B. B ., vallen onder de 
stukken, welke wegens belastingschuld kunnen 
worden geweigerd, n iet de stukken, welke be
noodigd zijn voor het aangaan van een huwe
lijk, zooals afschriften van of uittreksels uit 
akten va n den burgerlijken stand, verkl a rin
gen va n huwelijksbevoegdheid als bedoeld in 
art ikel 1 der wet van 7 Juli 1906, S. 162 en 
dergelijke, gesteld cl a t deze door belangheb
benden bij hun vert rek naar het bui ten la nd 
worden aangevraagd. 

Voor zooveel noodi g zij nog opgemerkt, dat 
er volgens mededeeli ng van den Minister va n 
Bui tenl andsche Za ken bezwaar tegen bestaat 
bovenomsch reven gedragslijn nopens weigering 
van stukken uit te st rekken tot na latige be-
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lastingpl ichtigen, die reeds in het buitenland 
vertoeven of daar gevestigd zij n, aangez ien 
het <li en Minister u it de praktijk bekend is, 
dat het volgen van zoodanige gedragslijn 
meermal en tot grove onbill ijkheid en ernstig 
nacleel voor de betrokken personen kan leiden, 
vaak buiten verhouding tot den omvang van 
h un vergrij p. 

Ik verzoek UH.E. G. de burgemeesters in 
Uwe provincie namens mij met het boven
staande in kennis te te l len en hen uit te 
noodigen· z1ch daaraan we) te willen gedragen. 

(B.). 

27 Jfaart 1928. BESLUIT tot afwijking van 
den termijn van zes jarnn genoemd in 
art ikel 5 van het K oninkl ijk besluit van 
12 April 1919 (Staatsblad n°. 175 ) ten 
behoeve van adsp irant-surnumerairs cler 
reg istratie en domeinen. S. 86. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voorclrncht van Onzen Ministe r van 

Fiuancicn van den 23 Maart 1928, n°. 10, 
Afdeeling Personeel ; 
Hebben goeclgevonden en verstaan te bepal en: 

O11ze Minister van Financien is bevoegd af
wijking toe te staan van den termijn van zes 
j aren, genoemd in artikel 5 van Ons bes] uit 
van 12 April 1919 (Staatsblacl n°. 175), ten 
bEhoeve Yan adspirant-surnumerairs der re
g istratie en domeinen, die na verloop van den 
in genoemd artikel vastgestelclen termijn als
nog vom· het daarbedoelcle examen zijn ge
s laagd. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad za l worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonclen aan de Al ge
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 27sten Maart 1928. 
vVILHELMi A. 

De J1inister van Financien, cl e Geer. 
(Uit geg. 17 April 1928.) 

27 Jfaart 1928. BESLUIT, boudende nadere 
wijziging van bet Koninklijk besluit van 
15 Juni Hl05 (Staatsblad n°. 207), tot va.st
st elling van den algemeenen maatregel van 
bestuur, a.ls bedoeld in a.rtikel 385b, laatste 
lid, van bet Burgerlij k Wetboek. S. 87. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracbt van Onzen Minister van 

Justitie van den 2lsten Februari 1928, 3• Af
deeling B, no. 950; 

Overwegende, dat het wenscbelijk is den 
algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld in 
a.rtikel 385b, la.atste lid van bet Burgerlijk 
Wetboek, zooals <lit luidt ingevolge de wet van 
6 Februari 1901 (Staatsblad n°. 62), va.stgest eld 
bij Koninklijk besluit van 15 Juni 1905 (Staats
blad n°. 207) en gewijzigd en aa.ngevuld bij de 
Koninklijke besluiten van 11 Februa.ri 1909 
{Staatsblad n°. 39), 28 Juli 1910 (Staatsblad n°. 
244), 18 Ma.a.rt 1911 (Staatsblad n°. 94) en 9 
Augustus 1913 (Staatsblad n°. 350) nader te 
wijzigen; 

Den R aad van State gehoord (a.dvies van 13 
Maart 1928, n°. 6); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minis-

ter van Justitie van den 23 Ma.art 1928, 3• 
Afdeeling B, n°. 920 ; 

Hebben goedgevonden en verstaa.n : 
te bepalen: 
Artikel 3, eerste lid, van den a.lgemeenen 

maa.tregel van bestuur, in boofde vermeld, 
wordt gelezen als volgt : 

,,Iedere voogdijraad is sa.mengesteld uit een 
door Ons t e bepalen oneven a.antal leden, dat 
den voorzitter inbegrepen, t en minste 5 en t en 
hoogste 15 bedra.agt." 

Onze l\'Iinister van J ustitie is belast met de 
uitvoering van <lit besluit, betwelk in het 
Staatsbl,ad za.l worden gepla.a.tst en wa.a.rvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 27sten Maart 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. Donner. 
(Uit,geg. 3 April 1928.) 

27 Maart 1928. KO TINKLIJK BESLUIT. 
Lager Onde1"ll'ijswet 1920 art. 23 . 
• Terecht is besloten tot opheffing der 

een ige openbare lagere school, nu het ge
tal leerlingen tot 4 is gedaald en belang
rij ke vermeerclering van dit aantal in de 
naaste toekomst niet is te ve rwachten, ter
wij l voorts door toepassi ng van art. 13 
aan het bezwaar Yan het bezoeken van een 
school in een anclere gemeente kan worden 
tegemoetgekomen . 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

C. C. Soethout en twee anclere ouclers van kin
cleren, die de openbare lagere school te Oir
schot bezoeken tegen het bes! ui t van Geclepu
teerde Staten van Noord-Brabant van 26 Oct. 
1927, G. n°. 173, waarbij goeclkeur ing is ver
leend aan het besluit van den R aad cler ge
meente Oirschot van 30 Augustus 1927, tot 
opheffing met ingang van 1 J anuari 1928 van 
de school voot· openbaar lager onderwijs in de 
kom dier gemeente; 

Den Raad van State, Afcleeli ng voor de Ge
sch ill en van Bestuur, gehoord, aclv ies van 
29 Februari 1928, n°. 206 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en ~ letenschappen van 
23 Maart 1928, n° . 2296, Afd. L. 0. A.; 

0. dat de Raad der gemeente Oirschot op 
30 Augustus 1927 heeft besloten de school voor 
openbaar lage r onderwijs in de kom dezer ge
meente met 1 Januari 1928 op te heffen ; dat 
Gecleputeercle Staten bij besl uit van 26 Oct. 
1927, G . n°. 173, het raadsbesluit hebben 
goedgekeurd; dat van het bes) uit van Gede
puteerde Staten C. C. Soethout en twee anclere 
ouclers van kincleren bij Ons in beroep zijn 
gekomen, aanvoerencle, clat het we! zeer goed 
mogelijk is, dat de onkosten gemaakt ten be
hoeve van de kinderen cler openbare lagere 
school worclen vergeleken met de uitgaven, 
gemaakt ten behoeve van de kincleren van de 
Roomsch-Kathol ieke bijzondere scholen en de 
gemeente daardoor op de eene of anclere wijze 
schacle ondervindt, cloch clat cli t geen motief 
tot afschaffing van de openbare lagere school 
mag zijn; dat, wanneer de openbare lagere 
school wordt afgeschaft er in de gemeente 
geen dergelijke school meer is; clat bij he-
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houd dezer school vijf kinderen van de appel
lanten de school zullen bezoeken, terwij l er 
thans vier kinderen van hen zich op de school 
bevinden; 

0. dat het getal leerlingen der openbare 
lagere school te Oirschot tot 4 is gedaald en 
dat eene belangrijke vermeerclering van <lit 
aantal in de naaste toekomst niet is te ver
wachten ; dat nu wel het bezoeken eener open
barn I agere school in eene andere gemeente 
bezwaar oplevert als gevolg van den grooteren 
afstand cler school vau hunne woning, <loch 
dat aan dit bezwaar door toepassing van art. 
13 cler Lager-Onclerwijswet 1920 volcloende 
kan worclen tegemoet gekomen; dat blij kens 
de overgelegde stukken het gemeentebestuur, 
door het gebonw der open barn l agern school 
beschikbaar te houdcn voor evontueel weder 
in te voeren openbaar onderwijs, rekening 
houdt met de rnogelijkheicl, dat het wederom 
tot oprichting eener openbare school zal rnoe- , 
ten overgaan ; dat claarorn vol doende aan lei
ding bestaat, tot de opheffing van deze open
bare lagere school te besluiten: 

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

het beroep ongegrond te verkl aren. 
Onze Minister van Onderwijs, Knnsten en 

vVetenschappen is belast, enz. 
(A. B.) 

28 Maart 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
Gemeentewet, art. 244c,. 

Niet als werkforens kan beschouwd de 
bezoldigd hoofdbestuurcler van een vak
vereeniging, voor wiens persoonlijke werk
zaamheden het gebouw van die vereeniging 
niet bestemd is. 

Wij WILHELMINA. enz. 
Beschikkencle op het bezwaar vau A. J . M. 

G. te 's-Gravenhage, op grond van art. 265i 
der Gemeentewet, ingediend tegen de aansla
gen in de gemeente Utrecht in de plaatselijke 
inkomstenbelasting als forens over de belas
tingjaren 1925/26 en 1926/27 ; 

Den Raad van State, enz.; 
0. dat bij aanslagbiljetten, onderscheidenlijk 

gedateerd 8 Maart en 28 November 1926 A. 
J. M. G. te 's-Grnvenhage over de belasting
jaren 1925/26 en 1926/27 al s werkforens in cle 
gemeente Utrecht is aangeslagen; 

dat hij claartegen bezwaar heeft gernaakt, 
aanvoerende dat de becloelde aansl agen in 
strijd zijn met art. 244a, le lid , 3° , der gewij
zigcle Gemeentewet; 

0. dat blijkens de overgelegde stukken A. J. 
:VI. G. tijclens cle belastingjaren 1925/26 en 
1926/27 was clistrictsbestuurder voor de pro
Yincie Zuid-Hollancl van den Nededandschen 
Roomsch-Kathol ieken Bouwvakarbeidersboncl 
,,St. Joseph"; 

clat hij zij ne werkzaarnheden a ls zoodanig 
venichtte in een kantoor te 's-Gravenhage; 

dat het gerneentebestuur van treoht er nu 
wel op wijst, dat hij rnecle bezolcligd (hoofd) 
bestuurder was van don geno rnclen bond en 
hij als zoodanig de beschikking zou hebben 
gehacl over het te Utrecht gelegen bondsge
bouw, cloch dat niet is aangetoond en trou
wens uitclrukkelijk is weersproken, dat dit 
bondsgebouw en de claarin zirh bevinclencle 

J!l28 

vertrekken voor den reclamant zouden zijn 
bestemd om daarin persoonlijk werkzaamheden 
te verrichten; 

dat niet gestelcl, ,·ee l minder gebleken is, 
clat hij op meer clan 90 dagen van de genoem
de belastingjaren te Utrecht aanwezig is ge
weest tot vervulling vau zijne betrekking; 

clat de opgelegde aanslag dus in strijd is 
met art. 244a, le lid , 3° der gewijzigde Ge
meentewet; 

Gezlen deze wet i . 
H ebben goedgevonclen en yerstaan: 

den aanslag van A. J. M . G. te 's-Graven
hage in de plaatselijke inkomstenbelasting der 
gemeente Utrecht als foren over de belasting
jaren 1925/26 en 1926/27 te vernietigen. 

(A.B.) 

28 Maart 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
W'oonforens. Beschikbaarhouden van een 

gemeubileerde woning. Opdracht aan ecn 
makelaar tot ve1·koop of verhuur zonder 
nader overleg met den lastgever. 

Wij WILHELMI TA , cnz. 
Beschikkende op het beroep ingesteld door 

A. de Roo, te Goes, als gernachtigde van E. J. 
E. M. Sijlma11s, te 's-Gravenhage, tegen de 
uitsprnak van Gedeputeerde Staten van Zee
land van 27 Mei 1927, n°. 6, le Afcl ., op zijn 
bezwaarschrift tegen den aans lag van den 
laatstgenoernde in de plaatselijke inki,msten
belasting der gerneente Koudekerke als forens 
over het belastingjaar 1926/27; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, aclv ies van 
26 October 1927, n°. 882; 

Op de voordrncht van Onzen Minister van 
Financien van 24 Maart 1928, n°. 116 afd . 
Directe Belastingen; 

0 . dat E. J . E. M. Sijlmans te 's-Graven
hage, over het belastingjaar 1926/27 als woon
forens in de gemeente Koudekerke is aange
slagen; 

dat, naclat namens den aangeslagene daarte
gen bij Gedeputeenle Staten van Zeeland be
zwaar was gemaakt, deze bij h,m besl uit van 
27 Mei 1927, n° . 6, le Afd., het be,waar on
gegrond hebben verklaard, uit overweging, 
dat de aanslag is opgelegd, orndat de recla
mant gedurende rneer clan 90 dagen van het 
belastingjaar Yoor zich en zijn gez in eene 
gemeubil eerde woning te Koudekerke beschik
baar zou hebben gehouden; dat h iertegen vau 
de zijde van den reclarnant is aangevoerd, dat 
zu lks geenszins het geval is geweest, aange
zien hij , na de woning op 5 Juli 1926 te heb
ben betrokken, deze op 30 Augustus cl. a. v. 
weder heeft verlaten, met het vaste voorne
rnen , haar nirnrner meer te betrekken, aange
zien de bewoning hem en zijn gezin in hooge 
mate was tegengevallen, in verband waarmede 
hij aan den rnakelaar D . Constandse, te Goes, 
onrnidclell ijk opdracht heeft gegeven, de wa
ning of te verhuren, of te verkoopen; 

clat het bes] ui t va11 den reclarnant orn de 
woning niet rneer te betrckken, en de daarnit 
voortvloeiende opdrncht aan een rnakelaar 0111 
haa r te verkoopen of te verhuren, berusten op 
eene wil su iting, die te allen tijde door eene 
daarnan tegenoYergestelde wilsuiting kan wor
den vervangen, hetgeen een uitvloeisel is van 

17 
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bet onbeperkte beschikkingsrecbt, dat aan den 
reclamant, als eigenaar over zijn eigendom, 
toekomt; 

dat in verband hiermede moet worden aan
genomen, dat de reclamant gedurende meer 
dan 30 dagen van het belastingjaar eene ge
meubi leerde woning voor zich en zijn gezin te 
Koudekerke bescbikbaar heeft gehouden; 

dat van dit besluit A. de Roo, te Goes, als 
gemacbtigde van den aangeslagene bij On in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat Gedepu
teerde Staten z. i. niet voldoende rekening 
hebben gehouden met de verre strekking van 
de opdracht, die zijn la tgever aan den be
trokken make! aar beeft gegeven, daar toch de 
recleneering, dat de wilsuiting, waarop de op
dracht berust, te alien tijde door eenige tegen
overgestelde wilsuiting zou kunnen worden 
vervangen, onjuist is, want dat, waar de make
laar kon verhuren of verkoopen, zonder nader 
overleg met zijn lastgever te plegen, voldoende 
blij kt, dat, wanneer zijn I astgever op een ge
geven oogenblik die opdracht zou willen in
trekken, om zoodoende weer de vrije beschik
king over zijn eigendom te krijgen, de make
laar tot antwoord zou kunnen geven, dat zij n 
bescbikkingsrecht niet meer bestaat, want dat 
de woning juist is verkocht of verbuurd; dat 
bieruit volgt, clat geen sprake kan zijn van het 
beschikbaar bouden van eene woning voor zich 
of zijn gezin door zijn lastgever; dat de wo
ning 11a 30 Augustus 1926 voor verburing be
stemcl was; 

0. clat aannemelijk is gemaakt, dat de aan
geslagene de gemeubileercle woning te Koucle
kerke na 30 Augustus 1926 niet voor zich of 
zijn gezin, <loch voor verhuring of verkooping 
beschikbaar beeft gehouclen; 

dat in verband claarmede niet kan gezegd 
worclen, clat de tijd, gedurencle welken de aan
geslagene de woning in het belastingjaar 
1926/27 voor zicb en zijn gezin bescbikbaar 
beeft gehouden, meer clan 90 dagen heeft be
dragen; 

dat evenmin is gebleken, dat de aangesl a
gene in het genoemcle belastingjaar meer dan 
90 malen in de gemeente Koudekerke nacht
verblijf heeft gehouden; 

dat clus de opgelegde aanslag strijdt met art. 
244a, eerste lid, onder 4° der Gemeentewet en 
Gedeputeerde Staten <lien ten onrechte hebben 
gehandbaafd; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van bet bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 27 
Mei 1927, n°. 6, l e Afd., den aanslag van 
E. J. E. M. Sijlmans, te 's-Gravenbage, over 
bet belastingjaar 1926/27 als woonforens in de 
gemeente Koudekerke te vernietigen. 

Onze 1inister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan af
schrift zal worden gezonclen aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

's-Gravenhage, den 28 Maart 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, de G e e r. 
(B.) 

28 Maart 1928. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, aan Heeren Burgemeesters be
treffende: Uitoefening politietoezicht op 
voor bet publiek opengestelde landgoe
deren. 

Bij de mondelinge bebandeling in de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal van bet ontwerp
Natuurschoonwet 1928 is meer politietoezicht 
verzocht op de landgoederen, die door de 
eigenaren voor het publiek zijn opengesteld. 
Niet steeds toch waardeert het publiek dit ten 
volle. Be chadiging of vernieling van hout
gewas, banken en afrasteringen en verontreini 
ging van het terrein hebben nog te veelvuldig 
plaats. H et gevolg daarvan is, dat verschil 
lende eigenaren noodgedwongen tot sluiting 
van bunne bezittingen overgaan, waardoor bet 
goedgezinde gedeelte van het publiek mede 
van veel natuurschoon en natuurgenot ver
stoken wordt. 

Het wil mij voorkomen, dat eigenaren van 
voor het pubJ.iek opengestelde lanclgoederen in 
deze bijzondere bescherming verdienen, wat 
mede ten goede moet komen aan eene gunstige 
werking der Natuurscboonwet 1928. 

Ik moge U mitsdien beleefd verzoeken, voor 
zoover zoodanige lanclgoederen in Uwe ge
meente voorkomen, daarop van gemeentewege 
zooveel mogelijk politietoezicht te doen uit
oefenen. 

Ik stel mij voor U kennis te geven van elke 
aanwijzing van een landgoed in Uwe gemeente, 
als bedoeld in art. 1 der Natuurschoonwet 
1928, wanneer dit tevens voor het publiek 
wordt opengesteld. 

Verder zij bierbij nog vermeld, dat door mij 
tevens een beroep wordt geclaan op mijn ambt
genoot van Justitie om te bevorderen, dat ook 
door de Rijkspolitie op alle bovenbedoelde 
landgoederen, zooveel mogelijk toezicht wordt 
uitgeoefend. (B.). 

30 Maart 1928. BESLUIT tot wijziging van 
a.rtikel 12a van het Koninklijk besluit van 
12 December 1917 (Staatsbl.ad n°. 692), 
sedert_gewijzi~d, regelende het gebruik van 
stemkisten. S. 88. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordra.cht van Onzen Minister van 

Binnenla.ndsche Za.ken en La.ndbouw van 30 
December 1927, n°. 10280, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur ; 

Den Ra.ad van State gehoord, a.dvies van 14 
Februari 1928, no. 22; · 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 Mas.rt 1928, n°. 1538, 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
pa.len: 

Art. I. In a.rtikel 12a van Ons besluit van 
12 December 1917 (Staatsblnd n°. 692), sedert 
gewijzigd, tot uitvoering van artikelen der 
Kieswet, der Provinciale Wet en der Gemeente
wet, worden de volgende wijzigingen a.ango
bracht: 

Het eerste lid ordt gelezen : 
Met afwijking in zooverre van de artikelen 10, 

11 en 12, kan een stembus gebezigd worden in 
tonvorm, verva.a.rdigd van gekuipt eikenhout, 
ter dikte van ten minste 0,015 M. en gedekt, 
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met een rond eikenhouten deksel van dezelfde 
dikte, een en a.nder met ina.chtneming van de 
a.fmetingen voor zooveel betreft de geheele 
hoogte en doorsnede van de bus, als voorge
schreven in artikel 11. Ilet deksel, va.stgehecht 
met een scha.rnier, dat bevestigd wordt door 
kolomschroeven, aan de binnenzijde van het 
hout vastgehouden met moeren, heeft twee 
ijzeren oogen, die passen op twee a.an de bus 
aangebra.chte ijzeren oogen en door welke twee 
hangsloten kunnen gehangen worden. 

Het vijfde lid wordt ge]ezen : 
De sleuf wordt gedekt, hetzij met inachtne

ming, voor zooveel noodig, van de desbetref
fende voorschriften van artikelen 10, 11, 12 en 
18, hetzij met een om een scharnier draaiend 
pla.nkje, ter dikte van ten minste 0,015 M., 
wa.ara.an aan weerszijden een ijzeren oog be
vestigd is, dat past tegen een ijzeren oog in het 
deksel aangebracht en waardoor twee hang
sloten kunnen gestoken worden. Het scharnier 
en de oogen worden bevestigd met kolomschroe
ven, vastgehouden door moeren aa.n de binnen
zijde van het hout. De hangsloten worden ~e
sloten met sleutels, waarop artikel 66 cter 
Kieswet van toepassing is. 

Het achtste lid wordt gelezen : 
In plaa.ts van gekuipt eikenhout kan ander 

hout gebezigd worden ; ook kan de bus van hout 
vervaardigd worden in vierkanten vorm, ter
wijl zoo noodig, in de plaats van hangsloten, 
gcwone sloten kunnen a.angebracht worden, een 
en antler met de vereischte technische voor
zieningen, die in afwijking van vorenstaande 
voorschriften noodzakelijk blijken. 

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

Onze Minister van Binnenla.ndsche Zaken en 
La.ndbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad za.1 worden 
geplaatst en waarvan a.fschrift zal worden ge
zonden aan den Ra.ad van State. 

's-Gra.venhage, den 30sten Ma.a.rt 1928. 
WILHELMINA. 

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

( Uitgeg. 19 April 1928.) 

30 Maart 1928. BESLUIT tot vaststelling 
van een formulier voor het aangiftebiljet 
der inkomstenbelasting, der vermogens
belasting en der verdedigingsbelastingen 
voor hen, die binnen het Rijk wonen. 
s. 89. 

Wij WILHELMI TA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 9 Februari 1928, 11°. 105, a.f
deeling Directe Belastingen; 

Gelet op artikel 44 der Vi7et op de Inkom
stenbelasting 1914, artikel 2 der wet van 28 
December 1926 (Staatsblad n°. 430) tot her
ziening van de Verdedigingsbelasting II, ar
tikel 14 der Wet op de Vermogensbelasting 
1892 en artikel 2 der wet van 16 Ma.art 1928 
(Staatsblad n°. 66) tot herziening van de Ver
dedigingsbelasting I; 

Gezien Ons besluit van 19 J anuari 1928 
(Staatsblad n°. 7) , waarbij is vastgesteld een 
formulier A voor het aangiftebiljet der in
komstenbelasting en der verdedigingsbelasting 
II voor hen, die binnen het Rijk wonen; 

Gezien Ons besluit van 2 Ma.art 1925 (Staats
blad n°. 55), gewijzigd bij dat van 28 April 
1927 (Staatsblad n° . 103 ); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 Februari 1928, n°. 11); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Financien van 27 Ma.art 1928, n°. 127, 
afdeeling Directe Belastingen; 
Hebben goedgevonden en versta.an te bepalen: 

Art. 1. Voor het aangiftebil jet der inkom
stenbelasting, der vermogensbelasting en der 
verdedigingsbelastingen voor hen die binnen 
het Rijk wonen en van wier vermogen aan
gifte moet worden gedaan, wordt, met afwij
king in zoover van Ons besluit van 19 J anu
an 1928 (Staatsblad n°. 7), vastgesteld het 
bij dit besluit behool'end formulier B. 

2. H et formulier B zal voor het eerst wor
den gebezigd voor het belastingjaar 1 Mei 
1928-30 April 1929. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal wo1·den geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 30sten Maart 1928. 
WILHELM [NA. 

De Minister van Financien, de Ge e r. 
(Uitgeg. 17 April 1928.) 
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Rijksinkomstenbelasting, Vermogensbelasting en 
Verdedigingsbelastingen, 

Belastingjnar 1 Mei 19---30 April 19_ 

AANGIFTEBILJET B 
voor hen die binnen het Rijk wonen. 

Datum van uitrei- } 
king, indien deze niet 
per post geschiedt : 

De vragen 1 tot en met 30 moeten warden beantwoord naar den toestand op l llfei, of, indien de belastingplir.htige op I Mei nog 
niet hier te lande woonde, naar den toestand OJJ het tij<lstip van vestiging. 

NAAM, ENZ. 1. 

2. 

Welke zijn de naam en voornamen van dengene, van wien I 
het inkomen on het vermogeu op dit biljet worden aange
pnn? . 
Welke zijn de datum en het jaar zijner geboorto? 
(Voor een weduwe ook den eigen naam op te geven, voluit 
gesohreven.) 

Inclien de aangifte wordt gedaan door den vader, de moeder, 
don voogdof den curator van den persoon, bedoeld in vraag 1, 
of indien zij wordt gedaan door zijn executeur-tostamentair 
of den bewindvoerder over zijn nalatenschap, wolke zijn 
dan : naam, voornamen 
en woonplaats van dien vortegonwoordiger, enz. ? 

N.H. Jnrlion in de volgende vrngen gobruikt worden de woorden ,,gij " en ,,de aangever", wordt daarmcdc bcdoold de per
soon, wions naall' achtcr vraag 1 moet worden vermeld. Met ,,Uw woonplaats", ,,Uw echtgenooto", enz. worden bc
doeld de woonplaats enz. van dien persoon. 

WoONPLAATS. I 3. I Welke is Uw woonplaats? 
(Gemeente, straat , gracht enz. en huisnummer; oventueel 
ook het postadres te vermelden.) 

EcnTOENOOT(E). 4. Indien gij gehuwd zijt, wellrn zijn de naam en voornarnen -
van Uwe(n) ech_t~g~e_n_o_ot~(_e)_ ? __________ _ 

5. Zijn het inkomen en het vermogen Uwer echtgenootc in
deze aangifte begrepen ? 
Zoo neen, waarom niet ? 
Een gehuwde vrouw is zelve belastingschuldig en moet dus 
zelf aangifte doen in geval van scheidin o- van tafel en bed 
of van sch i · n · · · 

C;.'.) 
0 



J\hNDllRJAlUOE 6. 
KINDEREN . 

7. 

8. 

WE'.l' l'EJ IJK VER· 9. 
'l'EOENWOORDIO • 
DEN. 

lNWONENDE 10. 
MEERDERJ A.RIOE 
KINDERF.N. 

! NWONENDE 11. 
DIENS'l'BODEN. 

ANDERE 12. 
INWO ENDEN. 

llllllOEP, 13. 
llE DIUH' , ENZ. 

de en onrocre nde goederen en het vrije genot harer inkomsten 
heeft bedongen. 
In a lle andere gevallen moet de gehuwde man t evens het 
inkomen en het vermogen zijner echtgenoote aangeven. 
H eeft de gehuwde vrouw alleen het beheer van haar ver
mogen of een gedeelte daarvan, dan is zij desgevraagd ver
plicht om, t en behoeve van den aanslag van haar cchtgenoot 
- op een bijzonder aangiftebiljet - aangifte te doen van 
he~~ermogen da~~i.i_ beheert . 

Hoeveel minderiarige eigen of aangehuwde kinderen en 
pleegkinderen hebt gjj ? 
(Als pleegkind van den belastingplichtige wordt slechts 
aangemerkt, wie door hem als een eigcn kind wordt onder
houden e~pgevo~.) 

Welke z.ijn het geboor/.eiaar en de geboortedatU1n van elk dicr 
kinderen? 

Welke van dezc kinderen hebben een inkomen van f 800 
of meer? 
(Naam, voornamen, beroep en adres van deze kinderen op 
te geven.) 
Zijtgij wetteiijk vertegenwoordiger (vader, moecler , voogd:CU:
rator) van anderen, van wier vermogen aangifte moet wordcn 
gedaan? 
Zoo ja, welke zijn hunne namen en voornamen en hun adre8 ? 

-Hebtgij meerderiarige kincleren bij U imvonen , die een in- -- --- ---
komen hebben ten bedrage van f 800 of meer? 
Zoo ja, hoe zijn hunne namen en voornamen, e11 w::- lk be
roep ocfenen zij uit ? 
Hebt g ij dienstb~-o'd'en~b,..,iJ""··uc.--.i-n_w_o_n_e_n_,_WI-.-.e-r Joern in ge ld f 300- -
of meer bedraagt ? 
Zob ja hoe zijn hunne namen en voornamcn ? 

gd buiten Uwe kincleren en clienstboden person.en bij u- -
inwonen, die eigen inkomsten hebben? 
Zoo ja, hoe zijn hunne namen en voornamen, en welk beroep 
oefenen zij uit ? 
a. Wat is Uw beroep of bedrijf? 
b. Wat is bet beroep of bedrjjf Uwer echtgenoote? 
c. Hoe is de naam en waar is de woonplaats van Uw werk-

gever en van den werkgever Uwor echtgenoote ? 
d. Van welke vennootschappen z.ijt gij of is Uw echtgenoot () 
commissaris ? 
e. Waar zijn Uwe winJcels , werkplaatsen, cnz. gelegen ? 
/ . Welke handelingen, wekzaamheden of dicnst en, waar
aan eenig voordeel is verbonden, worclen buiten Uw gcwoo11 

' beroep of bedrij f door U of Uwe echtgenoote verricht of 
bewezen ? 

00 
0 
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Frn~lA OF 
MAATSCHAP. 

ONROERENDF. 
ZAKEN. 

w ETTELIJK 
V RUCHTGEN0T. 

0 NVERDEELDE 
B 0EDELS. 

L TJFRENTEN. 

V RUCHTGEBRUIK. 

..bi a,..,i 
;S'~ "'oi ·2 ,d 
4> d ~~ ~ 
~ Q)~ ... ..o i:::t "~= i;!~o i?;ilO+>~il 
...,:, ~ ~""lj O 00 

~ ~ ~ ~jl 

g. Uit welke onderneming krijgt gij of Uwe echtgenoote 
inkomsten zonder persoonlijke werkzaamheid en anders 
dan a ls aandeelhouder ? 

h. Indien gij in het laatstverloopen kalenderiaar opbrengst 
hebt genoten van op zich zelf staande werkzaamheden, 
handelingen en diensten, door U zelf of Uwe ecbtgenoote 
verricht of bewezen, van welken aard waren die werk
zaambeden, enz. ? 

(Bedoeld worden werkzaamheden, als executeur-testamen
tair, lid eener examencommissie, enz. De opbrengst op te 
geven bij vmag 37.) 

lnlegvel bij het aangiftebiliet n°. ____ van de beschrijvingslijst, belastingiaar 19. ___ /19 __ , 
(Dit inlegvel behoort te worden onderteekend op bladz. 6.) 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

I 22. 

Oefent gij of Uw ecbtgenoote Uw beroep of bedrijf uit in 
eene vennootschap onder firma, eene commanditaire vennoot
schap of in eene burgerlijke maatscliap ? 
Zoo ja, welke is de naam dier vennootscbap of maatschap, 
wie zijn, en waar wonen : 
a. De medevennooten ? 
b. De commanditaire vennooten ? 

(Rierbij niet op te geven commandita.ire vennooten in 
commanditaire vennootscbappen op aandeelen.) 

Is bet huis dat gij bewoont Uw eigendom of dat van Uw 
ecbtgenoote (al of niet met h~theek b~waard) ? __________________________ _ 
Bezit gij of Uw echtgenoote andere onroerende zaken, in 

_N~_ed_e_r=la_n_d_~g~e_le~g~e
7
n __ of_~g_e_v_es_t~ig~d __ ? ---=---------~------ --------------------------------

In welke kadastrale gemeenten liggen Uw onroerende zaken, 
en onder welke artikelen van den kadastralen !egger komen 
zij voor? (Zie aanslagbiljet grondbelasting.) 

I·-=='----~--~-==------=---"---.;;--------~-=-'-----------~ ---
Rebt gij of Uw echtgenoote krachtens de wet vruchtgenot 
van vermogen van Uw minderjarige kinderen? _______ 

1 
__________________________________ _ 

Zijt gij .of is Uw echtgenoote mede gerechtigd tot nog on-
verdeelde boedels ? 
Zoo ja, tot welke, en voor welk aandeel ? 
Geniet gij of Uw echtgenoote eene lijfrente? Van wiens !even 
is zij afbankelijk en hoe is zij verkregen ? . ------------ ---
Bez1t gij of Uw echtgenoote zaken in vruchtgebruik ? 
Zoo ja, hoe hebt gij dat vrucbtgebruik verkregen en wanneer 
eind1gt het ? 
Wie is de bloote eigenaar van die zaken ? 

-Bezit i:lij o f Uw echtgenoote goederen, bezwaard met vrucht- ----------- --------------------
gebrmk? 
Zoo ja, wie is de vrucbtgebruiker, welkc zijn adres en ge
boortedatum ? Roe is bet vruchtgebruik verkregen ? 

I 
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GEKAPITALI· 
SEERDE UIT
KEERINGEN, 

VESTIGING . 

V ERHUIZTNG. 

VoORKOMING 
VAN DUDBELE 
BlU,AS'l'ING , 

23. He6t gu or uw echtgenoote verpncn~wgeu, :wuam oou oo,u 
zijn in vraag 29 letter b, n°. 1 (uitkeeringen) ? Zoo ja , welke 
zijn, voor iedere verplichting afzonderlijk : 
het jaarlijksch bedrag ; 
de duur der verplichting ; 
naam, voornamen, adres en geboortedatum van hem, van 
wiens !even de verplichting afhangt, en de wijze van ontstaan 
der verplicht __ i_n:cg_?~=~~-~ ---c------,--,--,-,~--,--

24. Indlen gij U na 1 Mei hier t e lande gevestigd hebt, van 
wanneer dagteekent die vestig~g ? 

25. Op welk adres of op welke adressen hebt gij gewoond in het 
afg~<?_~pen belastingjaar ? 

26. Zijt gij of is Uw echtgenoote in Nederlandsch-Irnliii, Suri 
name of CuraQaO aan eene inkomstenbelasting onderworpen ? 
Zijt gij of is Uw echtgenoote in het buitenland onderworpen 
aan eene belasting, die ten behoeve van den Staat naar het 
inkomen of het vermogen wordt geheven ? 
Zoo ja , waar ? 
(Het antwoord toe te lichten bij de vragen 30 en 39.) 

--------- --------

------- ---·-- --

INLICHTINGEN OMTRENT HET INVULLEN VAN HET BILJET. 

NJ 
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Aangifte van het vermo(len (in geheele guldens). 
Hoe groot is het bedrag van Uw vermogen gesplitst ale volgt : 

VOLOENS DE 
BALANS. 

Hot vermogon, 
in kolom 1 i-ol
gens de balans 
aangegeven, moot 
niet andermaal 
worden aange
geven. 

WI.NS'l'ilECH'l'l!N. 

H UTZEN, LANU, 
ENZ. 

SCl1EPEN. 

VOBH'l'U IGEN, ENZ. 
EFFEC'fEN, ENZ. 

ff YPOTHEKEN. 

ANDERE 
VORDERINGEN. 

De waarde van bczittingen, waarvan de eigendom is bezwaard met vrucht- Belegd in 
gebruik of zakelijk rccht vaii gebruik moet worden aangogeven, also£ de eige- bechijf of 
naar den vollen eigendom had. De waarde van zaken, waarvan men het vrucht- beroep 
gebruik heeft, moet worden aan~egevcn alsof men den vollen eigendom had. (ko lom I). 

Aftrek vindt dan p aat_s_b~j"-j _vr_ a_ag"-2_8_._~-------------
27. \ a. Vermogen belegd in ondernemingen, waarvan de aangever geen ver-

1 handelbare aandeelbewijzen bezit, volgens de laatst vastgestelde of 
, goedgekeurde bahns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I (Deze balans moet den stand van zaken ,:u1,nwijzcn op cen tijdstip ten 
vroegste nit bet afgeloopen belastingjaar; do bezittingen en schulden 
moeten geschat zijn naar regels, welker toepass ing geen lager lmpitaal-
saldo oplevert, dan verkregon zou ziJn bij a fzonderlijke taxatie ten be
boeve van de vermogensbelasting.) 

f .... ,,_, ------

B# : de sedert het tijdstip der balans aan de onderneming toegevoegde 
kapitalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 

Totaa.! . . . . IT ___ _ 
A f : de sedert het tijdstip der balans aan de onderneming onttrokken 
bedragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
Verschil: (een eventueel negatief bedrag door to halen en af to trekken 
bij vran,g 29, letter a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f ___ _ 

b. Rech/en op winstaandeelen (niet voortvloeiend uit persoonlijke werkzaam
heid of uit bezit van effecten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 

I 

Niet bolcgd 
in bcclrijf 
of berocp 

(kolom If) . 

c. Onroerende goederen, geheel of gedeeltelij k in eigcn gebruik voor woning I 
of t ot huishondelijke doeleinden (geschat naar de verkoopwuarde) . 

d. Andere onroerende zaken, in Nederland gelegen of gevestigd, met 
inbegrip van rechteu van erfpacbt, opstal en beklemming en van 
rechten of erfpachtranons, beklemhuren en grnndrenten (als vorea) . 

·-1" 

e. Onroercnde zaken, buiten Nederland gelcgen (als voren). . . . . . 
f. Schepon, schuiten en vaar tuigen met toebehooren (daarondcr ook 

pleiziervaartuigen) . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . 
g. Paarden on v . e. ~uigen (daaronderook aulomobielen, motorrijwielen, enz.) 
h. In chrijvin~en op de Grootboeken der Nationale Schuld en Staats

schuldboekies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 

"---- ..... ~1,, 
I ___ I 

1:: ·r 
:· ____ ----- ---·1 :: 

j. Inschrijvingon op andere grootboeken en effeclen (daaronder begrepen 
aandcelen in, en winstbewijzen en opricbtersbewijzen van naamloozc 
vennootscha~- ) 1°. die welke gcnoteerd 11·ordcn t or beurze van Am-
pen) afzonder - l sterdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
lijk voor: 2°. dio welke niet vallcn on(1er 1°. . . . . . . . . 

k. Schuldvorder ingen, verzekerd door hypotheck op onrocrcnde zakcn of 
op schepen ...................... . 

l. Vorderingen op (saldi tegoed bij) banken (boerenleenbanken en spaar
banken inbegrepen) . . . . . . . . . . . . ... . 

m. Beroeps- en boekvordP.ringen, niet vallende onder l . . . . . 
I • 

.... 
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O NVERD.ll0 EDE LS . 
P o LTSSE N . 

I JJFitENTJ,;N, J,JN Z. 

Gou D, BN Z. 

VEE. 

B E DRIJFSGO E · 
D EREN, E NZ. 

OVERIGE llEZl'l' · 
'fINGEN . 

VRUCHTGEBR OrK 28. 
E N BL0OTE 
EIOEN 0OJ\I. 

dividenbe,;ij~~n, alsmede saldi-t egoed bij girodiensten . . . -. . . . 1 ....... ........... ·····- ···- ,, 

p. Aandeclen in onverdeelde boedels . . . . . . . . . . . . . . . . _____ , 
q. Polissen van levensverzekering of van nog niet ingegane lijfrenten, i" 

deel uitmakende van bet bedrijfs- of beroepsvermogen . . . . . . I,, 1 
----

r. Niet tot bedrijfs. of boroepsvermogen behoorende polissen van levens- 1 

verzekering, waarop in eenig jaar van den looptijd der verzekering of bij , 
bet afsluiton der verzekering een boogere premie versohuldigd is dan 
8 pCt. van bet bed rag dat door den verzekeraar verschuldigd is bij 
overlijden van dengeen, op wiens !even de verzekering is gesloten 

s. R eohton op ingegane lijfrcnton, afhankejjjk van het leven van Mn 
1,, 

_persoon (zie bladz. 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, ----··· ,, 
(Onder vermogen wordt niet begrepen het recht op lijfrenten, voor 
zoover deze gezamenlijk n iet meer bedragen dan f 1200 per jaar, indien 
dat reeht verkregen is door betaling van een gelijk blijvende premie 
gedurende ten minst e 10 ja ren, mits de genicter der lijfrente niet boven. 
<lien een belastbaar vermogen van f 16000 of meer bczit.) . . . . . I 

t. R echten op lijfrenten, afhankelijk van het leven van meer da n Mn I 
persoon, en andere rechten op periodieke uit keeringen en ver~trek. I 
kingen, al dan niet van iemands !even afhankelijk (zie art. 7 der Wet I,, 
op de Vermogensbelasting 1892 en art . 47 der Successiewet} . . . . 

11 .. Goud• en zilverwerk, paar]en en edelgesteen ten, indicn de gezamenlijke 
waarde f 2000 of meer bedra11,gt . . . . . . . . . . . . . . . . . 

v. Goud• en zilverwerk, paarlen en edelgesteeuten, indicn de gezamenlijke 
waarde min der dan f 2000 bedraagt . . . . . . . . . . . . . . . 

w. Rundvee (aantal stuks ----··•··•) . ...... .. ... . .. . . . 
x. Ander vee, met inbegrip van pluimvee (paarden aan te geven bij letter y) 
ij . Niet onder de vorige rubrieken vermelde : 

I. bedrijfs . en beroepsvoorraden . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. werktuigen, gereedschappen en andere zaken, gebruikt in bedrijf, onz. 

I 

I .. "-·-·----···,,------
[:: 

(Aan te geven naar de geldswaarde, in verband met de bestemming} 
z. Overige bezittingon (w . o. auteursrechten , octrooien, enz.) . . . . . ,, \"f 

'fotanl I f _____ _ ___ _ 

Bij het totaal van kolom II opte!Jen het totaal van kolom I . . -----
Totaal-generaal .. : i'f ~

Onder het bovenstaando totaal-generaal vnn do voile waarde van de bezittingen is bo-
grepen aan : 
Vermo~e°:_in vruchtgebruik of_ vermogen waarop de aangevcr 

1
1 f 

een zaJrnhJk recht van gebru1k heeft . . . . . . . . . . -----I 
Vermogen waarvan een antler dan de aangever het vrucht. I 
gebruik heeft of waarop een antler een zakelijk recht vnn I 
gebruik geeft (vermogen in bloote11 .,;ge:::dom) . . . . . . 
] n plaats vnn de voile waarde is slcchts t ot het vermogen te J 

rekenen een waarde van : 
(Zie biz. 4 en art. 7, 2°. en 3°. der Wet op de Vermogens• 1 

f ___ _ 

belasting 1892) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nf) ,, _ ____ ,, ___ _ 

H et verschil af te t rekken in de hatsto kolom . . . . . . _.2f:....=====::_' ~f-===== faf :) 

(Bij de invulling moet het wettelijk vruchtgonot clat oudcrs hobbeu van het vermogon 
hunner minclerjarige kinderen buiten aanmcrking blijven.) 

- -----I f ___ _ 
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BEDRIJFS· 
SOHULDEN, 
ANDERE 
SOHULDEN. 

w. Met welk bedrng moet het hierboven aangegeven. vermogen worden verminderd wegens . 
a. Bedr.ijfs- of beroepsschulden. niet reeds in aanmerking genomen bij de I 

aangifte volgens de balans (vraag 27, letter a) . . . . , • , • • • I f 
b. Andere schulden, gesplitst als volgt : 

1. Gekapitaliseerd bedrag der lijfrenten, gevestigde of altijddurende 
renten, verstrekkingen van levensonderhoud, huisvesting of andere f 
zaken. voor zoover deze uitkeeringen en verstrekkingen wettelijk ver-

1 

schnldigd zijn en niet rechtstreeks uit het familierecht voortvloeien. (Zie 
artikel 8 der Wet op de Vermogensbelasting 1892.) . . . . . . . . ,, ___ _ 
2. Overige schulden (naar de contante waarde), gesplitst ais voigt : J I 
die waarvan rente verschuldigd is . . . . . . . . . . . . . . ,, 

alle 
8nd

ere. Tot·a;l de; ~chulde~ 
0

(aftr~k.ke~ ln. k~l~~ Ii)·, l"f -1,, ___ _ 
-------~----',__ ______________ __:Blijft : zuivor vermogen . . . I f 
WELKE TOELIOH· 

TING HERT GIJ 
OM'l'RENT Uw 

VERMOGEN NOO 
'l'E GEVEN? 

30. 

Aldus zijn zonder voorbohoud naar waarhcid door mij beantwoord de vragen l tot en met Ii, 9, en 15 tot en met 30, 
waarmede door mij aangifte is gedMn voor de Vcrmogensbelasting en de Verdedigingsbelasting I. 

'l'e ---------, den _________ 19 -·--··-
Onderteekening : 

Aangifte van h.et ink-Omen. (Alvorens in te vullen, de toelichting te lezen op bladzijde 4). 
n~ 
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BEDRIJF, ENZ, 

UIT ONROEREND 
GOED. 

UIT ROEREND 
KAPITAAL, 

UrT ONVERDEELDE 
BOEDELS. 
U1T PENSIOEN, 
LI-JFRENTE, 
UITKEERING, ENZ. 

32. 

33. 

34. 

135 

a . • arbeidsloon (verplichte bijdragen voor pens1oenen en fon en moe en worct1lll: Bl'g • 
trokken). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f -····-··- -- ·-

b. traktement, salaris, honorarium (verplichte bijdragen voor pensioenen en fondsen 
moeten worden afgetrokken) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c. tantiemes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d. vrij wonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
e. vrije kost en inwoning, kleeding, verwarming en verlichting, vrij gebruik van auto-

mobiel, vrij belasting en dergelijke voordeelen. . . . . . . . . . . . . . . . . 
/. emolumenten, ~ratifioatien, vacatie- en presentiegelden . . . . . . . . . . . . . 
g. winst, aandeel 1n winst of overwinst (uitgezonderd tantiemes). . . . . . . . . . 
h. rente van kapitaal in eigen onderneming belegd, indien of voor zoover de aangever 

gewoon is die rente afzonderlijk te berekenen . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i. eigen gebruik van in het bedrijf voortgebrachte of verkregen vruchten (bijv. land

bouwproducten) of van waren, die in het bedrijf worden vervaardigd, bewerkt of ten 
verkoop ingeslagen (bijv. kruidenierswaren) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Opbrengst van op zich zelf staande werkzaamheden in het laatstverloopen kalenderjaar 
genoten aan te geven bij vraag 37 .) 
Zuivere opbrengst van onroerende goederen, voor zoover niet gebezigd voor de uitoefening 
van eigen bedrijf of beroep : 

I --·--1···---

;; :::::=::=!:::::::: 
" -···-··---1-··--···-

' -·--·---··- --·-··--

a. huurwaarde van gebouwen, gedeelten van gebouwen of gronden in eigen gebruik voor 
woning of tot huishoudelijke doeleinden /hieronder niet te begrijpen de huurwaarde van J 

gebouwen en gronden, die de aangever in huur heeft) . . . . . . . . . . . . . ,, -··--- ······--
b. huren en pachten of andere baten uit onroerende goederen, en uitkeeringen ter zake I 

van rechten op onroerende goederen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, ········--··· --·-·· 
Bij het berekenen van de opbrengst, te vermelden ouder a en b, in mindering te I 
brengen grond. en andere lasten, kosten van onderhoud en verzekering. Rente van 
hypothecaire en andere schulden niet hier a/ te trekken doch bij vraag 38, letter d. 

Zuivere opbrengst van roerend kapitaal, niet belegd in eigen bedrijf of beroep : I 
a. rente van inschrijvingen op de Grootboeken der N ationale Schuld en van Staatsschuld. 

boekjes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, -··--···-···- -·--
b. rente van inschrijvingen op andere grootboeken, en rente en dividend van efjecten, af. 

{ 
1°. die inschrijvingen en effecten, welke genoteerd worden ter 

zonderlijk voor : beurze van Amsterdam. 
2°. die inschrijvingen en effecten, welke niet vallen onder 1°. 

(Bonusaandeelen, enz. moeten in den regel ook worden aangegeven ; zie art. 6 der wet 
op de inkomsteubelasting.) 

c. rente van hypothecaire schuldvorderingen. . . . . • • • • • · · · · · · · · · · I" 
d. rente over vorderingen op (saldi tegoed bii) banken (boerenleenbanken en spaarbanken 

inbegrepen), onverschillig of de rente is bijgeschreven of uitbetaald . . . . . . . I',', 
e. rente van alle andere vo-rderingen, en altijddurende rente (volgens a rt. 1807 e. v. B. W.). ·-··- -··-··-·-
/. uitkeering op geldschieting en commandite . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
g. opbrengst van tijdelijk niet belegde gelden, rente begrepeu in de atlossing van schuld. 

vorderingen, en andere opbrengst van roerend kapitaal. . . . . . . . . . . . . 
(Evenredig) aandeel in de zuivere opbrengst van onverdeelde boedels . . . . . . 

Zuivere opbrengst van rechten op p~riodieke iiitkeeringen van het leven a/ hankelij k : 
(Verplichte bijdragen voor pensioenen en foudsen moeten worden afgetrokken.) 
n. verlof- of nonactiviteitstraktement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



VERREKENINO 
VROEGERE 
VERLIEZEN. 

OPZICHZEU' 
STA.ANDE WERK· 
ZA.AMHEDEN. 

AF'l'REK. 

36. 

137. , 

138. I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

b. wacbtgelden . . . . . . . . . • • • • · · · · · · \ f 
c.. pensioencn (w. o. ouderdomsrcnte en ongevallenrente) ,, _____ , 
d. lijfrenten (w. o. uitkeeringen uit studiefondsen). . . . ,, _____ , 

Totaal . . . . f ____ , 
Af : de belft van bet gezamenlijk bedrag der wachtgelden, pensioenen en 

Iijfrenten, die v66r 1 Mei l 915 zijn ingegaan, tot een maximum van f 500. ,, 
(Hierbij blijven buiten aanmerking lijfrenten die bij buwelijksche voor. 
waarden of ter zake van buwelijk, door bloedverwanten of aangebuwden 
in de recbte linie, ten beboeve van kinderen of andere afstammelingen 
zijn gevcstigd.) 

e. andere verschuldigde uitkeeringen en verstrekkingen, niet aan de vervulling van een 
ambt of dienstbetrekking verbonden, die bij overlijden van de(n) gerechtigde of van 
een derde eindigen (bijv. echtscbeidingsuitkceringen) . . . . . . . . . . . . .. 

Totaal inkomen volgens de artt. 12 tot en met l 7, eerste lid, der wet op de inkomsten
belasting (bierna aan te duiden als ,,bedrag A") . . . . . . . . . . . . . . . . 

Indien dit ,,bedrag A" voor bet v66rvoriye belastingjaar minder 
1 bedroeg dan nul. en dus negatief was : 

Alleen in te vullen in• 
dien verliezen, die voor 
het v66rvorig belasting• 
iaar of voor !tet vorig 
belastingiaar waren aan 
te geven, nog niet ver• 
rekend konden warden. 

I Hier in te vullen dit negatieve bedrag . . . . I f .... 
Waarvan reeds verrekend het vorige belasting. 
jaar . . . . . . . . . . . . . . . . . (Af :) ,, ____ , 

(

\ Blijft nog te verrekenen . . . . . . . . . . 1·f 
Indien het ,,bedrag A" voor het vorige belasting
jaar minder be<lroeg dan nul , en dus negatief was, 
hier in te vu lien dit negatieve bedrag . . . (Bij :) ..!'!.' -=====-I 

' Totaal der a.f t e trekken oude verliezen 
Blijft ... 

Znivere opbrengst van op zicb zelf staande werkzaamheden, hande!ingen en diensten, in 
bet laatstverloopen kalenderjaar genoten (zie de noot bij vraag 13, letter h) . . . . . 

Totaal van het (onzuiver) inkomen 

Met welk bedrag moet bet hierboven aangegeven inkomen worden verminderd wegens 
op 1 Mei (of, indien de aangever op l Mei nog niet binnen het Rijk woonde, op bet tijdstip I 
van vestiging) iaarlijks verscbuldigde en niet met eenc bron van inkomen in verband 
staande: 
a. promicn voor levensverzekering, lijfrente of pcnsioen . f ___ _ 
b. contributie voor een begra.fenisfonds . . . . . . . . ., i 

De aftrek volgens a en b mag te zamen niet meer bedragen dan 5 pet. 
van bet (onzuiver) inkomen en niet meer dan f 100, en in geen geval meer 
dan bet werkelijk verscbuldigde jaarlijkscb bedrag. 
Aftrek van contributie voor ziekteverzekering of ziekenfonds is niet toe
gestaan. 

c. lijfrenten, pensioenen en andere periodieke uitkeeringen en verstrek
kingen, niet aan de vervulling van een ambt of dienstbetrekking ver
b_on~en, die bij overlijden van den gerechtigde, of van een derde, 
emd1gen ............................ ,, 
(Hieronder vallen bijv. ondersteuningen aan behoeftige ouders en groot. 
ouders, en aan behoe/tige kinderen en kleinkinderen. Ter zake van onder• 
bond en opvoeding van minderiarige kinderen is geen aftrek toegelaten.) 

d. renten van hypotbecaire en andere schulden ; altijddurende renten . . ,, -====-==, 
(Aflossing van scbulden mag nict worden afgetrokken.) __ I· 

Totaal van den aftrek . . f -·· 

f ......... ·--·- ----
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30 jJfuarr 1928. BESLUl'l' tot uadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van den 3den 
Januari 1898 (Staatsblad n°. 1), laatstelijk 
gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 
4 Januari 1918 (Staat.sblad no. 1), houdende 
voorschriften ter uitvoering van deartikelen 
748 en 755 van het Wetboek van Koop
haudel, zooals deze luiden ingevolge de 
Wet van 2 Mei 1897 (Staatsblacl n°. 140). 
s. 90. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen 111:inister van 

Justitie van 20 Februari 1928, le Afd. C. n°. 
947; 

Overwegende, dat wijziging wenschelijk is 
van den algemeenen maatregel van bestuur, 
vastgesteld bij het Koninklijk Besluit van den 
3den Januari 1898 (Staatsblacl n°. 1); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
20 Maart 1928 n°. 18); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
uoemden Minister van den 27 Maart 1928, l• 
Afd. C. n°. 944 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. I. Artikel 1 A, eerste lid, van het Ko

ninklijk besluit van den 3den Januari 1898 
(Staatsblacl n°. 1), laatstelijk gewijzigd bij het 
Koninklijk besluit van 4 Januari 1918 (Staats
blad no. 1) wordt gelezen als volgt : 

,,Het aantal laad- zoowel als het aantal los
dagen bedraagt voor schepen en vaartuigen : 
tot en met een inhoud van 100 M:3• • • 2 
van meer dan 100 lVP. tot en met 175 111:3. 3 

17,5 275 4 
275 400 5 
400 550 6 
550 700 7 
700 850 8 
850 1050 9 

1050 1250 10 
1250 1500 ,, 11 
1500 1750 12 
1750 2000 13 

,, 2000 ,, 2300 14 
2300 ,, ,, ,, ,, 2600 ,, 15 

,, 2600 ,, 1 mecrvooriedere500M3
• 

Art. II. Artikel 1 B, eerste lid , van het 
Koninklijk besluit van den 3den Januari 1898 
(Staat~b/,acl n°. 1), laatstelijk gewijz igd bij het 
Koninklijk besluit van 4 Januari 1918 (Staats
blad n°. 1) wordt gelezen als volgt: 

,,Ret overliggeld bedraagt voor clken <lag, 
voor de eerste hondrd M3• inhoud van het schip 
of vaartuig f 0,07½ per M8• en voor elken lVI" . 
inhoud daarboven f 0,03 per 111:3., met dien ver
stancle:, _dat per <lag nimmer minder dan f 6 
verschuldigd zal zijn." 

Ouze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad za l ,vorden geplaatst en waarvan 
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afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

's-Gravenhage, den 30sten Maart 1928. 
WILHELMINA. 

De Miniater van J'U8titie, J. Donn e r . 
(Uitge,g . 10 April 1928.) 

30 Maart 1928. KON! KLIJK BESLUIT. 
Gemeentewet art. 209. 

E en door den R aad ingeste ld beroep te
gen een weigering van goedkeuring door 
Ged . Staten is niet-ontvankelijk, waar het 
raadsbesluit, strekkend om eventueel in 
beroep te komen, genomen werd v66rdat 
Ged. Staten omtrent de al- clan niet-goed
keuring uitspraak hadden gedaan. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Burgemeester en Wethouders namen den 
Raad der gemeente Maarn te1ten bet besluit 
van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 20 
September 1927, n° . 3057/2021, 3e Afd. , waar
bij goedkeuring is onthouden aan zijn besluit 
van 11 April 1927 tot wijziging der gemeente
begrooting voor het dienstjaar 1927 ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 F ebruari 1928, n°. 104 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenl andsche Zaken en Landbouw van 27 
Maart 1928, n° . 2336, Afct. B. B. ; 

0. dat de Raad der gemeente Maarn bij 
be luit van 11 April 1927 de begrooting voor 
het di enstjaar 1927 heeft gewijzigd door toe
voeging van een post: subsidie voor scholen 
voor het lager nijverheidsonderwijs, als aan : 
a. de Stichting ,,Valkenheide" te Maarsber
gen f 280 ; 

dat Gedeputeerde Staten bij besluit van 20 
September 1927 aan de wijziging der begroo
ting de goedkeuring hebben ontbouden uit 
overweging dat in art. 25 der Nijverheidson
derwijswet volledig is geregeld wanneer en 
tot welke percentages de gemeenten verplicht 
zijn in de kosten van het nijverheidsonderwijs 
bij te dragen, alsmede wanneer die verplich
ting niet be taat; dat wolang bet 5e lid van 
genoemd artikel wordt toegepast, de gemeente 
niet bevoegd is op eenigerlei wijze subsid ie te 
verleenen, terwijl door voornoemde wettelijke 
regel ing de sub idieering bovendien eene zaak 
van algemeen Rijksbelang is geworden, zoodat 
het betrokken raadsbesluit in strijd is te ach
ten met het bepaalde in art. 150 der Ge
meentewet; 

dat Burgemeester en Wethouders namens 
den Raad aanvoeren, dat de sub idie aan de 
stichting ,,Valkenheide" het karakter heeft 
van eene vergoeding wegens het bezoek van 
niet tot de bevolking van het gesticht behoo
rende leerli ngen, die in de gemeente Maarn 
woonachtig zij n ; dat het bestuur der stichting 
vermoedelij k aan de ambachtsschool geene 
leerlingen uit de gemeente Maarn meer zal 
toelaten, ind ien uit de gemeenteka geen sub
sidie wordt verleend ; 

0. dat ingevolge art. 209 der Gemeentewet 
de Raad, die in de uitspraak van Gedepu
teerde Staten niet berust, hiervan bij Ons in 
beroep kan komen ; 

dat toen op 7 September 1927 het besluit 

van den Raad, strekkende om eventueel bij 
Ons in beroep te komen, genomen werd, de 
uitspraak van Gedeputeerde taten niet geno
men was en dus de grond voor een beroep 
ontbrak; 

Gez ien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

den appelleerenden Gemeenteraad niet-ont
vankelijk te verklaren in zijn beroep. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en L andbouw is belast, enz. 

(A.B.) 

31 M aa>"t 1928. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Dienstplichtbesluit voo1· 
N ederlandsch-lndie (Staatsblad 1923 n° . 
223) en van de Regeling voor het reserve
personeel van het leger in Nederlandsch
Jndie (Staatsblad 1923 n°. 340). S. 91. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzcn Minister vnn 

Kolonien van 1 Maart 1928, 6de Afdeel ing, 
11° 14 · 

Den' Raad van State gehoord (advies van 
20 Maart 1928, n°. 22); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 Maart 1928, 6de 
Afdeeling, n°. 8; 

Gelet op de artikelen 70 en 167 van de 
Indische Staatsregeling; 

Den Vol ksraad gehoord; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Artikel een. 
H et bij Ons besluit van 28 Mei 1923 n°. 65 

(N ederlandsch Staatsblad n°. 223, Indisch 
Staatsblad n°. 408) vastgestelde ,,Dienstplicht
besluit voor Nederlandsch-lndiii", zooals aan
gevuld bij Ons besluit van 24 April 1924 
(N ederlandsch Staatsblad 11°. 205, l ndisch 
Staatsblad n°. 314), wordt gewijzigd en nader 
aangevuld als volgt: 

§ I. In artikel 1, lid (1), punt c, wordt 
voor ,,het korps Inlandsche schepelingen bij 
de Koninklijke Marine" gelezen: 

,,de l nlandsche schepelingen bij de K onink
lijke Marine". 

§ II. Artikel 2 wordt gelezen: 
,,( 1) Dienstplichtig zijn, binnen de na te 

noemen leeftijdsgrenzen, alle mannelijke inge
zetenen van N ederlandsch-lndiii, die: 

a. ederlandsche onderdanen zijn en niet 
behooren tot de Inlanders of Vreemde Ooster
lingen ; 

b. niet- ederlandsche onderdanen zijn, ten
zij zij blijken te behooren tot een Staat, waar 
Nederlanders niet aan verpl ichten krijgsdienst 
zijn onderworpen of waar ten aanzien van 
vrijstelling van den dienstplicht het beginsel 
van wederkeerigheid is aangenomen. 

(2) Ingezetenen in den zin van dit besluit 
zijn zij, die in Nederlandsch-l ndie wonen. 

(3) Of en waar iemand in Nederlandsch
l ndie woont, wordt naar de omstand igheden 
beoordeeld. 

(4) De dienstplicht gaat in met het kalen
derjaar, waarin het 18de, en eindigt, behou
dens in de gevallen bedoeld in artikel 40 van 
dit besluit, op den l sten October van het ka
lenderjaar, waarin het 45ste levensjaar wordt 
volbracht. Naar bij regeeringsverordening te 
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stellen rngelen kan echter de aanvaog van den 
dienstplicht op verzoek van den betrokkene te 
zijnen aanzien worden vel'vroegd. 

(5) Ingeval van oorlog, oorlogsgevaar of 
andere buitengewone omstandigheden kan de 
Gouverneur-Gener aal den dienstplicht hoog
stens een jaar vroeger cloen ingaan dan het 
t ijdstip in het voorgaande lid bepaald.". 

§ III. In de artikelen 6; 7 (1) en (3); 9 
(1) en (2); 10 ; 11 (1); 12 (1 ), (2) en (4) ; 
13 (1) en (2); 15 (1) en (2); 16 (2) en (3); 
17 (1) en (2) ; 18 (1) en (4); 19 (4) ; 20 (3); 
22 (4) ; 23 (2) en (3); 24 (4) en (5) ; 25 (3) 
en (4) ; 26 (3); 27 (2); 28 ,(1) en (2) ; 29 ; 
32 (1); 34 (1), (2) en (4); 35 (6); 36 (1) en 
(2); 37 (1) en (2); 38 (3), en 44 wordt in 
plaats van het woord : .,ordonnantie" gelezen: 
,,regeeringsverordening". 

§ IV. Van artikel 7, lid (5) wordt de eer-
ste re gel gel ezen : 

,.Voor den dienst wordt niet ingeschreven :". 
§ V. Artikel 22, lid (2), wordt gelezen: 
,, (2) Voor het cloorloopen van eerste oefe-

ning worden aangewezen de dienstplichtigen, 
die ingelij fd worden v66r of in het kal ender
jaar, waarin zij het 25ste levensjaar volbren
gen, zoomede zij , die, door verzuim hunner
zijds van tijdige inschrijving, eerst na dat ka
lenderjaar konden worden ingelij fd". 

§ VI. In artikel 23, lid (1) , wordt: 
a. in punt d in plaats van het woord ,, acht

tien" gelezen: ,,vijftien"; 
b. in punt e de puntkomma achter het 

woord ,,officier" vervangen door \len komma, 
waarna dat punt wordt aangevuld met de 
woorden: 

,,tot seiner , tot monteur, tot ziekenverpleger, 
tot torpedomaker en tot vl iegtuigmaker"; 

c. in punt / achter het woord ,,onderoffi
cier" iogelascht: 

,, in een der niet onder e genoemde kwali
teiten". 

§ VII. In artikel 24, lid (3) vervallen de 
woorden: ,,en de dienstpl ichtigen van de 
luchtvaartafdeel ing" . 

§ VIII. In artikel 34, lid (3), worden na 
het woord: ,,afdeeling" ingevoegd een komma 
en de woorden: ,,het regentschap" en komen 
de woorden na ,,bepaald" te vervallen. 

§ IX. Artikel 39, lid (1) , sub a, wordt ge
lezen: 

,,a. die ophoudt te voldoen aan elm der in 
artikel 2 ten aanzien van den dienstplicht ge
stelde vereischten, met <li en verstande, dat ten 
opzichte van hem, die ophoudt ingezetene van 
N ederlandsch-lndie te zijn, <loch binnen het 
daaropvolgende tijdvak van 18 achtereenvol
gende m aanden terugkeert, het ontslag, met 
ingang van den <lag van terugkeer, wordt ge
acht te zijn ingetrokken". 

§ X. Aan artikel 48 wordt toegevoegd een 
tweede lid, luidende: 

,, (2) Ingeval van oorlog, oorlogsgevaar of 
andere buitengewooe omstandigheden kan de 
Gouverneur-Generaal bepalen, dat <lit beslu it 
wordt toegepast op die gebiedsdeelen van Ne
derlandsch-lndie, alwaar zulks tevoren nog 
niet plaats vond" . 

Artikel twee. 

De bij Ons besluit van 2 Juli 1923 (Neder
landsch S taatsblad n°. 340, lndisch Staats-

blad n°. 518) vastgestelde ,,R egaling voor het 
reservepersoneel van het leger in N ederlandsch
l ndie", zooals gewijzigd en aangevuld bij On 
besluit van 22 1aart 1926 (Nederlandsch 
Staatsblad n°. 49, l ndisch Staatsb lad n° . 255) , 
wordt nader gewijzigd en aangevuld a ls volgt: 

§ I. In de artikelen 4 (2 ); 6; 7 (1) , (2) en 
(3) ; 9 (2); 10 ; 11 (2) ; 12 (2); 16 (1) , (2) 
en (4}; 17 (1); 28 (2) en 29 (4) wordt in 
plaats van het woord : ,,orclonnantie" gelezen 
,, regeeringsverordening'' . 

§ II. In artikel 16 (3 ) worclen na het. 
woorcl: ,,afdeeling" ingevoegcl een komma en 
de woorclen ,,het regentschap". 

§ III. In artikel 21 (2) worclt in plaats van 
de woorden: ,,bij ordonnantie" gelezen : ,,door 
den Gouverneur-Generaal'' 

§ IV. In artikel 28, eerste lid, sub l0e, 
worclt in stecle van ,,artikelen 45, 46 en 4'7 
van het Reglement op het beleid der R egee
ring van N ederlanclsch-Ind ie" gelezen : ,,a rti
kelen 35, 36 en 37 van de Incli che Staatsrege
ling". 

Artikel drie. 
Dit beslu it treedt in werking met ingang 

van een nader door den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch- l ndie te bepalen datum. 

Onze Minister van Kolonien is belast met de 
uitvoering van <lit beslu it, waarvan afschrift 
zal worclen gezonden aan den Raad van State 
en dat in het Staatsblad zal worden geplaatst-

's-Gravenhage, den 31sten Ma.art 1928. 
WILHE1,MlNA. 

De Minist er i·an Koloni iJn, 
K on i n g s b e r g e r . 
(Uitgeg. 23 April 1928.) 

2 April 1928. KONINKLIJK BESLUIT_ 
Hinderwet ar t. 11. 

E en voorwaarde in eene vergunning tot 
oprichting van een ondergrondsche ben
zinebewaarplaats, volgens welke, a lvorens. 
van de aftappomp gebruik wordt gemaakt, 
op kosten van den concess ionaris een bron 
van een weg over een zekeren afstand mid
den voor de a ftap inrichting geheel moet 
zijn bestraat, heeft niet ten doel tegemoet 
te komen aan bezwaren van gevaar, hinde,
of schade, welke van de inr ichting zelve 
zou te duchten zij n, en vindt dus geen 
steun in de Hinderwet. 

Wij WILHELMINA, enz. 
B eschikkende op het beroep, ingesteld door 

de American P etroleum Company te 's-Gra
venhage tegen het besluit van Burgemeester 
en Wethouders van Elst van 17 October 1927, 
n°. 69/492, waarbij haar en h aren rechtver
krijgenden voorwaardelijk vergunning is ver
leend tot het oprichten van eene ondergrond
sche benzinebewaarpl aats van circa 6000 Lite,
met aftapinrichting op het perceel kadastraal 
bekend gemeente Lent, Sectie C n°. 903; 

D en R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 Maart 1928, n°. 262 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en N ijve1·heid van 29 Maart 
1928, 11°. 190 H, Afd. Arbeid ; 

0 . dat Burgem eester en Wethouders de ver
gunning hebben verleend onder voorwaarde, 
dat, alvorens van de a ftappomp gebruik wordt 
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gemaakt, op kosten van genoemde Company 
en na bekomen vergunning van of vanwege 
Onzen j\Jinister van W aterstaat, de rechter
berm van den Rijksweg ter plaatse als boven 
omschl'even, over minstens 20 ieter Iengte en 
4 l\letel' b,·eedte, midden voor de aftapinrich
t ing geheel moet zij n bestraat; 

dat de appellante tegen d ze voorwaarde 
bezwaal' heeft, daar h. i. het voorschrijven van 
<leze bestrat ing niet dient ter voorkom ing van 
gevaar, schade of hi nder, als bedoeld in al't. 
11 der Hinderwet· 

0 . dat de best'reden voorwaarde niet ten 
doel heeft om tegemoet te komen aan bezwa
ren van gevaar. hinder of schade, we lke van 
de inricht ing zelve te duchten zoudcn zij n, 
<loch veeleer om den thans onverharden berm 
van den Rijksweg ter plaatse tegen het be
r ij den door automobielen bestand te doen zijn ; 

dat het stellen van eene zoodanige voor
waarde geen teun vindt in de Hinderwet; 

Gezien deze wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met ha ndhaving voor het overige van het 
bestreden bes! uit van Burgerneester en Wet
houders van E lst van 17 October 1927, n° . 
69/492, de daarbij aan de vergunning verbon
den voorwaarde te doen vervall en; 

met bepaling wijders, dat de inrichting moet 
zij n voltooid en in werking gebracht binnen 
dri e maandcn na de dagteekening van <lit 
be luit. 

0nze :Minister van Arbeid , Handel en Nij
·verheid is belast, enz. 

{A.B. ) 

2 April 1928. ARREST van den Hoogen 
Raad . {Prov. Wet art. 138 en Gemeente
wet artt. 179/i en 230 .) 

[Ar tt. 167 van het R eglement van den 
Polcler Arkemheen verb iedt met bespa n
nen voel'tuigen den dij k te berijden. H et 
cassatiemiddel stel t niet-verbindendheid 
van dit artikel op grond dat daardool' de 
openbaal'heid van den weg onbevoegdelijk 
wordt aangetast.] 

AI aangenomen, dat de bedoelde weg 
aan de gemeente Putten toebehool'de, de 
Prov. St. ontleenen aan art. 138 de ,· Prov. 
wet de bernegdheid, de gewraakte bepa-
1 ingen in het R eglement op te nernen, zelfs 
ook bepalingen, waardoor de openbaar
heid van den weg feitelijk geheel wordt 
opgeheven, zondel' in strijd te komen met 
de in het middel aangehaalde artikelen. 

Immers de bij art. 179h der Gemeente
"·et omschreven zorg voo,· de pub I ieke 
wegen wordt slechts aan B . en Vv. opge
drag·en, ,.voorzoover van hen afhangt"; 
en door die woorden wordt te kennon ge
geven, dat die zol'g door het bevoegd ge
zag wettig , ook door anderen, kan wol'den 
opgelegd, terwijl de Pro,·. St. ten deze a ls 
bevoegd gezag zij n te beschouwen. De stel
ling, a ls zouden uitsluitend B. en W. het 
Gezag zijn, dat aan een weg de openbaar
he id kan ontnemen. vindt noch in art. 
179/t Gemeentewet, noch in eenige andere 
wettel ij ke be paling steun. it art. 230 
Gemeentewet kan de onbevoegdheid van 
de Prov. St. om de toegepaste bepali ngen 
vast te stellen, geenszins worden afgele id. 

Op het beroep van H. v. \V., requ irant van 
cassatie tegen een te zijnen laste gewezen von
nis van de Arr.-Rechtbank te Zwolle van 17 
NoYember 1927, waarbij hij in hooger beroep, 
na vernietiging van ecn vonnis van het Kan
tongerecht te Harderwijk van 1 J\IIaart 1927, 
ter zake van de overtredi ng van : ,,De zeedij k 
I angs de Zuider--,ee, zich uitstrekkende van de 
brug aan de Voordijk over de Schuitebeek in 
de gemeente Putten tot aan de Laak, zijnde 
de grens tusschen de Provincien Gelderland 
en Utrecht, berijden met bespannen voertuigen, 
zonder vergunning van den dijkstoel van den 
polder Arkemheen", tweemaal gepleegd, met 
toepass ing van de artt. 167, 156 en 202 van 
het Reglement voor den polder Arkemheen, 
vastgesteld bij bes! uit der Prov. Staten van 
Gelderland van 25 Juli 1916 no. 36, benevens 
de artt. 23 en 62 Sr., is veroordeeld tot twee 
geldboeten, elk van een gulden en een <lag 
rnn·angende hechtenis voor elke boete (gepleit 
door i\Ir. I. R. van der Pot, advocaat te 
Zwolle). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Art. 167 van het Reglement voor den Pol
cler Arkemheen, vastgesteld bij besluit der 
Prov. Staten van Gelderland, van 25 J uli 1916 
{Prov. Blad 1916, n° . 105 ) verbiedt, tenzij 
met verirunning van den dijkstoel , met bespan
nen voertuigen te berijden den dijk, waaronder 
is te verstaan de zeedijk Iangs de Zuiderzee, 
zich uitstrE1kkende van de brug aan den Vool'
d ij k oYel' de Schuitebeek in de gemeente Put
ten tot aan de Laak, zijnde de grens tusschen 
de provincien Gelderland en Utrech t . 

Requirant, die e rkende op 9 December 1926 
en op 7 J anuari 1927 als bestuurder van een 
met een paard bespannen voertu ig bedoelden 
d ij k te hebben bereden en deswege bij het be
streden vonn is werd veroordeeld, beweer t, dat 
door de Bechtbank zouden zijn geschonden of 
verkeerd toegepast art. 349 Sv., artt. 179h 
en 230 Gemeentewet, art. 427 60 Sr., bene
vens de artt. 156, 167 en 202 Yan voormeld 
Reglement. 

Blij kens de toelichting van het aldus voor
gestelde cassatiemiddel, bij de ingediende 
schr iftuur en het gehouden p leidooi, is requi
rant van oordeel, dat, aangez ien het gedeelte 
van rnormelden dij k, door hem bereden, -
naar in dezen als vaststaande mag worden 
aangenomen - 1 i een openbare weg, voor
komende op den openbaren Jigger der Ge
meente Putten en tevens e igendom van deze 
gemeente, de Prov. Staten van Gelderland 
door vool'melde artikelen van genoemd polder
reglement de openbaarheid van <lien weg heb
ben aangetast, zonder dat zij hiertoe het recht 
of de bevoegdheid hadden. Immers - a ldus 
het namens requirant voorgedragen betoog -
bij art. 179h der Gemeentewet wordt aan B . 
en \V. opgedragen de zorg, voorzoover van 
hen afhangt, voor de instandhouding, bruik
baarheid, vrijheid en vei lig he id der publieke 
wegen enz. u is wel iswaar bij art. 179 van 
bedoeld Polderreglement de zorg voor - en 
het gestadig toez icht op de goede instandhou
ding der waterkeeringen enz. waartoe de be 
doelde zeedijk behoort, opgedragen aan den 
dijkstoel van den Polder, maar de plicht en 
de uitsluitende bevoegdheid van B. en W . der 
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Gemeente Putten om te zorgen voo1· de vrij 
heid en veiligheid van dezen publieken weg 
wordt, naar de meening van den requ irant, 
door bedoelde be paling niet aangetast, gesteld 
al, dat Prov. Staten de bevoegdheid zouden 
hebben de zorg hiervoor aan anderen over te 
dragen. Requirant betwist clan ook, dat Prov. 
Staten het recht zouden hebben, eenvoudig 
door een bepal ing in een polderreglement aan 
een openbaren weg het karakter der open
ba.arheld te ontnen1en. Ondenkbaar is, naar 
het oordeel van requirant, dat, -waar de ge
meente zelf aan een weg het karakter van 
openbaarheid niet mag ontnemen, zonder het 
raadsbeslu it bedoeld bij art. 230 der Gemeen
tewet, Prov. Staten zonder dat hun hiertoe de 
bevoegdheid uitdrukkelijk bij de wet is toege
kend, dit we! zouden mogen doen. Prov. Sta
ten zouden zich ze lfs door de meergenoemde 
bepaling in het Polderreglement hebben schul
dig gemaakt aan overtreding van art. 427 60 
Sr. , daa r zij, handelende zonder toestemming 
van het openbaar gezag (w.o. in cassu te ver
staan B. en . W . der Gemeente Putten) het 
verkeer op meergenoemden openbaren weg 
hebben belemmerd. 

Ik kan mij met het namens requ irant ge
voerde betoog niet vereenigen. M.i. toch wordt 
daarbij uit het oog verloren, dat art. 136 Prov. 
wet in het algemeen aan de Staten opdraagt 
het toez icht op alle waterstaatswerken binnen 
de provincie, voorzoover de wet dat toez icht 
niet aan anderen heeft opgedragen, terwijl 
a rt. 140 Prov. wet de Staten bevoegd ver
kl aart onder Koninkl ij ke goedkeuring de re
glementen en verordeningen te maken, die zij 
voor het provinciaal belang noodig oordeelen. 
Dat de Staten ook aan het hun verleende toe
zicht de bevoegdheid ontleenen tot het geven 
van algemeene voorschriften tegen a l zoodanige 
handelingen, waardoor aan de instandhouding 
en de bestemm ing van waterstaatswerken voor 
den algemeenen dienst te kort mocht worden 
gedaan, werd o.m. door den Hoogen R aad be
s! ist bij a rrest van 11 Maart 1901, W. 7578. 
Ik vermag clan ook niet in te zien, waarom de 
Prov. Staten niet bevoegd zouden zijn, eene 
bepaling als die van het onderwerpelijke art. 
167 in het door hen overeenkomstig a rt. 138 
der Prnv. wet va tgestelde polderreglement op 
te nemen, ook a l betreft die, als in het onder
havige geval , een gemeenteweg. Dat aan die 
bevoegdheid in den weg zoude staan de bepa-
1 ing van art. 179h der Gemeentewet komt mij, 
evenmin als der Rechtbank in het bestreden 
vonnis, aannemelijk voor. Genoemde bepal ing 
toch draagt de zorg voor de instandhouding, 
bruikbaarheid, vrijheid en veiligheid der pu
blieke wegen enz. aan B. en W. op, ,,zoover 
van hen a fhangt" , waardoor geenszins wordt 
uitgesloten, veeleer wordt veronderste ld, (vg. 
Oppenheim Gem. recht 5e dr. II, biz. 145 ), 
dat andere bevoegde overheidsorganen, met 
name de provinciale wetgever, ook ten aan
zien van gemeentewegen, vernrdeningen of 
reglementen kunnen vaststell en, wanneer die, 
gelijk kenne lijk ten dezen, in het provinciaal 
belang noodzakelijk worden geoordeeld, met 
dit gevolg, dat de gemeentelij ke verordenings
bevoegdheid en de daarmede in verband 
staande bemoeiingen van B . en \V. ten aan
zien van datgene. waarbij in het provinciale 

1928 

1·eglement onder goedkeuring der Kroon wordt 
voorzien, moet wijken. 

Men moge met de Rechtbank hierin van ge
voelen verschillen, dat het verbod om den 
dij k met bespannen voertuigen te be1·ijden, de 
openbaarheid van den daarover loopenden 
weg niet aantast, of <lit al clan niet geschiedt, 
schijnt mij ten dezen van geenerlei belang. 
Neemt men immers met mij aan, dat Prov. 
Staten, gelijk ik getracht heb te betoogen , 
waar hun dit in het provinciaal be lang w e n
schelijk voorkomt, bevoegd zijn, ook ten aa n
zien van gemeentewegen verordeningen vast 
te stellen, clan zal die bevoegdheid, naar het 
mij voorkomt, in het gegeven geva l evenzee1· 
omvatten het geheel of gedeeltelij k opheffen 
van de openbaarheid van eenen gemeenteweg. 

Evenmin als art. 179h der Gemeentewet, 
vormen de door requirant nog aangehaalde 
artt. 230 dier wet en 427 onder 60 Sr. daar
voor, naar mijne meening, eenig beletsel. 
Art. 230 Gemeentewet niet, omdat het uit
sl ui tend regelende, wat heeft te geschieden, 
ingeval aan de Gemeente behoorende wegen 
enz. zullen worden vervreemd, bezwaard of 
verpand en, voor dat geval eischende eene 
verkl a ring bij besluit van den Raad, dat zij 
ten openbaren dienst niet meer bestemd zijn, 
niets bes! ist omtrent de al of niet bevoegd
heid van een hooger bestuursorgaan om die 
openbaarheid om andere redenen gehee l of ge
deel te lij k op te heffen. Art. 427 onder 60 Sr. 
niet, omdat die bepaling, al moge in het al
gemeen voorzoover geen andere autorite it is 
aangewezen B. en W. zijn het daarbij bedoeld 
bevoegd gezag, door wie het vereischte ver
lof om eenigen openbaren land- of wate rweg 
te versperren of het verkeer daarop te belem
meren, moet worden verleend, ten eenen male 
in het midden laat, welk openbaar gezag be
voegd is om desgeraden bij verordening de 
openbaarheid van eenen weg geheel of ge
deeltelij k op te heffen of daaromtrent andere 
voorschriften te geven. 

Aangezien het voorgestelde middel mij der
halve ongegrond voorkomt, conclude r ik tot 
verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadshee!' 

Savel berg; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schri ftuur en 
toegelicht bij die chriftuur en bij pleidooi, 
waarbij wordt beweerd: (zie Cone!. Adv.
Gen.); 

0. dat aan verdachte bij twee dagvaardingen 
is tela tgelegd, dat hij onderscheidenlijk op 9 
December 1926 en 7 J anuari 1927 te Diermen, 
gemeente Putten, op de nader aangegeven 
uren, als bestuu1·der van een met een paard 
bespannen voertuig heeft gereden over een 
gedeelte van den Zeedijk langs de Zuiderzee, 
zich uitstrekkende van de brug aan den Voor
dijk over de Schuitebeek in de gemeente Put
ten tot aan de Laak, zijnde de grens tusschen 
de provincien Gelderland en Utrecht, zonder 
dat hij daartoe vergunning had van den Dijk
stoel van den Polder Arkemheen; 

dat, nadat beide zaken door den Kanton
rechter in eersten aanleg waren gevoegd, die 
feiten bij het bestreden vonnis, met qualifi-

18 
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catie en strafoplegging als voormeld, als be
wezen zijn aangenomen; 

0. omtrent het voorgestelde middel: 
dat· art. 167 van het meerbcdoeld Polder

reglement luidt: ,,De dijk mag niet met be
spannen voertuigen bereden worden tenzij met 
vergunning van den Dijkstoel"; 

dat art. 156 van het Reglement bepaalt, dat 
waterkeeringen worden onderscheiden in dij
ken en kaden en onder meer nader omschrijft 
wat onder dij k is te verstaan; 

dat voorts bij art. 202 tegen de niet nale
ving van art. 167 straf is bedreigd, terwijl 
vaststaat dat laatstbedoeld artikel toepasselijk 
is op het gedeelte van den zeedijk, dat volgens 
de dagvaardingen is bereden; 

dat nog van belang is te vermelden, dat de 
R echtbank na de bewezenverklaring heeft 
overwogen: 

,,dat de raadsman van verdachte heeft be
toogd, dat de zeedijk waar het hier om gaat 
een openbare weg is, en de Prov. Staten niet 
bevoegd zijn tot het maken van beperkende 
bepalingen op grond van art. 179h der Ge
meentewet; 

dat echter het verbod om met bespannen 
voertuigen den dijk te berijden, het karakter 
van openbaarheid van dien dijk niet aantast, 
immers de vrijheid blijft dien dijk te beloopen, 
te berijden met kruiwagen enz.; 

dat voorts aan de bevoegdheid van Prov. 
Staten bij verordening (reglement) bepalingen 
als de onderhavige te maken, naar der Recht
bank inzicht art. 179h der Gemeentewet in 
geen enkel opzicht in den weg staat"; 

0. dat de toelichting van het middel - in 
aansluiting aan deze overwegingen - er van 
uitgaat dat de Rechtbank, zij het implicite, 
aanneemt, dat het door den verdachte bereden 
gedeelte van den dijk is een aan de gemeente 
Putten toebehoorende openbare weg, althans 
een open bare weg; 

dat in aansluiting daaraan verder de ver
bindbaarheid van art. 167 van het Reglement 
wordt bestreden op grond dat daardoor de 
openbaarheid van den weg onbevoegdelijk 
wordt aangetast; 

dat ten betooge daarvan voorts wordt aan
gevoerd (zie Cone!. Adv.-Gen.); 

0. dat - al aangenomen dat de hierboven 
bedoelde weg aan de gemeente Putten toebe
hoorde - de Prov. Staten aan art. 138 der 
Prov. Wet de bevoegdheid ontleenden om de 
bij de toelichting van het middel gewraakte 
bepalingen in het Reglement op te nemen, 
zelfs ook bepalingen waardoor de openbaar
heid van den weg feitelijk geheel wordt op
geheven, zonder in strijd te komen met de in 
het middel aangehaalde artikelen; 

dat immers bij art. 179h der Gemeentewet 
de daarbij omschreven zorg voor de publieke 
wegen slechts aan B. en W. wordt opgedragen 
,,voorzoover van hen afhangt"; en door die 
woorden wordt te kennen gegeven, dat die 
zorg door het bevoegd gezag wettig geheel of 
ten deele ook door anderen kan warden opge
legd, terwijl de Prov. Staten, zooals reeds op
gemerkt, ten deze als zoodanig bevoegd gezag 
zijn te beschouwen ; 

dat de stelling, als zouden uitsluitend B. en 
W. het Gezag zijn, dat aan een weg de open
baarheid kan ontnemen, noch in gemeld arti-

kel der Gemeentewet, noch in eenige andere 
wettelijke bepaling steun vindt; 

dat art. 230 der Gemeentewet bevat een 
voorschrift van beperkte strekking, waaruit 
de onbevoegdheid van de Prov. Staten om 
bepalingen, als door de Rechtbank bij het be
streden vonnis zijn toegepast, vast te stellen, 
geensz ins kan warden afgeleid; 

dat het voorts duidelijk is, dat het vaststel
len van zulke bepalingen niet oplevert het 
belemmeren van het verkeer op een weg, als 
in art. 427, 6° Sr. bedoeld; 

0. dat derhalve het middel in geenen deele 
tot cassatie kan leiden; 

V erwerpt het beroep. 
( . J . ) 

3 April 1928. BESLUIT, houdende aanwij 
zing van losplaatsen van ruw zout of zout
houdend water. . 92. 

Wij WILHEL:MINA, enz.; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien va n 29 Maart 1928, n°. 58, Accijn
zen; 

Gezien artikel 5 der wet van 27 September 
1892 (S taatsblad n°. 227), en artikel 2 van 
Ons besluit van 3 Januari 1908 (Staatsblad 
n°. 2); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met ingang van de dagteekening van dit 

besluit warden, met vervallenverkl aring van 
alle Onze vorige daartoe betrekkelijke beslui
ten, aangewezen als lo plaatsen van ruw zout 
of zouthoudend water: 

bij invoer ter zee : 

Alkmaar, 
Amsterdam, 
Delft, 
Delfzijl , 
Dordrecht, 
's-Gra venhage, 
Groningen, 
Harlingen, 
Helder, 
Hoorn, 
Leeuwarden, 
Maassluis, 
Medembl ik, 

Middelburg, 
Mui den, 
Rotterdam, 
Schiedam, 
Ter Neuzen, 
Velsen, 
Vlaardingen, 
Vlissingen, 
\Vormerveer, 
Zaandam, 
Zierikzee, 
Zwolle ; 

bij invoer langs rivicrcn en kanalen: 

Alkmaar, Nijmegen, 
Amsterdam, Roermond, 
Arnhem, Rotterdam, 
Bergen op Zoom, Sas van Gent, 
Bodegraven, Schiedam, 
Breda, Sluis, 
Delft, Ter Neuzen, 
Dordrecht, Tie] , 
's-Gravenhage, Utrecht, 
Groningen, Veghel, 
H aarlem, Velsen, 
Harlingen, Vlaardingen, 
's-Hertogenbo eh, \Veert, 
Leiden, Wormerveer, 
Maassluis, Zaandam, 
Maastricht, Zierikzee, 
Meppel, Zwolle, 
Muiden, Zwijndrecht; 
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bij invoel' le Lande : 
a. met poonvagens: 

Almelo, :'vlaastricht, 
Amers[oort, Melick en H erkenbosch, 
Amstel'darn, Meppel, 
Arnhem; i\liddelburg, 
Bergen op Zoom , Nijmegen, 
Bodegraven, Oldenzaal, 
Bovenknrspel, Roermond, 
Breda, Rotterdam, 
Dordrecht, Sas van Gent, 
Eindhoven, Schiedam, 
Enschede, Sluis, 
Geertrnidenberg, Tie!, 
Gennep, Utrecht, 
's-Gravenhage, Veghel, 
Groningen, Venlo, 
Haarlem, Vlaardingen, 
Harlingen , Vlissingen, 
Hengelo (0.), Winschoten, 
's-Hertogenbosch, vVinterswijk, 
Hoek van Holland, Worrnerveer, 
Leeuwarden. Zwolle, 
Leiden, Zwijndrecht ; 
Maas luis, 

b. op andere wijze: 
Tegelen. 
Onze Minister van Financien is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het taats
blad zal word en gepl aatst. 

's-Gravenhage, den 3den April 1928. 
WILHELMI A. 

D e Minister van Financien, de Gee r. 
(Uitgeg. 24 April 1928. ) 

3 April 1928. RONDSCHRIJVE van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, aan Heeren Commissarissen 
der Koningin in de onderscheidene pro
vincien, betreffende noodlandingen van 
militaire vliegtuigen. 

De Minister van Oorlog heeft mij medege
deeld dat gebleken is dat niet alle burgemees
ters, <lien zulks aangaat, bekend zijn met de 
beschikking van diens Departement van 8 
Juni 1921, 2e afdeeling, n°. 60, betreffende 
hulpverleening door burgemeesters bij nood
landingen van militaire vliegtuigen. 1 

Een afschrift dier beschikking gelieve 
U H.E.G. hierbij aan te treffen. 

Naar aanleiding h iervan zal ik het op prijs 
stellen indien door U H.E.G. namen mij de 
inhoud der beschikking onder de aandacht 
van de burgemeesters der gemeente in Uw 
gewest, voor zoover noodig, werd gebracht. 

Overeenkomstig de geparafeerde minuut, 

Bijlage. 

D e Secretaris-Generaal van 
B innenlandsche Zaken en Landbouw, 

Har cl er s, l.8.-G. 

Departement ,•an Oorlog. 
IIe Afd. N °. 60. 

Onderwerp: 
Bewaking van Vlieg

tuigen bij noodlandingen. 

's-Gravenhage, 8 Juni 1921. 
Teneinde bij eventueele noodlandingen van 

militaire vliegtuigen te kunnen doen voorzien 

1 Hieronder als bijlage opgenomen. 

in de bewaking der gelande vliegtuigen. \\Ordt 
de volgende regeling getrof£en: 

Als algemeene regel geldt, dat de beman
ning van een vlieg~uig dit ni_et verlaat, al_vo
rens in een deugdehJke bewakmg en opbergmg 
van het vliegtuig is voorzien. 

Bij noodlandingen, waarbij verwacht mag 
worden dat nog denzel [den dag kan worden 
opgestegen, c.q. gedemoteerd, blij ft steeds ee~ 
der tot de bemanning behoorende personen b1J 
het vliegtuig. 

Indien eerst den volgenden dag of later kan 
worden opgestegen of c.q. gedemonteerd, kan 
hulp voor bewaking word~n ingernepen. . 

In plaatsen met garmzoen zal de garm
zoenscomrnandant op aanvrage van de beman
ning, in de bewaking van het vliegtuig doen 
voorzien. 

In pi aatsen zonder garnizoen zal de beman
ning hulp inroepen bij __ den groeJ)scommandant 
der Poli t ietroepen, b1J den brigadecorr_i_man
dant der Koninklijke Marechaussee of b1J den 
burgemeester, met verzo~k. personeel , onder
scheidenlijk van de poht,etroepen, van de 
Koninklijke Marechaussee o_f vande g~~eente
politie voor bewaking te w1llen aanw13 zen. 

Het 'vragen van hulp geschiedt in de boven
staande volgorde. 

Aan de gemeentepolitie kan , indien de bur
gemeester dit wenscht, een vergoedmg worden 
toegekend tot een bedrag door den comman
dant der Luchtvaartafdeeling te bepalen. 

Is geen politiepersoneel beschikbaar, d~n 
kan de hulp . van den burgemeester worde~ 10-

geroepen voor het huren van burgerbewakmgs
personeel. 

Indien de oudste der bemanning niet over
tuigd is van de afdoende bewaking door het 
daartoe beschikbaar gestelde personeel , d_an 1s 
hij verplicht deze bewaking te doen gesch1eden 
door de bemanning zelve. 

Voorzieningen aan het vl iegtuig te treffen, 
zooals verankeren, afdekken van den motor, 
aftappen van koeh".ater, m~denemen van ge
makkel ijk te ontvreemden mstrumenten, van 
de bagage, enz. ges_chiedt steeds door de be
manning van het vliegtu1g. 

Voor eensluidend a[schrift, 
De Secretaris-Generaal 

van het Departenient van Oorlog, 
. W o I t m a n. (B.) 

5 April 1928. KONINKLIJ K BESLUIT. 
Lager Onderwijswet 1920, art. 107. 

Een nieuw bewijs als bedoeld in het le 
lid sub c wordt vereischt bij elke veran
dering in de gemeente, waar het onderwijs 
zal worden gegeven; h ieraan doet n iet af, 
dat de ondenvijzer zij n woonplaats had 
behouden in de gemeente, waar hij vroe
ge1· ondenvijs gaf en, na eenigen tij d in 
een naburige gemeente onderwijs te heb
ben gegeven, opnieuw werkzaam is ge
worden. 

Wij WILHEL fI IA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur der Afdeeling Zwolle van de ver
eeniging voor Christelijk Volksonderwijs te 
Zwolle, tegen de beslissing van Onzen Minis
ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen van 28 October 1927, n°. 12718, Afd. La-

.IS* 
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ger Onderwijs Financieel tot vaststell ing der 
Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97, der Lager
Onderwijswet 1920, over het jaar 1926 ten 
behoeve van de bijzondere lagere school al
daar, Warmoesstraat; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad 
(Afdeeling voor het algemeen vormend lager 
onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) van 
13 J anua1·i 1928, n°. 7803; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 Maart 1928, n°. 250; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
31 Maart 1928, n°. 4060, Afd. L. 0. F. ; 

0. dat Onzen Minister bij bovengemelde be
sl issing het bedrag der Rijksbijdrage voor bo
vengemelde school over het jaar 1926 heeft 
bepaald op f 9919.25; dat Onze Minister 
daarbij heeft overwogen, dat ingevolge art. 
107, l e lid onder c, der Lager-Onderwijswet 
1920 tot het geven van bijzonder onderwijs, 
o. a. wordt vereischt een bewijs, dat Burge
meester en \Vethouders der gemeente, waar 
het onderwijs zal gegeven worden de in be
doel de wetsbepaling onder a en b vermelde 
stukken hebben gezien en in orde bevonden; 
dat uit dit voorschrift voortvloeit, dat een 
n ieuw bewijs, als hier bedoeld, vereischt wordt 
bij elke verandering van gemeente, waar het 
onderwijs zal worden gegeven en dat in dezen 
zin dan qok door de Kroon werd beslist bij 
K. B. van 18 Juli 1924 n°. 316 ; dat dienten
gevolge de onderwijzer M. Boss bij zij n weder 
in functie treden aan deze school na een werk
zaam zijn in de gemeente Dai [sen een nieuw be
wijs, afgegeven door Burgemeester en Wet
houders der gemeente Zwolle behoefde; dat 
d ientengevolge de onderwijzer M. Boss als 
zijnde niet in het bezit van dit bewijs, onbe
voegd was bijzonder onderwijs te geven in de 
gemeente Zwolle, weshalve zijn salari over 
het tijdvak 18 Maart-31 Augustus 1926 niet 
voor Rijksvergoeding in aanmerking kan ko
men; dat in verband met het gemiddelde aan
tal leerlingen over 1925, nl. 219 de Rijksver
goeding voor deze school voor gewoon lager 
ondenvijs overeenkomstig art. 28 der Lager
Onderwijswet 1920, zooals dat artikel thans 
luidt, kan worden verleend voor het hoofd en 
n iet meer dan v ier onderwijzers van bijstand; 
dat dientengevolge het salaris van de onder
wijzerns M. J. Kwak die van 1 J anuari- 18 
Maart en van 1 September-31 December 
1926 boven het wettelij k aantal aan de school 
was verbonden, evenmin voor Rijksvergoeding 
in aanmerking kan worden gebracht; dat 
evenwel de R ijksvergoeding voor deze onder
wijzeres over het tij dvak 18 Maart-1 Septem
ber 1926 a ls vij fde verplichte leerkracht kan 
worden toegekend; dat die vergoeding be
draagt f 581.07; dat het schoolbestuur in be
roep aanvoert, dat de onderwijzer Boss ten 
tijde dat hij in de gemeente Dalfsen werk
zaam was, zij ne woonplaats heeft gehouden in 
de gemeente Zwolle, waar hij te voren de ver
klaring, bedoeld bij art. 107, le lid , onder c 
had ontvangen; dat deze verklaring hare 
kracht zou hebben behouden, zoo de betrok
kene, binnen de gemeente Zwolle woonplaats 
hebbende, aldaar eenigen tijd zonder betrek
king was geweest; dat niet valt in te zien, 

waarom de verklaring hare kracht zou ver
liezen zoo bij inhoud van de woonplaats in de 
gemeente Zwolle, de betrokkene tijdelijk werk
zaam is in eene andere gemeente; 

0. dat ingevolge art. 107, l e lid onder c 
der Lager-Onderwijswet 1920, tot het geven 
van bijzonder onderwijs wordt vereischt o. a. 
een bewijs, dat Burgemeester en Wetbouders 
de r gemeente, waar het onderwijs zal gegeven 
worden, de in bedoelde wetsbepaling onder a 
en b vermelde stukken hebben gezien en in 
orde bevonden; dat uit dit voorschrift voort
vloeit, dat een nieuw bewijs, als hier bedoeld, 
vereischt wordt bij elke verandering in de ge
meente, waar het onderwij s zal gegeven war
den ; dat het aan den onderwijzer M. Boss 
afgegeven bewijs van Burgemeester en Wet
houders van Zwolle zijne geld igheid heeft ver
loren, doorda t hij na de uitgifte van dit be
wijs in D alfsen onderwijs heeft gegeven; dat 
daaraan niet afdoet dat, terwijl hij in laatst
genoemde gemeente onderwijs gaf, hij zijne 
woonplaats in de gemeente Zwolle zou hebben 
behouden; dat dan ook bij de bestreden be
slissing terecht is overwogen, dat het salaris 
voor den genoemden onderwijzer over het tijd
vak 18 Maart-31 Augustus 1926 niet voor 
Rijksvergoeding in aanmerking kan komen; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met handbaving van de bestreden beslissing 
van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenscbappen van 28 October 1927, n°. 
12718, Afd. L . 0. F., het bedrag der Rijks
vergoeding, bedoeld in art. 97 der L ager-On
derwijswet 1920 over het jaar 1926, ten be
hoeve van deze school vast te stellen op 
f 9919.25. 

Onze ~Iinister van Onderwij s, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

(A.B.1) 

11 April 1928. BESCHIKICING van den 
Hoogen Raad. 

Art. 128 der wet op de Inkomstenbelas
ting 1914, bepalende dat pensioenen, 
wachtgelden en lijfrenten, die voor het in 
werk ing treden d ier wet zijn ingegaan, 
voor de eerste f 1000 slechts voor de hel ft 
aan de belasting zijn onderworpen, gelclt 
niet voor gemeentelijke inkomstenbelastin
gen. Waar de duidelijke tekst van art. 
243c cler Gemeentewet die toepass ing niet 
veroodooft, kunnen de in het cassatiebe
roep aangevoerde gronden eene beslissing 
in anderen zin niet rechtvaardigen. 

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

te IJ. , tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de directe belastingen te Leeu
warden van 2 Dec. 1927, betreffende zijn aan
slag in de Inkomstenbelasting der gemeente 
Leeuwarden over het bela tingjaar 1926/1927 ; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Procureur-Generaal, strekkende tot vernieti
ging der bestreden besl issing en regeling van 
den aanslag naar een inkomen van fa ; 

0. dat belanghebbende bij den R aad van 
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Bemep is opgekomen tegen den hem opgeleg
den en na bezwaarschri ft gehandhaafden aan
slag, daartegen aanvoerend, dat zij n pens ioen, 
hetwel k m inder dan f 1000 bedraagt en v66r 
1915 is ingegaan n iet zooa ls art. 128 der wet 
op de I nkomste~belasting 1914 voorschrij ft, 
slechts voo r de helft, <loch ten vo il e aa 11 de 
bel asti ng is ondenvorpen; 

dat de R aad van Beroep, overwegende, dat 
naar art. 243c der Gemeentewet gezegd art. 
128 voor de heff ing van plaatselijke i nkon1-
stenbel as ti ng toepass i ng m ist, be l anghebben
de's bezwaar heeft verworpen en den aanslag 
gehandhaafd ; 

0 . dat belanghebbende in cassatie zonder 
wetsartikelen te noemen, die zouden zij n ge
schonden, 's Raads u itspraak bestrij dt met het 
betoog, dat eene ru ime, n iet aan de letter zich 
vasthoudende wetsu itlegging medebrengt be
doeld art. 128 ook bij heff ing van gemeente
lij ke inkomstenbelasting toepasselij k te acb ten , 
ter ondersteuning van welk betoog wordt ge
wezen op dr ieerle i : 

a. dat in Aug. 1924 een ontwerp van wet is 
ingedi end , waarin o. a. wordt voorgesteld art. 
243c der Gemeentewet in d ier voege te wij zi
gen, dat oak naar de letter de overgangsbepa-
1 ing van art. 128 voor de gemeente lijke inkom
stenbelasting van kracht wordt; 

b. dat de M inister van Financiiin bij circu
laire aan de Inspecteurs der d irecte belastin
gen in overweging heeft gegeven bij de heffing 
van plaatsel ij ke inkomstenbelasting den aftrek 
van a r t. 128 toe te passen; 

c. dat d ie aftrek dan oak overal wordt toe
gepast, waar de gemeentelij ke inkom tenbe
l asti ng door R ij ksambtenaren wordt geheven 
en de rechtseenheid vordert, dat hetzelfde ge
schiedt te Leeuwarden, oak al wordt daar de 
becloelde be lasting door de gemeente geheven; 

0. h ieromtrent: 
dat die voorschr iften der wet op de Inkom

stenbelasting 1914 bij de heff ing van plaat
sel ij ke belasting naar het inkomen slechts van 
toepassing zijn voor zooverre de Gemeentewet 
de toepass ing gebiedt; 

dat, waar nu art. 243c van laatstgemelde 
wet a ll een verwijst naar de bepal ingen van 
hoofdstuk II der wet op de Inkomstenbelas
ting 1914, ook een m ime wetsuitlegging niet 
veroorlooft mede toepasselij k te ach ten een 
bepaling, die n iet in dat hoofdstuk, maar in 
hoofdstuk X VII is opgenomen; 

dat de nadere gronden, die belanghebbende 
ter versterk ing van zij n betoog heeft aange
YOerd, niet tot eene andere opvatting ku nnen 
leiden, die sub a n iet omdat aan de omstan
digheid, dat wijziging van art. 243c is noodig 
geacht om art. 128 voor de heffing van plaat
selij ke inkornstenbelastingen van kracht te 
doen zij n, bezwaarlij k steun kan warden ont-
1 eend voor de stell i ng, dat art. 243c ook on
gewijzigd reeds die toepassing gebiedt, die sub 
b en c niet, om dat voor de vaststel I ing van de 
juiste beteekenis van een wetsvoorschrift noch 
een mi nister ieel voorschr ift betreffende hare 
toepassing in de praktij k, noch di e toepassing 
zelve beslissend kan warden geacht en omdat 
een beroep op het belang der rechtseenheid er 
11immer toe mag leiden een uitlegging der 
\\"et d ie met haren tekst onvereenigbaar is als 
juist te aanvaarden, enkel omdat zij door de 

ambtenaren bij de toepass ing algemeen pleegt 
te warden gehuldigd; 

0. dat dus belanghebbende's grieven onge
g rond zij n; 

Verwerpt het beroep. 

11 Ap,.il 1928. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad. 

Art. 265/ de,· Gerneentewet bepaalt, dat 
met betrekking tot ontheffingen van den 
-aanslag in de plaatsel ijke inkomstenbelas
ting de bepal ingen van hoofdstuk X III 
der wet op de Inkomstenbelasting 1914 
ornl'eenkomstige toepass ing vinden. D it 
brengt mede, dat bij een verzoek om ont
heff i ng van be lasting wegens staking van 
een bemep krachtens art. 95 der wet op 
de inkomstenbelasting moet warden nage
gaan of door die staking het belastbaar 
inkomen daalt beneden drie vierde van 
het bed rag waarnaar de aansl ag is of 
wordt geregeld. Als belastbaar inkomen 
geldt echter n iet datgene wat volgens de 
\\"et op de Inkomstenbelasting a ls zuiver 
inkomen wordt aangemerkt, maar het be
lastbaar inkomen zooals het in art. 243d 
der Gemeentewet is omschreven, door na
melij k het zu iver inkomen te verminderen 
met een bedrag voor noodzakelijk levens
onderhoud, in Leiden dus met f 500 . 

De Hoage Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschr ift in cassatie van den 

Minister rnn Financien tegen de uitspraak 
van den Raad van Beroep voor de directe be
lastingen te Leiden, dd. 10 Nov. 1927, betref
fende het verzoek van A. te B., tot ontheffing 
van inkomstenbelasting, belastingjaar 1926/27; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelij ke conclusie van den 

Ad,·ocaat-Generaal Besier, namens den Pro
cureur-Generaal, strekkende tot verwerping 
van het beroep in cassatie; 

0 . dat belanghebbende, wier zuiver inkomen 
bij den aanslag was vastgesteld op f 2143, ge
deeltel ij ke ontheffing van den aanslag krach
tens art. 95 der wet op de Inkomstenbelasting 
1914 heeft verzocht, op grand dat zij met in
gang van 6 J ul i 1926 haar beroep a ls onder 
wijzeres had gestaakt en op pensioen was ge
ste l d, terwij l het bedrag van dat pens ioen 
f 1661 bedroeg; 

0. dat de Inspecteurs die ontheffing heeft 
geweigerd, omdat ten gevolge dier staking het 
inkomen van belanghebbende niet gedaald 
was beneden 3/4 van f 2143 of f 1607; 

0. dat belanghebbende in deze besli sing 
heeft bernst voor zoover betreft de R ijksin
komstenbelasting, maar bij den Raad van Be
roep heeft betoogd, dat die ontheffing haar 
voor de gemeentelijke Inkomstenbelasting toe
komt, omdat krachtens art. 243d der Gemeen
tewet haar belastbaar inkomen wordt berekend 
onder aftrek van een bedrag voor noodzakelij k 
levensouderhoud, ten deze f 500, zoodat haar 
belastbaar inkomen ten aanzien van de plaat
selij ke inkomstenbelasting voor de staking be
droeg f 1643 en daarna f 1161, dus met meer 
clan 1/4 is verminderd; 

0. dat de Raad zich met dit stanclpunt van 
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bel,anghebbende heeft vereenigd en de ge
vraagde ontheffing voor de gemeentelijke in
komstenbelasting heeft verleend, tegen welke 
bes I issing a ls middel van cassatie is aange
voerd: 

Schending of verkeerde toepassing van art. 
265/ der Gemeentewet, in verband met art. 95 
der wet op de Inkomstenbelasting 1914; 

0. dat _dit middel a ldus is toegelicht, dat 
art. 265/ der Gemeentewet ontheffing wegens 
het staken van een beroep slechts toelaat, in
dien zich de omstandigheden, bedoeld in art. 
95 der wet op de Inkomstenbelasting, voor
doen; dat dit artikel eisch t, dat het belast
baar inkomen, dat wil zeggen het inkomen dat 
art. 19 der wet bela tbaar inkomen noemt, 
daalt beneden 3/4 van het bedrag, waarnaar 
de belasting is geregeld, zoodat, waar die 
omstandigheid zich ten deze niet voordeed, de 
Raad de ontheffing niet had mogen toestaan; 

0. hieromtrent: 
dat krachtens art. 265/ der Gemeentewet ten 

aanzien van ontheffing van plaatselijke inkom
stenbelasting de voorschriften betreffende ont
heffing van de wet op de Inkomstenbelasting 
1914 overeenkomstige toe passing vinden; dat 
derhalve de toepassing dier voorschriften op 
een verzoek tot ontheffing van plaatselijke 
inkomstenbelasting moet plaats vinden met 
aanpass ing aan de van de Rijksinkomstenbe
lasting afwijkende voorschriften voor de plaat
selijke Inkomstenbelasting en met inachtne
ming van het aan die belasting ten grondslag 
I iggende stelsel; 

dat die overeenkomstige toepas ing dan ook 
medebrengt dat bij een verzoek om ontheffing 
van gemeentelijke inkomstenbelasting wegens 
staking van een beroep, dus krachtens art. 
95, als belastbaar inkomen in aanmerking 
komt niet datgene wat de wet op de Inkom
stenbelasting 1914 a ls zoodanig beschouwt, 
namelijk het zuiver inkomen, doch wat art. 
243d der Gemeentewet daartoe brengt, name-
1 ijk het zu iver inkomen verminderd met het 
in de verordening bepaald bedrag' voor nood
zakelijk levensonderhoud ; 

dat het middel derhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 

12 April 1928. BESLUIT tot WIJz1gmg van 
het Koninklijk Besluit van den 12den Sep
tember 1924 (StaatBblad n°. 446), laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk Besluit van den 
13den J anuari 1927 (Staat..Yblad n°. 5) tot 
uitvoering van artikel 4, derde lid, der 
Ouderdomswet. . 93. 

Wij WILHELMI A enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid ,an 5 April 1928, 
n°. 777, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 4, derde lid, der Ouderdoms-
wet 1919; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te wijzigen Ons besluit van 12 e~tember 1924 

(StaatBblad n°. 446), laatstelijk gew1jzigd bij Ons 
besluit van 13 Januari 1927 (StaatBblad n°. 5) 
tot uitvoering van artikel 4, derde lid, der Ou
derdomswet 1919 en te bepalen a.ls volgt: 

Eenig artikel. 

Artikel 2 van Ons vorenbedoeld besluit van 
12 September 1924 (StaatBblad n°_ 446) wordt 
a.ls volgt gelezen : 

,, a afloop van elk kalenderjaar warden zoo 
spoedig mogelijk de administratiekosten van 
dat jaar, voortvloeiende uit de Ouderdomswet 
1919, aan het Rijk in rekening gebracht, nadat 
het bedrag dier administratiekosten is vermin
derd met het bedrag der administratiekosten, 
gemaakt ter zake van de verzekeringen, in 
welker premien een opslag voor admini.stratie
kosten is begrepen, met dien verstande, dat die 
vermindering voor wat de opslagen betreft, 
genoemd onder l en 2 va.n a rttke l 1, niet meer 
zal bedragen clan ten hoogste 90 % en voor wat 
de opslagen betreft, genoemd onder 3 en 4 van 
artikel 1, niet meer clan ten hoogste 100 % van 
die opslagen." 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het StaatBblad zal warden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 12den April 1928. 
WILHELMI~A. 

De MiniBter van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SI o t em a k er d e B r u 1 n e. 

(Uitgeg. 30 April 1928.) 

12 April 1928. BESLUIT, tot vaststelling 
van een Bijzonder R eglement van politie 
voor het Maas-Waalkanaal . S. 94. 

Wij \VILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 27 Januari 1928, La. H.H., 
afdeeling Waterstaat A; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 
(Staatsblad n°. 69) en op het algemeen regle
ment van politie voor rivieren en Rijkskana
len; 

Den Raad van State gehoord (advies van 21 
Februari 1928, n°. 13) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
voornoemd van 4 April 1928, n°. 381, afdee
ling Waterstaat A.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen het volgende: 

Bljzonder reglement van polltle voor het 
Maas-Waalkanaal: 

Art. 1. Onder het Maas- Waal kanaal wordt 
verstaan het kanaal van de Maas bij Mook 
naar de Waal bij Nijm egen met de schutslui
zen te H eumen en bij Nij11iegen en hunne 
voorhavens. 

Art. 2. De grootste geoorloofde afmetingen 
der vaartuigen zijn met inbegrip van den op
perlast: 

a . voo,· het gedeelte van het Maas-Waal
kanaal tusschen de Maas en hekto,nete,·paal 
112 op 800 M. bezuiden de sluis bij Nijmeg en: 

lengte 100 M.; 
breedte 12 M. ; 
diepgang 2.80 M. of zooveel minder a.ls de 

binnenwaterstand bij de sluis te H eu,nen lager 
is clan 7 M. + .A.P.; 

hoogte boven water 7 M. 
Is de buitenwaterstand aan de sluis te Heu

,nen hooger clan 10.75 M. + N.A.P., clan be
draagt de toegestane hoogte der vaartuigen 
zooveel minder clan 7 M. als die waterstand 
hooger is clan 10.75 !H. + N.A.P. 
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b. voor het gedeelte van het Maas-Waal
kanaal tusschen hekto111eterpaal 112 op SOO M. 
bezuiden de sluis bij Nij111egen en de Waal: 

lengte 120 M. ; 
breedte 14 M. ; 
diepgang 3.10 M. of zooveel minder als de 

buitenwaterstand bij de sluis bij Nij111egen la
ger is dan 7.20 M. + .A.P. of de binnen
waterstand bij genoemde slu is lager is dan 
7.30 M. + N .A.P. ; 

hoogte boven wate r 9 M. 
Indi en de buitenwaterstand aan de slu is bij 

Nij111egen hooger is dan 11.25 M. + N.A.P., 
bedraagt de toegestane hoogte der vaartuigen 
zooveel minder dan 9 M. als die waterstand 
hooger is dan 11.25 M . + .A.P. 

Art. 3. Met de sluis bij Nijmegen wordt 
niet geschut, zoolang de buitenwaterstand al
daar hooger is dan 12.80 M. + N.A.P. en 
met de sluis te H eu111en wordt niet geschut, 
zoolang de buitenwaterstand aldaar hooger is 
dan 12.15 M . + N.A.P. . 

Art. 4. Het m aximum van snelheid, waar
mede de stoomvaartuigen zich mogen bewegen, 
bedraagt per minuut: 

voor stoomvaartuigen met meer clan 2.80 M. 
diepgang 100 M. ; 

voor stoomvaartuigen met niet meer clan 
2.80 M. diepgang 150 M. ; 

voor stoomvaartuigen met niet meer clan 
2.50 M. diepgang 175 M. ; 

voor stoomva artuigen met niet meer dan 
2 M. diepgang 200 M. ; 

voor stoomvaartuigen met niet meer dan 
1.50 M. diepgang 250 :M. 

I s de waterstand tussohen de sluizen lager 
clan 7.50 M. + N.A.P., dan worden de hier
voor genoernde diepgangen met zooveel ver
minderd a ls de kanaalwaterstand lager is dan 
8 M. + .A..P. 

Art. 5. De grootste geoorloofde lengte der 
vlotten is 250 M., de breedte 14 M. , de diep
gang 1.50 M. 

Zij worden met geen grooter snelheid ver
voerd dan 100 M . per rninuut. 

Onze Minister voornoernd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad gepl aatst en in afschrift aan den 
R aad van State medegedeeld zal worden. 

' s-Gravenhage, den 12den April 1928. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Waterstaat, H . v. d. V eg t e . 
( Uitgeg . 30 April 1928. ) 

16 April 1928. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het ont
werp-verdrag van Geneve, betreffende het 
verplicht geneeskundig onderzoek van kin
deren en jeugdige personen werkzaam aan 
boord van schepen (Staatsblad 1926, n°. 

186), s. 95. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Gezien de wet van den !Oden Juni 1926 

(Staatsblad n°. 186) , houdende goedkeuring 
van het in de derde in 1921 te Geneve gehou
den zitting der Algemeene Conferentie van de 
vertegenwoordigers der Leden van de Inter
nationale Organisatie van den Arbeid aangeno
rnen ontwerp-verdrag, betreffende het ver
pl icht geneeskundig onderzoek van kinderen 

en jeugdige personen werkzaam aan boord van 
schepen; 

Overwegende, dat dit ontwerp-verdrag door 
Ons is bekrachtigd en dat Onze akte van be
krachti g ing op 9 Maart 1928 is ingeschreven 
op het Secretariaat-Generaal van den Volken
bond ; 

Overwegende mede, dat het verdrag, ingevol
ge artikel 6, op laatstgenoemden datum voor 
Nede,·land in werking is getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 3den April 
1928, Directie van het Protocol, n°. 10880 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd ontwerp-verdrag, waarvan een 

afdruk en eene vertaling bij dit Besluit zijn 
gevoegd, te doen bekend maken door de plaat
sing van <lit Be luit in het Staatsblad. 1 

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

's-Gravenhage, den 16den April 1928. 
WILHELMINA. 

D e M inister va'fl Buitenlandsche Zaken, 
B e e 1 a e r t s v a n B 1 o k 1 a n d. 

(Uitgeg . 26 April 1928.) 

VERTALING. 

VOLKE 1BOND. 

INTERNATIONALE ARBEIDSCONFE-
RENTIE. Ontwerp-verdrag betreffende 
het verplicht geneeskundig onderzoek 
van kinderen en jeugdige personen werk
zaam aan boo,·d van schepen. 

De Algerneene Conferentie van de Interna
tionale Organisat ie van den Arbeid van den 
Volkenbond, door den Raad van Beheer van 
het internationaal Arbeidsbureau bijeengeroe
pen te Geneve en aldaar bijeengekomen op 
25 October 1921, in hare derde zitting, 

besloten hebbende verschillende voorstellen 
aan te nemen betreffende ,,verplicht genees
kundig onderzoek van kinderen en jeugdige 
personen werkzaam aan boord van schepen" , 
welk onderwerp een onderdeel uitmaakt van 
het 8ste punt van de agenda der zitting en 

besloten hebbende, dat deze voorstell en den 
vorm zullen aannemen van een ontwerp voor 
een internationaal verdrag, 

neemt het volgende ontwerp-verdrag aan, 
te1· bekrachtiging door de leden van de Inter
nationale Organisatie van den Arbeid, zulks 
overeenkomstig de bepalingen van dee! XIII 
van het Verdrag van Versa illes en van de 
overeenkomstige deelen der andere Vredesver
dragen: 

Art. 1. Voor de toepassing van clit verdrag 
worden onder ,,schepen" verstaan alle vaar
tuigen van welke soort oak, toebehoorende aan 
de overheid of aan bijzondere personen, in ge
bruik voor de zeevaart, met uitzonclering van 
oorlogsschepen. 

Art. 2. Met uitzondering van schepen, 
waarop slechts leden van een gezin werkzaam 
zijn, mogen kinderen en jeugdige personen 

1 Hierin is alleen de N ederlandsche verta
ling opgenomen. 
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beneden 18 jaren aan boord slechts te werk 
worden gesteld op vertoon van een geneeskun
dig certificaat, onderteekend door een daartoe 
door de bevoegde overheid erkenden genees
heer, waarbij zij geschikt zijn verkl aard voor 
dergelijken arbeid. 

Art. 3. Het verrichten van arbe id door zoo
clanige ki nderen of jeugd ige personen aan 
boord van schepen mag slechts bestendigd 
worden bij periodieke herhaling van het ge
neeskundig onderzoek, met dien verstande, dat 
uiet meer clan een jaar tusscheu twee opeen
vol gende geneeskundige onderzoekingen mag 
verloopen en op vertoon, na elk zoodanig on
de rzoe k, van een geneesl..--undige verklaring 
van geschiktheid voor dezen arbeid. 

Indien evenwel de geldigheidsduur eener 
geneeskundige verklaring tijd.ens een reis e in
digt, wordt deze verlengd tot het einde dier 
rei s. 

Art. 4. In dringende gevallen kan de be
voegde overheid een persoon jonger clan 18 
jaren toestaau aan boord te gaan zond r een 
voorafgaand onderzoek, als bedoeld in de ar
tikelen 2 en 3 van dit verdrag, onder voor
waarcle echter, dat dit onderzoek plaats heeft 
in de eerste haven, die het schip aandoet. 

Art. 5. De officieele bekrachtigingen van 
di t verdrag, overeenkomstig het bepaalde in 
dee! XIII van het Verdrag van Versailles en 
de overeenkomstige deelen van de andere 
Vredesverdragen, zullen worden medegedeeld 
aan den Secretaris-Generaal van den Volken
bond en door hem worden ingeschreven. 

Art. 6. Dit verdrag zal van kracht worden 
zoodra de bekrachtigingen van 2 leden van de 
Internationale Organisatie van den Arbeid 
door den Secretaris-Generaal zullen zijn inge
schreven . 

Het zal slechts verbindend zijn voor de le
den, die hunne bekrachtiging door den Secre
taris-Generaal hebben doen inschrijven. 

Vervolgens zal dit verdrag voor ieder der 
andere leden in werking treden op den datum, 
waarop de bekrachtiging van dat lid door het 
Secretariaat zal zijn ingeschreven. 

Art. 7. Zoodra de bekrachtigingen van 2 
leden der Internationale Organisatie van den 
Arbeid door het secretariaat zijn ingeschreven, 
zal de Secretaris-Generaal van den Volken
bond van dit feit mededeeling doen aan alle 
leden van de I nternationale Organisatie van 
den Arbeid. Hij zal hen eveneens in kennis 
stellen met de inschrijvingen van de bekrach
tigingen, die hem later door andere leden der 
Organisatie zullen worden medegedeeld. 

Art. 8. Behoudens het bepaalde in artikel 
6, verbindt ieder lid, dat dit verdrag bekrach
tigt, zich om de bepalingen van de a1·tikelen 
1- 4 uiterlijk op 1 J anuari 1924 in toepassing 
te brengen en zoodanige maatregelen te nemen 
als noodig zullen blijken om deze doeltreffend 
te doen zijn. 

Art. 9. I eder lid van de Internationale Or
ganisatie van den Arbeid, dat dit verdrag be
krachtigt, verbindt zich om het toe te passen 
ten aanzien van zijn kolonien, bezittingen en 
protectoraten, overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 421 van het Vredesverdrag van 
Versailles en de overeenkomstige artikelen der 
andere Vredesverdragen. 

Art. 10. Ieder lid, dat dit verdrag heeft be-

krachtigd, kan het opzeggen na verloop van 
een termijn van tien jaren na den datum, 
waarop dit verdrag van kracht begint te wor
den, zulks bij een verklaring toegezonden aan 
den Secretaris-Generaal van den Volkenbond 
en door dezen in te schrijven. De opzegging 
wordt eerst van kracht een jaar nadat zij door 
het Secretariaat is ingeschreven. 

Art. 11. De Raad van Beheer van het In
ternationaal Arbeidsbureau moet, tenminste 
eenmaal in de 10 jaren, aan de Al gemeene 
Conferentie een verslag uitbrengen over de 
toepassing van dit verdrag en zal vaststellen, 
of het wenschelijk is de herziening of wijzi
ging van <lit verdrag op de agenda der Confe
rentie te pl aatsen. 

Art. 12. Zoowel de Fransche als de Engel
sche tekst van dit verdrag is authenthiek. 

16 April 1928. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het op 
23 October 1926 te Kopenhagen tusschen 
N ederland en Denemarken gesloten ver
drag betreffende ongevallenverzekering 
{Staatsblad 1927, n°. 409) . S. 96. 

16 Ap,·il 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
Lager Onderwijswet 1920, art. 30 j 0

• 

art. 33. 
Daar het onderwijs in de nuttige hand

werken wordt gegeven volgens het leer
plan en den lesrooster van de openbare 
lagere scholen in de betrokken gemeente, 
zoodat het van het onderwijs aan die scho
len dee! u itmaakt, is de gemeenteraad 
niet bevoegd tot het toekennen van een 
belooning voor dat onderwijs bui ten de 
gewone schooluren; immers laat de alg. 
m. v. b. bedoeld in art. 30 le l id, daartoe 
geen gelegenheid, en doet zich hier ook 
niet voor een der gevallen, bedoeld in art. 
33, l e lid. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Diepenveen, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Sta ten van Overijs
sel van 20 September 1927, n°. 9050/5999, 2e 
Afd. , waarbij goedkeuring is onthouden aan 
het raadsbesluit dier gemeente van 23 Juni 
1927, tot wijziging van de gemeente-begrooting 
voor het dienstjaar 1927; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 Februari 1928, n°. 128; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 11 
April 1928, n°. 2876, Afd. B. B.; 

0. dat de Raad der gemeente Diepenveen in 
zijne vergadering van 23 J uni 1927 heeft be
sloten de begrooting van inkomsten en uitga
ven van d ie gemeente voor het dienstjaar 
1927 te wijzigen in dier voege, dat o. m. aan 
de begrooting wordt toegevoegd een post ad 
f 900 voor ,,Belooning der onderwijzeressen 
voor het geven van onderwijs in de nuttige 
h andwerken buiten de gewone schooluren"; 

dat Gedeputeerde Staten van Overijssel bij 
hun besluit van 20 September 1927, n° . 9050/ 
5999, aan dit raadsbeslu it hunne goedkeuring 
hebben onthouden, daarbij o. a . overwegende, 
da t ingevol ge art. 30 van de Lager-Onderwijs-
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wet 1920, de hoofden en de onderwijzers eene 
vaste jaarwedde genieten volgens regelen, bij 
al gemeenen maafregel van bestuur vast te 
stellen; dat die algemeene maatregel van be
stuur, vastgesteld bij Ons besluit van 27 De
cember 1924, S. 585, en laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 11 Februari 1926, S. 23, 
geen gelegenheicl bieclt aan de gemeentebe
sturen tot het toekennen aan de onderwijzers 
van eene belooning voor buiten de gewone 
school uren gegeven lessen; dat de gemeente
raad slechts bevoegd is in de gevallen, ge
noemd in art. 33 van de Lager-Onderwijswet 
1920 en onder goedkeuring van hun college, 
tot het toekennen van eene extra-belooning 
aan de onderwijzers, n.l. op grond van het 
bezit of van het gebruik maken op de school 
van bevoegdheden, waarvoor geene wettelijke 
akten van bekwaamheid verkrijgbaar zijn, 
alsmede op grond van hunne aanwijzing tot 
plaatsvervanger van het hoofd der school ; dat 
blijkens bericht van den inspecteur van het 
lager onderwijs in de Inspectie Deventer, het 
onderwijs in de nuttige handwerken aan de 
openbare lagere scholen in de gemeente Die
penveen, wordt gegeven volgens het leerplan 
en den lesrooster van die scholen, zoodat niet 
gesproken kan worden van afzonderlijke cur
sussen, die met de scholen niets te maken heb
ben en waarvoor afzonderlijke belooningen 
kunnen worden toegekend; dat derhal ve de 
voorgenomen toekenning van de meergenoem
de belooning aan de onderwijzeressen, als zijn
de in strijd met de wet, niet kan worden toe
gelaten; 

dat van <lit besluit de Raad der gemeente 
Diepenveen bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat de Lager-Onderwijswet 1920 
geen verbod bevat tot het toekennen van een 
belooning aan onderwijzeressen, belast met het 
geven van onderwijs in de nuttige handwerken 
buiten de gewone schooluren; dat ook onder 
de werking van de Lager-Onderwijswet van 
1878, zooals die o. m. is gewijzigd bij de wet 
van 23 Februari 1918, S. 147, alhier aan de 
onderwijzers voor gegeven lessen, buiten de 
gewone schoolu ren, eene belooning werd toe
gekend; dat uit een oogpunt van billijkheid 
toekenning van eene dergelijke vergoeding 
alleszins gerechtvaardigd is; 

0. dat blijkens de overgelegde stukken het 
onderwijs in de nuttige handwerken, waarvoor 
aan de onderwijzeressen eene belooning is toe
gekend, wordt gegeven volgens het leerplan 
en den lesrooster van de openbare lagere scho
len in de gemeente Diepenveen, zoodat het 
van het onderwijs aan die scholen dee! uit
maakt; 

dat de saluricering van het onderwijzend 
personeel aan eene openbare lagere school is 
geregeld in den a lgemeenen maatregel van 
best ur, bedoeld in art. 30, le lid, der Lager
Onderwijswet 1920, bij welken algemeenen 
maatregel van bestuur geen gelegenheid wordt 
gelaten tot het toekennen van de evengenoem
cle belooning; 

clat zich hier evenmin een der beicle geval
len voordoet, waarin krachtens art. 33, l e lid, 
cler L ager-Onderwijswet eene belooning aan de 
onderwijzers kan worden toegekend; 

eene belooning voor het onderwijs in de nut
tige handwerken als hier is gegeven aan de 
onderwijzeressen aan de openbare lagere scho
len in zijne gemeente, en Gedeputeerde Sta
ten terecht de desbetreffende wijziging van 
de begrooting niet hebben goedgekeurd; 

Gezien de Gemeentewet en de Lager-Onder
wijswet 1920 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
h et be roep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw is belast, enz. 
(A. B.) 

17 April 1928. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Algemeen Reglement Dienst en 
van het Algemeen Reglement Dienst 
Locaalspoorwegen. S. 97. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

"\Vaterstaat Yan 5 Januari en van 9 Augustus 
1927, Las. P en I, beide afdeeling Vervoer- en 
Mijnwezen; 

Gelet op artikcl 'i. 7 der Spoorwegwet en op 
artikel 4 der Locaalspoor- en Tramwegwet; 

Den Raad van State gehoord (adviezen van 
22 Maart en 23 Augustus 1927, nos. 34 en 21); 

Gezien bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 April 1928, n°. 447, 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bet Algemeen Reglement Dienst, vastgesteld 

bij Koninklijk besluit van 26 Juni 1913 (Staats
blad n°. 315), het Jaatst gewijzigd bij Koninkljjk 
besluit van 22 Januari 1926 (Staatsblad n°. 12), 
en bet Algemeen Reglement Dienst Locaalspoor
wejoen, vastgesteld bij Koninkl(jk besluit van 
3 uni 1915 (Staatsblad n°. 230), het la.atst 
aangevuld bij Koninklijk besluit van 11 October 
1926 (Staatsblad n°. 353), te wijzigen als volgt: 

I. In artikel 11, eerste lid, onder d, wordt 
tusschen ,,begeven" en .,wanneer" ingela.scht: 
,,of daarover vee te drijven". 

II. Artikel 28 wordt gewijzigd en opnieuw 
va.stgesteld als volgt : 

,,Artikel 28. 

Voorschriften ter in.standhouding van de goede 
orde op buitenpleinen en toegangen. 

Bij plaatselijke verordening worden a.fzonder
lijke voorschriften betreffende de orde en de 
veiligheid van het verkeer op de buitenpleinen 
van en de toegangen tot de stations en halten 
van spoorwegondernemingen niet va.stgesteld, 
clan nadat bestuurders van den spoorwegdienst 
zijn gehoord". 

III. In ar bike] 64, vierde lid, vervallen aa.n 
het slot de woorden : ,,mits de duwende Joco
motief niet a.an den trein gekoppeld is". 

IV. Aan artikel 64, vierde lid, wordt de 
volgende zin toegevoegd : ,.Indien eene aan den 
trein gekoppelde duwende locomotief tijdensden 
rit ontkoppeld moet worden, moet dit ontkop
pelen van de standplaats van den machinist 
kunnen geschieden". 

V. In ar tikel l 06bis, tiende lid, wordt tus
schen de woorden ,,en" en ,,na" inaevoegd 

, ,, , zoo de voorzitter dit noodig oorcleeft." 
dat mitsdien de gemeenteraad niet bevoegd 

moet worden geacht tot het toekennen van ' 
Onze Minister van Wa.terstaa.t is belast met 

de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
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Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 17den April 1928. 
WILHELMI A. 

De Minister van Waterstaat, H. v. d. V eg t e. 
( Uitgeg. 7 Mei 1928.) 

18 April 1928. BESLUIT tot w1Jz1gmg van 
het K oninklij k besluit van 13 Januari 1927 
(Staatsblad n°. 4) laatstelijk strekkende tot 
wijziging en aanvulling van het Koninklijk 
beshtit van 23 Maart 1925 (Staatsblad n°. 
101), houdende voorschriften inzake de 
bevoegdheden tot het geven van nijver
heidsonderwij s en de daarmede verband 
houdende examens. S . 98. 

Wij WILHE LMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 12 
Ma.art 1928, no. 2873/3, Afdeeling ijverheids
onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons be
sluit van 13 Januari 1927 (Staatsblad n°. 4) 
nader te wijzigen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 27 
Maart 1928, n°. 28); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 April 1928, n°. 4674, 
Afdeeling Nijverheidsonderwijs ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met wijziging in zooverre van artikel 5 van 

Ons besluit van 13 Januari 1927 (Staatsblad n°. 
4) te bepalen, dat in het jaar 1928 nog gelegen
heid zal worden gegeven, oru examen af te leg
gen volgens het programma voor de akte s, 
zooals dit luidde v66r de daarin bij dat besluit 
aangebrachte wijziging. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden a.an den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 18den April 1928. 
W ILHELMI r A. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

Waszink. 
( Uitg,,g. 26 April 1928. ) 

18 April 1928. BESLUIT, houdende wijziging 
van het Koninklijk besluit van 25 April 
1906 (Staatsblad n°. 70) omtrent den vrij
dom van accijns voor zout, gebezigd voor 
de zouting van groenten en noten, die 
naar het bui ten land worden uitgevoerd . 
s. 99. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 13 Maart 1928, n°. 142, Accij n
zen; 

Gezien Ons besluit van 26 April 1906 
(Staatsblad n°. 70), laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 30 Juni 1919 (Staatsblad n°. 
460); 

Den R aad van State gehoord (advies van 27 
Maart 1928, n°. 29) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 April 1928, n°. 22, 
Accijnzen; 

H ebben goedgevonden en verstaan te bepa
len: 

Art. 1. In artikel 8 van het aangehaald be- . 
slui t van 25 April 1906 (Staatsblad n°. 70), 
zooals dit wordt gelezen ingevolge Ons besluit 
van 12 December 1906 (Staatsblad n° . 327), 
wordt achter kool (bloem-), in de plaats van 
11 kilogram gelezen: 15 kilogram. 

Art. 2. Dit beslu it treedt in werking met 
ingang van den eersten Juli 1928. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit beslu it, dat in het Staats
blad za l worden geplaatst en waarvan af
schrift za l worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 18den April 1928. 
WILHELMINA. 

De Minist er van Financien, de Geer. 
(Uitgeg. 30 Ap1·il 1928.) 

18 Ap1·il 1928. KO I KLIJK BESLUIT. 
Lager Onderwijswet 1920, Art. 101, 5e lid. 

Kosten voor aanschaffing van p laten en 
van potjes voor hangplantjes ten behoeve 
van het teekenonderwijs komen a ls uitga
ven voor leer- en hulpmiddelen voor ver
goeding in- aanmerking. Ditzelfde geldt 
van rente van opgenomen kasgeld, kosten 
voor convocatiebil jetten en zaalhuur ten 
behoeve van bestuurs- en ledenvergaderin
gen, uitnoodigingskaarten voor een ouder
avond, die van voorziening in vacatures 
a.an de school en die voor het opmaken 
van den lesrooster; deze alien vallen onder 
art. 55, o. Kosten van het inlijsten van 
gravures ten dienste van het onderwijs in 
de bijbelsche geschiedenis komen a.ls uit
gaven voor leer- en hulpmiddelen voor 
vergoeding in aanmerking. 

Een advertentie ,,Geslaagd a lle candi
daten" is zuiver reclame en komt niet voor 
vergoeding in aanmerking. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door: 

a. den Raad der gemeente Vlissingen en b. 
het bestuur der Vereeniging voor Christel ijk 
Uitgebreid Lager Onderwijs, gevestigd te Vlis
singen, tegen het besluit van Geel. Staten van 
Zeeland van 7 October 1927, n° . 112, l e Afd., 
waarbij met gedeeltelijke gegrondverklaring 
van het beroep van appellant onder b tegen 
het besluit van den Raad der gemeente Vlis
singen van 31 December 1926, n°. 10b, ten 
behoeve van de bijzondere school voor Uitge
breid Lager Onderwijs a.an de Kleine Kerk
straat aldaar, de vergoeding, bedoeld in art. 
101, l e lid, der Lager-Onderwijswet 1920 over 
het jaar 1924, met inbegrip van de driejaar
lij ksche verrekening, overeenkomstig het 8e 
lid van dit wetsartikel, over het tijdvak 1922 
tot en met 1924 is vastgesteld op f 1059.50; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
14 Ma.art 1928, n°. 252; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
13 April 1928, n°. 4006, Afd. L . 0. F.; 

0. dat de Raad der gemeente Vlissingen bij 
besluit van 31 December 1926, n°. 10b, het 
bedrag der vergoeding, bedoeld in art. 101, 
lid 1, van de Lager-Onderwijswet 1920, met 
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inbegrip van de 3-jaarlijksche verrekening, 
bedoeld in lid 8 van dat artikel, over het jaar 
1924 heeft vastgesteld ten behoeve van de 
bijzondere school voor Uitgebreid Lager On
derwijs aan de Kleine Kerkstraat; dat nadat 
het schoolbestuur bij Ged. Staten van Zeeland 
in beroep was gekomen, dit college bij besluit 
van 7 October 1927 het beroep gedeeltelijk 
ongegrond heeft verklaard en overigens het 
bedrag der vergoecling over 1924, met inbe
grip van de 3-jaarlijksche verrekening over 
het tijdvak 1922 tot en met 1924, heeft vast.-
gesteld op f 1059.50; dat van dit besluit het 
gemeentebestuur van Vlissingen en het school
bestuur bij Ons in beroep zijn gekomen; dat 
het gemeentebestuur aanvoert, dat Geel. Sta
ten geleverde platen onder- leermiddelen heb
ben gerangschikt, zonder te kunnen beoordee
len, met welk doe! de platen zijn aangeschaft; 
dat de uitgaven voor het aanschaffen van 2 
potjes voor hangplantjes, dienende voor klasse
versiering, en voor eene advertentie ,,Geslaagd 
alle leerlingen" geen verband houden met 
den goeden gang van het onderwijs en mits
dien ten onrechte onder art. 55, o zijn gerang
schikt; dat ouderavonden vallende onder art. 
55m der wet, niet voor vergoeding in aanmer
king mogen worden gebracht; dat ook de 
rente van voorschotten en de post ,,rente en 
onkosten kassier" niet behooren te worden 
vergoed, daar de wet zelf eene regeling voor 
voorschotten geeft; dat het schoolbestuur aan
voert, dat de kosten voor convocatiebi ljetten 
en zaalhuur, voor bestuurs- en ledenvergade
ringen, de uitnoodigingskaarten voor een 
ouderavond, de kosten van het inlijsten van 
eenige gravures ten dienste van het onderwijs 
in de Bijbelsche geschiedenis, de kosten van de 
voorziening in de vacatures in het onderwij
zend personeel aan de school en de kosten van 
het opmaken van den lesrooster , ten onrechte 
niet door Geel. Staten voor vergoeding in aan
merking zijn gebracht; 

0. ten aanzien van het beroep van den ge
meenteraad, dat de kosten voor het aanschaf
fen van platen en van 2 potjes voor hang
pi antjes ten behoeve van het teekenonderwijs, 
als uitgaven voor leer- en hulpmiddelen voor 
vergoeding in aanmerking komen; dat op 
grond van het onderlinge verband der wets
bepalingen moet worden aangenomen, dat 
onder de kosten van oudercommissien, bedoeld 
in art. 55, letter m, der Lager-Onderwijswet 
1920 zijn te verstaan de kosten der commissien 
wier bestaan art. 20 der wet voor de openbare 
lagere scholen voorschrijft, en dus niet de 
kosten van ouderavonden aan bijzondere lagero 
scholen; dat deze kosten vallen onder de 
rubriek o van art. 55, daar zij ten doe! heh
ben eene goede ver tandhouding en samenwer
king tusschen school en huisgezin en daarmede 
den goeden gang van het onderwijs te verze
keren, en mitsdien voor vergoeding in a.111-
merking Immen, uitgezonderd de voor v3rfo
ringen op zulke avonden gemaakte ko3t.m; 
dat even~ens de i-ente van opgenomen kasgeld 
voor vergoeding in aanmerking komt, c-!aar 
Geel. Staten tei-echt hebben aangenomen, dat 
<lit kasgeld strekte ter bevordering van den 
goeden gang van het onderwijs; dat het 
tegendeel niet kan worden afgeleid uit de 
omstandigheid, dat een voorschot op de ge-

meentevergoeding moet worden verleend, daar 
<lit voorschot niet behoeft te worden verleend 
voor de vergoeding voor boventa llige onder
wijzers, en bovendien slechts ten hoogste tach
tig ten honderd bedraagt van hetgeen de ge
meente heeft uitgegeven voor hare overeenkom
stige openbare lagere scholen over het laatste
lijk afgesloten dienstjaar, zoodat allerminst is 
uitgesloten, dat dit voorschot niet toereikend 
is; dat eene aclvertentie ,,Geslaagd alle cancli
daten" zuiver reclame is en de uitgave daar
voor niet geacht kan worden te behooren tot 
die, welke den goeden gang van het onderwijs 
bevorderen, zoodat Geel. Staten deze kosten 
ten onrechte voor vergoeding in aanmerking 
hebben gebracht; 

0. ten aanzien van het beroep van het school
bestuur, dat de kosten voor convocatiebiljetten 
en zaalhuur ten behoeve van bestuurs- en le
denvergaderingen, de kosten voor uitnoodi
gingskaarten voor een ouderavond, die van de 
voorziening in de vacatures van het onder
wijzend personeel aan de school en die voor 
het opmaken van den lesrooster als vallende 
onder art. 55, o der Lager-Onderwij wet 1920 
voor .vergoeding in aanmerking komen; dat 
de kosten van het inlijsten van eenige gravu
res ten dienste van het onderwijs in de Bij
belsche geschiedenis als uitgaven voor leer
en hulpmiddelen voor vergoeding in aanmer
king komen; 

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

met wijziging in zooverre van het bestreden 
besluit van Geel. Staten van Zeeland, het be
drag der vergoeding, bedoeld in art. 101, lid 
1, der Lager-Onderwijswet 1920 voor de school 
voor Christelijk Uitgebreid Lager Onderwijs 
aan de Kleine Kerkstraat te Vlissingen over 
1924, met inbegrip van de 3-jaarlijksche ver
rekening, bedoeld in lid 8 van art. 101 voor
noemd, vast te stell en op f 1170.63. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Weten chappen is belast, enz. 

(A.B.) 

20 April 1928. WET, tot vaststelling van het 
tweede hoofdstuk de1' Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1928. S. 100. 

V astgesteld op f 1,958,423. 

20 April 1928. WET tot vaststelling van 
het zevende hoofdstnk B der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1928. S. 101 . 

Vastgesteld op f 95,165,856. 

20 Ap,·il 1928. WET tot regeling van de 
inkomsten en uitgaven van het Staats
muntbedrijf voor het dienstjaar 1928. 
s. 102. 

V astgesteld op f 312,886. 

20 Ap,·il 1928. WET tot vaststelling van de 
begrooting van uitgaven van het Fonds 
voor de uitvoering van de Tiendwet 1907 
(Staatsblad n°. 222), voor het dienstjaar 
1928. s. 103. 

Vastgesteld op f 992,000. 
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20 April 1928. WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Leeningfonds 1914 voor het dienstjaar 
1928. s. 104. 

Vastgesteld op f 83,525,475. 

20 April 1928. WET tot regeling van de ont
vangsten en u itgaven van het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds voor het jaar 
1928. s. 105. 

l'astges teld up f 188,349,562. 

20 April 192 . WET, houden le goedkeuring 
van den onderbandscben ,erkoop aan de 
gemeente Groningen van de ,oormalige 
mili taire bakkerij c. a. aan den Turfsingel 
te Groningen. S. 106. 

20 April 1928. WET, boudende wjjziging van 
art. 99 der Wet op de Inkomstenbelnsting 
1914. , . 107. 

Wij WILHELl\fINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen bebben, 

dat bet wenscbelijk is wijzising te brengen in 
artikel 99 der Wet op de 1nkomstenbelnst-ing 
1914-; 

Zoo is bet, dat Wij, den R aad van St11,te, enz· 
Art. 1. Artikel 99 der Wet op de lnkom

stenbelasting 1914 wordt gelezen als volgt: 
I ndien een persoon, vallende onder art. la, 

tevens in Nederlandscb-Indie, Suriname of 
Cura9a aan eene inkomstenbelasting is onder
worpen, wordt zijne volgens artt. 37 en 38 bere
kende belasting verminderd met de belasting, 
eveneens volgens die artikelen berekend, voor 
een inkomen gelijk aan bet gedeelte van zijn 
inkomen, dat in r ederlandscb-Indie, uriname 
of Cura9ao belastbaar is. 

De bepaling van bet eerste lid is niet van 
toepassin~ ten aanzien van de opbrengst van 
een bedri1f of beroep dat slecbts tijdelijk in 
Nederlandscb-Indie, Suriname of Cura9ao wordt 
uitgeoefend. Onze :Minister van Financien is 
gemacbtigd tot bet geven van voorscbriften 
ter voorkoming van dubbele belasting te dezen 
opzicbte. Een kracbtens die voor chriften ge
nomen bescbikking wordt als een uitspraak op 
een verzoek om ontbeffing be cbouwd. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van 1 Mei 1928. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten April 

1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, De Geer. 
(Uitgeg. 27 April 192 .) 

20 April 192 . WET tot va tstelling van bet 
vierde boofdstuk der Staatsbegrooting voor 
bet dienstjaar 1928. '. 10 

Vastgesteld op f 28,101,042. 

20 April 1928. WET tot aanvulling van de 
wet van 6 Mei 1878 { taatsblad 11°. 30), 
houdende bepalingen omtrent de beeedjgde 
vertaler . . 109. 

Wij WILHELMI A, enz .... doen te weten: 

Alzoo vVij in overweging genomen hebben, 
dat de wettelijke bepalingen omtrent de be
eedigde vertalers aanvulling behoeven met 
eene voorziening nopens in eene vreemde taal 
gestelde stukken of opgaven, welke ingevolge 
wettelijk voorschrift in openbare registers moe
ten worden in- of overgeschreven. 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, cnz. 
Eenig artikel . 

a artikel 7 van de wet van 6 Mei 1878 
{ taatsblad 11°. 30), houdende bepalingen om
trent de beeedigde vertalers, wordt ingelascht: 

,,Art. 8. Indien stukken of opgaven welke 
ingevolge wettelijk voorschrift in openbare re
gisters moeten worden in- of overgeschreven, 
in eene vreemde taal zijn gesteld, wordt daar
nevens de overlegging gevorclercl van letter
lijke vertalingen, vervaardigd en voor over
eenstemmend verklaard door een voor die taal 
als bevoegd toegelaten beeedigd vertaler. 

De vertalingen worden in- of overgeschreven 
in plaats van de in eene vreemcle taal gestelde 
stukken of opgaven, wel ke aan het register 
blijven gehecht. Voorts worclt met de vertalin
gen gehandeld op dezelfde wijze als anders 
ten aanzien van die stukken of opgaven zou 
moeten ge chieden." 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten April 

1928. 
WILHELMI A. 

De M inister van Justitie, J. Donn er. 
(Uitgeg. 7 M ei 1928.) 

24 April 192 . BESLUIT, houdencle bepaling 
van den dag, waarop de Haringwet 1927 
{Staatsblad n°. 387) in werking treedt. 
S. llO. 

B epaald fJP 1 Juni 1928. 

25 April 1928. WET tot va t telling vau het 
vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
bet dien tjaar 1928. . ll l. 

Vastg esteld op/ 21,128,247. 

25 April 1928. WET tot vast telling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
bet Staat bedrijf der Algemeene Lands
drukkerij voor het dien tjaar 1928. 
S. ll2. 

V astgesteld np f 1,389,600. 

25 April 1928. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening, met toe
passing van de wet van 27 Maart 1915 
{Staatsblad n°. 171) , van eigendommen, 
erfdienstbaarheden of andere zakelijke 
rechten, noodig voor den aanleg en het in
richten van een marktterrein aan de Croe
selaan te Utrecht. S. 113. 

25 April 1928. WET tot va tstelling van bet 
derde boofdstuk der Staatsbegrooting voor 
bet dienstjaar 1928. S. ll 4. 

r; asl{/lSleld op f 4,271,935. 
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25 Ap,·il 1928. BESLUIT tot nadere vast
stelling van buiteogewone maatregelen tot 
afwending der Aziatische cholera en tot 
wering harer uitbreiding en gevolgen. 
s. 115. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Overwegende, dat Ons besluit van 21 April 

1927 (Staatsblad n°. 92) met ingang van 22 
Mei 1928 ophoudt van kracht te zijn en dat 
nader buitengewone maatregelen noodzakelijk 
zij n tot afwendiog der Aziatische cho lera en 
tot wering harer uLtbreiding en gevolgen, we
gens het voorkomen van Aziatische cholera in 
het buitenland; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Arbeicl, Handel en Nijverheid, van Financien 
en van Waterstaat van 20 Februari 1928, n°. 
100 H, Afdeeling Volksgezondheid , van 24 
Februari 1928, o 0

• 96, Afdeeling Invoerrech
ten, en van 2 Maart 1928, n°. 435, Afdeeling 
Vervoer en Mijnwezen; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staats
blad n°. 80), laatstelij k gewijzigd bij de wet 
van 29 Juni 1925 (Staatsblad n°. 308), en op 
de wet van 26 Februari 1914 (Staatsblad 
n°. 57) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 April 1928, n°. 16) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nisters van Arbeid, Handel en ij verheid, van 
Financien en van Waterstaat van 16 April 
1928, n°671 H , Afdeeling Volksgezondheid, 
van 18 April 1928, n°. 167, Afdeeling Invoer
rechten, en van 20 April 1928, Lei. X.X., Af
deeling Vervoer en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

HOOFDSTUK I. 
A I g e m e e n e b e p a 1 i n g e n. 

Art. 1. De gemeentebesturen en de burge
meesters, ieder voo r zooveel hen aangaat, dra
gen nauwlettend zorg voor eene doeltreffende 
toepassing van de bepalingen der wet van 4 
December 1872 (Staatsblad n°. 134), gewijzigd 
bij de wetten van 3 December 1874 (Staats
blad n°. 188), 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 
36), 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 8 April 
1893 (Staatsblad n°. 64), 21 Juli 1899 
(Staatsblad n°. 166), 21 Juni 1901 (Staats
blad n° . 157), 14 Juli 1910 (Staatsblad n° . 
204), 17 Juli 1911 (Staatsblad n°. 208), 27 
April 1912 (Staatsblad n°. 165), 26 Juli 1918 
(Staatsblad n°. 492) en 27 November 1919 
(Staatsblad n°. 784). 

Uittreksels uit den tekst dier wet, voor zoo
ver de bepalingen op Aziatische cholera toe
passelijk zijn, en de herinnering daarvan aan 
de ingezetenen van belang moet worden ge
acht, benevens uit den tekst van dit besluit 
worden vanwege Onzen Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid, zoodra deze dit noodig 
acht, aan de gemeentebesturen verzonden, ten 
e inde in elke gemeente te worden aangeplakt. 

2. Een ieder is verplicht de inlichtingen, 
door ambtenaren of geneeskundigen van hem 
verlangd ter zake van de uitvoering van dit 
bes luit, nauwkeurig en naar waarheid onver
wijld te geven. 

3. Een ieder, die waarneemt, dat een per
soon aan Aziatische cholera lijdt of verschijn-

selen vertoont, welke doen vermoeden dat hij 
door die ziekte is besmet, is verplicht daarvan 
onverwijld kennis te geven aan den burge
meester of den meest nabij zijnden ambtenaar 
van Rijks- of gemeentepolitie. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbij ge
employeerden. 

4. De burgemeester is bevoegd, op de per
sonen, die aan Aziatische cholera lijden of, op 
grond van een ingewonnen advies van den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid of van een geneeskundige, doen 
vermoeden dat zij door die ziekte besmet zijn 
of de besmetting op anderen kunnen over• 
brengen, de door hem, gehoord genoemcle,u 
ambtenaar of geneeskundige, noodig geachte 
maatregelen van onderzoek, afzondering en 
ontsmetting te doen toepassen en hen naar 
eene open bare inrichting of andere verblijf • 
plaats ter verpleging te doen overbrengen, 
wanneer hun toestand overeenkomstig de ver
klaring van den behandelenden geneeskundig" 
di t gedoogt. 

De personen, waarop de in de vorige alinea 
bedoelde maatregelen worden toegepast, zijn 
verpl icht zich aan die maatregelen te onder
werpen en mogen zich niet zonder vergunning 
van den burgemeester naar eene anclere plaats 
begeven. 

Indien het gemeentebestuur aan personen, 
die inkomsten derven ten gevolge van krach
tens het eerste lid van dit artikel genomen 
maatregelen van afzonder ing, deswege scha
deloosstelling verleent, wordt door den Staat 
aan de gemeente eene bijdrage verleencl van 
vijftig ten honclerd in de uitgaven voor die 
schadeloosstell ing. 

5. De burgemeester is bevoegd, na ingewon
nen advies van den ambtenaar van het Staats
toezicht op de volksgezondheid of van een 
geneeskundige, het uitvoeren van verclachte of 
voor het overbrengen van besmetting vatbare 
voorwerpen, van welken aard ook, uit het 
huis, erf, voer- of vaartuig, waar een geval of 
een verdacht geval van Aziatische cholera 
voorkwam, anders dan met inachtneming van 
de door hem te geven voorschriften, te ver
bieden. 

6 . In spoedeischende gevallen zijn de be
stuurders van Rijksinrichtingen, voor· zoover 
de dienst in hunne inrichting het toelaat, ver
plicht, op verzoek van een burgemeester aan 
dezen onmiddellijk te doen toekomen of ten 
gebruike af te staan tot hunne inrichting be
hoorend materiee l, noodig voor behandeling, 
verpleging, afzondering, ontsmetting of ver
voer van lijders aan Aziatische cholera of 
daarvan verdachten, of voor ontsmetting of 
vervoer va n besmette goederen. 

Bij weigering of geschil wordt onverwijld de 
beslissing ingeroepen van het hoofd van het 
Departement, waaronder de inrichting, ressor
teert. 

7. De burgemeester doet de hand houden aan 
een nauwkeurig bijhouden van het in artikel 
438 van het Wetboek van Strafrecht bedoelde 
register in slaapsteden en logementen, en 
doet, voor zoover hem dit noodig voorkomt, 
toezicht houden op deze inrichtingen en op de 
aldaar nachtverblijfhoudende reizigers. 
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Indien vanwege het gemeentebestuur een 
geneeskundige met het houden van toezicht op 
de in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
reizigers belast is, zijn dezen verplicht dien 
geneeskundige bij zich te ontvangen en hem 
alle verlangde inlichtingen ter zake van de 
uitvoering van dit besluit, hetzij mondeling, 
hetzij schriftelijk, te verschaffen, tenzij zij 
kunnen aantoonen binnen de laatste vijf dagen 
niet in eene met Aziatische cholera besmette 
plaats vertoefd te hebben. 

De burgemeester doet van hetgeen door hem 
ter bestrijding der Aziatische cholera of van 
verdachte gevallen dier ziekte wordt · of is ver
richt, ten spoedigste mededeeling aan den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de Volks
gezondheid. 

HOOFDSTUK II. 
§ 1. Van het toezicht op landverhuizers en 

de,·gelijken. 
8. In de aan de grenzen des lands gelegen 

gemeenten, door Onze Ministers van Arbeid, 
Handel en Nijverheid en van Financien aan 
te wijzen, worden: a. landloopers en zigeuners 
(bohemiens), b. landverhuizers en personen, 
die bij troepen reizen of de grens overtrekken, 
niet toegelaten clan na geneeskundig onder
zocht te zijn en zoo noodig na ontsmetting der 
kleederen en rniniging der personen. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het eer
ste lid worden niet toegestaan, clan met in
achtneming van de voorschriften, daaromtrent 
door Onze Ministers van Arbeid, H andel en 
Nijverheid en van Financien gegeven. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nij
verheid, van Financien en van Waterstaat 
kunnen bepalen, dat personen, bedoeld onder 
b van het lste lid van dit artikel, aan de Jand
grenzen in Nederland slechts warden toege
Jaten over de gemeenten, langs de wegen en 
met de treinen, daartoe door hen aan te wijzen. 

De beschikkingen tot aanwijzing van be
doelde gemeenten, ' wegen en treinen warden 
in de Nederlandsche Staatscourant geplaatst 
ten minste een dag, v66rdat zij in werk ing 
treden. 

9. Het onderzoek geschiedt aan het grens
station of den eersten Nederlandschen grens
post, waar de in het vorig artikel bedoelde 
personen aankomen, door eenen geneeskun
dige, die daartoe door Onzen Minister van 
A,·beid, Handel en ijverheid met toekenning 
van een door dezen te bepalen vergoeding tot 
wede1·opzeggens wordt aangewezen, met in
achtneming van het bepaalde in de artikelen 
10, 11 en 12 van dit besluit. 

10. Het onderzoek valt steeds zooveel moge
lijk samen met het douane-onderzoek en wordt 
verricht op de wijze, die door den geneeskun
dige het meest doeltreffend wordt geoordeeld. 

Deze treedt omtrent het onderzoek in over
leg me den hoogst in rang zijnden der aan
wezige ambtenaren van de Invoerrechten en 
Accijnzen en, indien het onderzoek geschiedt 
op een spoorweg- of tramstation, tevens met 
den chef daarvan. 

11. Personen, die door den geneeskundige · 
bevonden worden, niet aan Aziatische cholera 
te lijden, noch verschij nselen vertoonen, welke 
doen vermoeden, dat zij door die ziekte besmet 

zijn, mogen n iet warden aangehouden, maar 
warden terstond tot voortzetting van hunne 
reis toegelaten. 

Aan de ve1·gunning tot voortzetting van de 
reis kunnen voorwaarden worden verbonden. 

Aan hen wordt zoo spoedig mogelijk een 
schriftelijk bewijs afgegeven, Yolgens door 
Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nij 
verheid vastgesteld model, vermeldende dat 
zij, Nederland binnengekomen, geen ziekte
verschijnselen vertoonden, we! ke het bestaan 
van Aziatische cholera deden vermoeden. 

12. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden warden aan Aziatische cholera te lij 
den, worden onverwijld, met inachtneming 
van artikel 9 der wet van 4 December 1872 
(Staatsblad n°. 134), overgebracht naar eene 
door den burgemeester der grensgerneente, 
waarin het onderzoek plaats heeft, volgens 
artikel 20 van dit besluit aan te wijzen inrich
ting voor verpleging van lijclers aan besmet
tel ijke ziekten, en claar afgezonclercl en ver
pleegd. 

Gelij ke m aatregelen worden genomen, in
dien de geneeskundige dit noodig oordeelt, ten 
opzichte van persoJ)en, die verschijnselen ver
toonen, welke doen vermoeden, dat zij door 
die ziekte besmet zijn. 

De kosten van vervoer en verpleging worden 
door de verpleegden of hunne erfgenamen 
vergoed. Behoefti gen warden op 's Rijks kos
ten vervoerd en verpleegd. 

Personen, wier lichamen of kleecleren be
smet moeten worden geacht, worden niet tot 
voortzetting hunner reis toegelaten, clan na 
reiniging en ontsmetting. 

§ 2. Van het grensverkeer. 

13. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Arbeid, 
Handel en Nijverheid en van Financien aan te 
wijzen, worden geen personen toegelaten , ko
mende uit door deze Ministers aangewezen 
met Aziatische cholera besmette landen, land
streken en plaatsen, clan na geneeskundig on
derzocht en zoo noodig ontsmet te zijn. 

Uitzoncleringen op het bepaalde in het eer
ste lid worden niet toegestaan, clan met in
achtneming van de voorschriften, claaromtrent 
door Onze Ministers van Arbeid, Handel en 
Nijverheid en van Financien gegeven. 

Op dit onderzoek is toepasselij k het bepaal
de in de artikelen 9, 10, 11 en 12 van dit 
besluit. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nij 
verheicl, van Financien en van Waterstaat 
kunnen bepalen, dat personen, bedoeld in het 
l ste lid van dit artikel, aan de landgrenzen 
in Nederland slechts worden toegelaten over 
de gemeenten, l angs de wegen en met de tre i
nen, daartoe door hen aan te wijzen. 

De beschikkingen tot aanwijzing van be
doelde landen, landstreken en plaatsen, wegen 
en treinen, worden in de N ederlandsche Staats
courant geplaatst ten m inste een dag v66rclat 
zij in werking treden. 

§ 3. Van het goederenve,·voer. 

14. Onverminde~d de bestaande bepalingen 
omtrent het verbod van in-, door- en vervoer 
van lompen, gebruikte kleed ingstukken en 
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ongewasschen Jijf- en beddegoed uit landen en 
plaatsen, door Ooze Ministers van Arbeid, 
Handel en Nijverheid en van Financien aan 
te wijzen, is verboden in-, door- en vervoer 
van onbewerkte wol en haar, huiden, bont
werk en andere voor het overbrengen van be
smetting vatbare voorwerpen, uit landen of 
plaatsen, mede door Ooze genoemde Ministers 
aan te wijzen. 

De aanwijzingen worden door plaatsing in 
de N ederlandsc J-,, e Staatscouran t ter a lgemeene 
kennis gebracht. 

Bij aanwijzingen betreffende den in- of 
doorvoer uit landen, die toegetreden zijn tot 
d~ op 17 J anuari 1912 te Parijs gesloten en 
b1J de wet va n 26 Februari 1914 (Staatsblad 
n°. 57) goedgekeurde internationale sanitaire 
overeenkomst, gedragen Onze Ministers zich 
naar de bepalingen van die overeenkomst. 

15. Een ieder, die waarneemt, dat van goe
deren, waarvan in-, door- en vervoer verboden 
is, in-, door- of vervoer plaats heeft, is ver
plicht daarvan onverwijld kennis te geven aan 
den burgemeester of den meest nabijzijnden 
ambtenaar van Rijks- of gemeentepolitie of 
van 's Rijks belastingen. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbij ge
employeerden. 

Op de goederen, van welke, niettegenstaan
de daarvan in-, door- of vervoer verboden is 
in- , door- of vervoer plaats heeft, is artikel 5 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 
134) toepasselij k. 

16. Brieven en correspondentie, dru1..verken 
boeken, dagbladen, dienststukken enz. (post'. 
pakketten njet inbegrepen) worden aan geen 
enkele belemmering of ontsmetting onder
worpen. 

17. Spoor- of tramwagens (zoo personen- als 
goederenwagens) uit het buitenland binnen
komende, worden aan de grenzen niet aange
bouden, behoudens dat wagens, die bevuild 
zijn - indien de geneeskundige het noodig 
oordeelt .--:- van den trein worden- gehaakt en 
op de w1Jze, door den geneeskundige voorge
schreven, worden ontsmet. 
18. Bagages en lijfgoederen van personen, als 
bedoeld m de artikelen 8 en 13, zijn onderwor
pen aan het onderzoek, bedoeld in genoemde 
a rtikelen. 

Deze bagages en lijfgoederen worden niet 
aangehouden dan voor zoover en voor zoolang 
d1t ter ontsmetting noodig is. 

Bagages en lijfgoederen, voor ontsmetting 
aangehouden, worden, desverlangd, aan de 
e1genaars op hunne kosten door den burge
meester nagezonden. 

19. Koopmans- en andere goederen, uit het 
bu,tenland aangevoerd, waarvan de in- of 
doorvoer niet verboden is, worden niet aange
h_<;>uden en aan ontsmetting onderworpen, tenzij 
z1J , naar het oordeel van den met het onder
zoek belasten geneeskundige, geacht kunnen 
worden besmet te zij n. 

§ 4. Verdere bepalingen. 

20 . De burgemeester van elke grensgemeen
te, als in artikel 8 en artikel 13 van <li t be
sluit .!s bedoeld, zorgt, zoo spoedig mogelijk, 
op R1Jkskosten, in overleg met den ambtenaar 

van het Staatstoez icht op de volksgezondheid 
of met den krachtens artikel 9 aangewezen 
deskundige: 

a. voor de inrichting van een gelegenheid 
tot afzondering en verpleging van de in de 
artikelen 8 en 13 van dit besluit bedoelde 
personen, lijdende aan of verdacht van Azia
tische cholera; 

b. voor een geschikte plaats voor de ont
smetting van de in de artikelen 18 en 19 van 
clit besluit becloelcle goecleren; 

c. voor het personeel, noodig tot hulp of 
opzicht bij het onderzoek, de afzondering, de 
ontsmetting of het vervoer van personen en 
goederen, bedoeld in de artikelen 8, 13, 18 en 
19 van dit besluit; 

d. voor de noodige geneesrniddelen, ont
smettingsmiddelen , vervoerrniddelen, meubelen 
en antler noodig materieel. 

Zoo gebruik gemaakt wordt van de inrich
ting van gemeentewege tot stand gebracht ter 
voldoening aan artikel 7 van de wet van 4 
December 1872 (Staatsblad n°. 134), bepaalt 
Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid de som deswege aan de gemeente te ver
goeden. 

21. De ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie, de ambtenaren der invoerrechten en 
accijozen, de stationschefs en alle geemploy
eerden aan een spoor- of tramwegonderneming 
zijn, voor zoover hun dienst het toelaat, ver
plicht met al de hun ten dienste staande mid
delen, onverwijld mede te werken tot de uit
voering van de maatregelen, welke de krach
tens artikel 9 van dit besluit aangewezen ge
neeskundige heeft voorgeschreven ten aaozien 
van het onderzoek, de afzondering, de ont
smetting, behandeling en verpleging en het 
vervoer van personen of van goederen. 

Onverrninderd het bepaalde in artikel 3, 
zijn conducteurs van elken uit het buitenland 
binnenkomenden trein of tram verplicht, den 
geneeskundige, zoo spoedig rnogelijk na aan
komst van den trein of tram aan het station, 
kennis te geven van de verdachte verschijnse
len, die zij bij personen, als bedoeld in de 
artikelen 8 en 13, hebben waargenomen en 
van hunne bevinding omtrent de aanwezig
heid in den trein of tram van voor het over
brengen van besmetting vatbare voorwerpen. 

22. De kosten, vallende op de maatregelen, 
voorgeschreven in de artikelen 9, 11 , 12, 13, 
18 en 19 van <lit besluit, komen ten laste van 
bet Rijk, voor zooveel in genoemde artikelen 
niet anders is bepaald, en die kosten niet inge
volge eenige andere wettelijke bepaling, ten 
laste van anderen moeten worden gebracht. 

23. De krachtens artikel 9 van dit besluit 
aangewezen geneeskundige volgt in de uitoefe
ning van zijn ambt de aanwijzingen, die Ooze 
Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid 
of de ambtenaar van het Staatstoezicht op de 
volksgezondheid, tot wiens dienstkring zijne 
standplaats behoort, hem geven. 

Hij staat den burgemeester, elken ambte
naar van Rijks- of gemeentepolitie, of van de 
invoerrechten en accijozen, de stationschefs en 
de overige geemployeerden bij eene spoor- of 
tramwegonderneming met zijn advies ter zijde, 
wanneer zij dit behoeven bij de uitvoering van 
wettelijke voorschriften betreffende de wering 
of bestrijding der Aziatische cholePa. 
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Ontdekt hij dreigend gevaar voor de open
bare gezondheid, dan geeft hij daarvan, onver
mi nderd artikel 16 der wet van 4 D ecembe r 
1872 (Staatsblad n°. 134), onverwijld kennis 
aan den burgemeeste r en aan bovengenoemden 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid. 

§ 5. Van het scheepvaartverkeer. 

24. Onze Minister van Arbeid, Handel en 
Nijverheid is bevoegd om, waar noodig, met 
medewerking van Onze Ministers van Finan
cien en van W aterstaat, tot wering van de be
smetting van Aziatische cholera, toezicht te 
doen houden op schepen, die langs binnen
wateren het l a nd binnenvaren, en zulks met 
toepassing, voor zoover mogelijk en noodig, 
van de artikelen 8 tot en met 12 en 20 tot en 
met 23 van dit besluit. 

25. Aan elk der door Onze Ministers van 
Arbeid, Handel en Nijverheid en van Water
staat aan te wijzen plaatsen, gelegen aan stroo
men, rivieren, kanalen of andere binnenwate
ren, wordt geneeskundig toezicht gehouden op 
de daarlangs varende schepen en hunne op
varenden door een of meer geneeskundigen, 
die daartoe door Onzen Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid, met toekenning van een 
door dezen te bepalen vergoeding, tot weder
opzegging worden aangewezen. 

De beschikking tot aanwijzing van bedoelde 
plaatsen wordt in de N ederlandsche Staats
courant geplaatst ten minste een dag, v66rdat 
zij in werking treedt. 

Onverminderd het bepaalde in de beide voor
gaande leden, is de burgemeester bij het ver
schijnen of dreigen der Aziatisohe cholera be
voegd, ten koste van de gemeente, geneeskun
dig toezicht te doen houden op de opvarenden 
van de in de gemeente vertoevende vaartuigen. 
D e personen, waarop dit toezicht wordt uitge
oefend, zijn verplicht zich daaraa n te onder
werpen. 

26 . Onverm inderd artikel 10 der wet van 4 
December 1872 (Staatsblad n°. 134) , zooals 
dat luidt volgens de wet van 28 Maart 1877 
(Staatsblad n°. 36), wordt elk schip, varende 
langs of aankomende aan eene der in artikel 
25 van dit besluit bedoelde plaatsen, onder
worpen aan een gezondheidsonderzoek. 

De schipper is verplicht met zijn sch ip de 
door den burgemeester aan te wijzen li gplaats 
in te nem en en aldaar zonder gemeenschap 
met den wal of met andere vaartuigen te blij
ven, totdat het gezondheidsonderzoek en de 
naar aanle iding daarvan bevolen gezondheids
maatregelen toegepast zijn. 

Op dit verbod van gemeensch ap met den 
wal is toepasselijk het tweede lid van a r ti kel 
10 der wet van 4 D ecember 1872 (Staatsblad 
n°. 134) , zooals dat I uidt volgens de wet van 
28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 36). 

De schipper zorgt met al de te zijner be
schikking staande middelen voor de stipte na
leving van de gegeven beve len en is verplicht 
de vragen, hem door of namens den met het 
gezondheidsonderzoek belasten geneeskundige 
gedaan, nauwkeurig en naar waarheid te be-
antwoorden. · 

27. De geneeskundige verricht het gezond
heidsonde'i'oek van het schip, van de opvaren
den en van de lading of andere op het schip 

aanwez ige goederen, op de wijze, die hem, na 
overleg met den burgemeeste r, het meest doel
treffend voorkomt. 

Indien het blijkt, dat het schip binnen de 
laatste 24 uren een gezondheidsonderzoek over
eenkomstig de voorschriften van dit besluit 
heeft ondergaan, kan hij het van verder onder
zoek vrijstellen, indien de toestand van het 
schip of van de opvarenden hem tot zoodanig 
onderzoek overigens ·geen aanleiding geeft. 

28. D e geneeskundige, die het onderzoek 
verricht heeft, geeft den burgemeester advies 
omtrent de in het belang der volksgezondheid 
te nemen maatregelen, aan welk advies de 
burgemeester verplicht is onverwijld gevolg te 
geven, behoudens beroep op Onzen Minister 
van Arbeid , Handel en Nijverheid. 

De kosten op deze maatregelen val lende, 
komen ten l aste van het Rijk. 

Ontsmetting geschiedt, zoo noodig, volgens 
de regelen, krachtens artikel 25 der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134 ) vast
gesteld. 

29. Het schip wordt dadelijk tot den ver
deren doortocht toegelaten en het verbod van 
gemeenschap met den wal opgeheven, hetzij 
na afloop van het gezondheidsonderzoek, in
dien di t tot geen verdere maatregelen aanlei
ding geeft, hetzij, nadat aan de maatregelen 
naar aanleiding van het gezondheidsonderwek 
voorgeschreven, uitvoering is gegeven. In het 
laatste geval kunnen evenwel de opvarenden, 
die bij het gezondheidsonderzoek bevonden 
worden, niet te lijden aan Aziatische cholera, 
noch verschijnsele n van die ziekte vertoonen, 
met toestemming van den met het onderzoek 
belasten geneeskundige, terstond onbelemmerd 
aan den wal worden toegelaten . Vooraf heeft 
ontsmetting der kleederen en reiniging der 
personen plaats, indien dit door den genees
kundige noodig wordt geoordeeld. 

30. T en bewijze dat het schip tot den ver
deren doortocht is toegelaten, en het verbod 
van gemeenschap met den wal is opgeheven, 
ontvangt de schipper van den met het ge
zondheidsonderzoe k belasten geneeskundige 
eene schriftelijke verklaring volgens het model 
door Onzen Minister van Arbeid, H a ndel en 
Nijverheid vast te stellen en waaruit zal moe
ten blijken van den toestand van het schip, 
van di en der opvarenden en van dien der la
ding of andere op het schip aanwezige goede
ren, benevens van het aantal der opvarenden. 

Eene dergel ijke verklaring wordt ook door 
den geneeskundi ge afgegeven in het geval, be
doeld in het tweede lid van artikel 27 va n dit 
besluit, in welk geval daarvoor ook de beves
tiging van een vroegere verklar ing in de 
plaats kan treden. 

31. De burgemeester van elke gemeente, 
waarin eene plaats ligt als in artikel 25 van 
dit besluit bedoeld, zorgt zoo spoedig moge
lijk, op Rijkskosten, in overleg met den amb
tenaar van het Staatstoezicht op de volksge, 
zondheid of den krachtens genoemd artikel 
aangewezen geneeskundige, voor het personeel 
en het materieel, dat de geneeskundige voor 
het gezondheidsonderzoek behoeft en dat n~odig 
is voor de uitvoering van de naar aanle1d111g 
van het gezondheidsonderzoek voorgeschreven 
maatregelen, en voorts voo r de voortdurende 
aanwezigheid van zuiver drinkwater en water 
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voor huishoudelij ke doeleinclen , opclat clit aan 
de schippers, indien de geneeskundige het 
noodig oordeelt, kunne worden verstrekt. 

Onverm indercl het in het voorgaande I id 
bepaalcle, zorgt de burgemeester va n e l ke ge
meente, waarin eene plaats l igt, daartoe door 
Onzen Iinister van Arbeid, Handel en Nijver
heid aangewezen, zoo spoeclig mogel ij k op 
's Rijks kosten voor de verstrekking van zu i
ver drinkwater en water voot· huishoudelij ke 
doeleinden aan de schippers der langs de 
plaats varencle schepen. 

32 . Op de krachtens artikel 25 van dit be
s luit aang·ewezen geneeskund igen zijn toepas
se lijk het eerste e n dercle l id van artike l 23 
van clit besluit. 

Zij staan den burgemeester en e l ken ambte
naar van Rij ks- of gemeentepoli tie met hun 
adv ies ter zijcle, wanneer dezen clit behoeven 
bij de uitvoering van wettelijke voorschr iften 
betreffencle de wering of bestrijcling van de 
Aziati sche cholera. 

De amtt naren van Rijks- en gemeentepoli tie 
zijn, voor zooveel 'de clienst het toelaat, ver
plicht, met al de hun ten cl ienste staande micl
<lelen, onverwijl cl mecle te we rke n tot de uit
voering van de door becloelcle geneeskundigen 
Yoorgeschre ven n1aa tregelen. 

HOOFDSTUK III. 
S I o t b e p a I i n g e n. 

33. O1Jze in dit besluit genoemde M in isters 
zij n bevoegcl de door hen krachtens dit besluit 
genomen beschikkingen of geclane aanwijzin
gen, zoo dikwijls de om tancligheden dit ge
<loogen o[ noodig maken,_ op dezelfde wij ze als 
zij zijn tot stand gekomen, te wij zigen of in te 
trekken. 

34. Waar in dit besluit sprake is van den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondhe id. wordt daaronder verstaan de In
specteur, krachtens de Gezondheidswet belast 
met het toez icht op de handhaving van de 
wettelij ke bepalingen betre ffende besmettelijke 
ziekten. 

35. Di t besluit, dat, tenzij het eerder wordt 
ingetrokken, gedurencle Mn jaar van kracht 
blij ft, treedt in werking met ingang van 22 
l\le i 1928. 

Onze l\Ii n isters van Arbeid , Handel en Nij
verheid , van Financiiin en van ,vaterstaat zijn 
belast met de uitvoering van dit besluit, clat 
in het Staatsblad zal warden geplaatst en 
waat-van afschr ift zal warde n gewnden aan 
rlen R aad van State. 

's-Gravenhage, den 25sten April 1928. 
WILHELMI A . 

De M inister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. S 1 o t e m a k e r cl e B r u i n e. 
De Ministe,· van Financii!n, d e Geer. 

D e M i11iste1· van Wat erstaat , H. v. d. Veg t e. 
( Uitgeg. 16 M ei 1928. ) 

25 April 1928. BESLUIT tot nadere vast
stelli ng van buitengewone maatregelen tot 
afwending van vlektyphus en tot we1·i ng 
zijne,· uitbreiding en gevolgen. S. 116. 

Wij WILHELMINA, enz . ; 
Overwegende, dat Ons besluit van 21 April 

1927 (Staatsblad n° . 93) met ingang van 22 
Mei 1928 ophoudt van kracht te zijn en dat 

1928 

nader buitengewone rnaatregelen nooclzake lij k 
zijn tot afwending van vlektyphus en tot we
ring zijner ui tbre icling en gevo lgen wegens het 
voorkomen van vlektyphus in het bu iten lancl ; 

Op de voorclrach t van Onze Ministers vaJ1 
Arbeid , Handel e n N ij verheid, van Financien 
en van Waterstaat van 20 Februa ri 1928, n°. 
100 H , Afdeel ing Volksgezonclheicl, van 24 
Febrnar i 1928, n° .. 96,, Afdeeling Invoerrech
ten , van 2 l\1aart 1928, n°. 435, A[cleel ing 
Vervoer en 1\1:ij nweze n; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staats
blad n°. 80), laatstelij k gewijzigcl bij de wet 
van 29 Juni 1925 (Staat sblad n°. 308); 

D en Raad van State gehoord (advies van 3 
April 1928, n ° . 16); 

Gelet op het nacler rapport van Onze l\1inis
ters van Arbe icl , Handel en Nijve rheid, van 
F inancien en van ,vater taat van 16 Ap1·il 
1928, n° . 671 H, Afdeeling Volksgezondheid , 
van 18 April 1928, n°. 167, Afcleeling Invoer
rechten, en van 20 April 1928, Le!. X.X., Af
deel i ng Vervoer en Mij nwezcn; 

Hebben goeclgevonden en verstaan : 
te hepalen: 

HOOFDSTUK I. 

A I g e m e e 11 e b e p a I i n g e n. 

Art. 1. De gemeentebesturen en de uurge
meeste rs, ieder voor zooveel hun aangaat, clra
gen nauwlettencl zor g voor eene doeltrnffende 
toepa sing van de bepalingen der wet van 4 
Decem ber 1872 (Staatsblad n° . 134), gewij 
zigcl bij de wetten van 3 December 1874 
(Staatsblad n°. 188), 28 Maart 1877 (Staats
blad 11 °. 36) , 15 April 1886 ( Staatsblad n°. 
64) , 8 April 1893 (Staatsblad n°. 64) , 21 Juli 
1899 (Staat l! blad n° . 166), 21 J uni 1901 
(Staatsblad n°. 157), 14 Juli 1910 (Staatsblad 
n° . 204), 17 Juli 1911 (Staatsblad n°. 208), 27 
April 1912 (Stacitsblad n°. 165), 26 Juli 1918 
(S taatsblad 11°. 492) en 27 November 1919 
(Staatsblad 11°. 784) . 

Uittreksels uit den tekst clier wet, voor zoo
ver de bepalingen op vlektyphus toepasselijk 
zijn, en de herinnering daarva n aan de inge• 
zetenen van belang moet warden geach t, be
nevens uit den tekst van dit besl uit warden 
vanwege Onzen Minister van Arbeid, Handel 
en Nijverhe icl ve rzonden aan de besturen der 
gemeente n, waar dit noodig wordt geacht, ten 
einde in el k van die gemeenten te warden 
aangeplakt. 

2. Een ieder is verplicht de inlichtingen, 
door ambtenaren of geneeskundigen van hem 
verl angcl ter zake van de uitvoering van di t 
beslu it, nauwkeurig en naar waarheid onver
wijld te geven. 

3. Een ieder, die waarneemt, da t een pe r
soon aan vlektyphus lijdt of verschij nselen 
vertoont, welke doen vermoeclen dat hij door 
die z iekte is besmet, is verplicht daarvan on
verwijl d kenn is te geven aan den bu rgemeester 
of den meest nabij zijnden a mbtenaar va n 
Rijks- of gemeentepolitie. 

D eze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en op het daarbij 
we rkzame personeel. 

4. De burgemeester is bevoegd, op de per
sonen, die aan vlektyphus lijden of, op grond 
van een ingewonnen advie van den ambte-

19 
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naar van het Staatstoezicht op de volksge
zondheid of van ecn geneeskundige, doen ver 
moeden dat zij door die ziekte zijn besmet of 
de besmetting op anderen kunnen overbrengen , 
de door hem noodig geachte maatregelen van 
onderzoek, afzondering en ontsmetting 
waaronder mede is begrepen het verdelgen 
van ongedierte - te doen toepassen en hen 
naar eene openbare inrichting of andere ver
blijfplaats ter verpleging te doen overbrengen, 
wanneer hun toestand overeenkomstig de ver
klaring van den behandelenden geneeskundige 
dit gedoogt. 

D e personen, waarop de in de vorige al inea 
bedoelde m aatregelen worden toegepast. zijn 
verplicht zich aan die maatregelen te onder
werpen en mogen zich niet zonder vergunning 
van den burgemeester naar eene a ndere plaats 
begeven. 

Indien het gemeentebestuur aan personen, 
die inkomsten derven ten gevolge van krach
tens het eerste I id van dit artikel genom en 
maatregelen van afzondering, deswege schade
loosstelling verleent, wordt door den Staat 
aan de gemeente eene bijdrage verleend van 
vijft ig ten honderd van de uitgaven voor di e 
schadel oosstell i ng. 

5. D e burgemeester is bevoegd bij het voor
komen of dreigen van vlektyphus na inge
wonnen adv ies van den ambtenaar van het 

taatstoezich t op de Volksgezondheid of van 
een geneeskundige, huizen, woonwagens, kee
ten en vaartuigen te doen reinigen en de in
woners t ijdelijk daaruit en uit de in de nabij 
heid gelegen huizen en keeten te verwijderen, 
indien di t voor de re iniging noodig wordt ge
acht. 

6. De burgemeester is bevoegd, na inge
wonnen advies van den ambtenaar van het 
Staatstoezicht op de vol ksgezondheid of van 
een geneeskundige, het uitvoeren van verdach
te of voor het overbrengen van besmetting 
vatbare voorwerpen van welken aard ook, uit 
het huis, er£, voer- of vaartuig, waar een ge
val of een verdacht geval van vlektyphus voor
kwa m, anders dan met inachtneming van de 
door hem te geven voorschriften, te verbieden. 

7. In spoedeischende gevallen zijn de be
stuurders van Rij ksinrich ti ngen, voor zoover 
de d ienst in hunne inrichting het toelaat, ver
plicht, op verzoek van een ·burgemeester aan 
deze onmiddellijk te doen toekomen of ten ge
bru ike af te staan tot hunne inrichting behoo
rend materieel, nood ig voor behandeling, ver
p leging, a fzondering, ontsmetting of vervoer 
van lijders aan vlektyphus of daarvan ver
dachten, of voor ontsmetting of voor vervoer 
van besmette of van besmetting verdachte 
goederen of voorwerpen. 

Bij we igering of geschi l wordt onverwijld 
de beslissing ingeroepen van het hoofd van het 
De partement, waaronder de inrichting ressor
teert. 

8. D e burgemeester doet de hand houden 
aan een nauwkeurig bijhouden van het in arti
kel 438 van het Wetboe k van Strafrecht be
doelde reg ister in slaapsteden en logementen, 
en doet, voor zoover hem di t noodig voorkomt, 
toezicht houden op deze inrich t ingen en op de 
aldaar nachtverblijfhoudende reizigers, zoo
mede op woonwagens en woonschepen en op 
de daarin verblijfhoudende personen. 

Indi en va nwege het gemeentebestuur een 
geneeskundige met het houden van toezicht op 
de in het eerste li d van dit artikel bedoelde 
personen belast is, zij n deze verplicht dien 
geneeskundige bij hen te ontvangen en hem 
a lle verlangde inlichtingen ter zake van de 
uitvoering van dit besluit hetzij mondeling, 
hetzij schri ftel ijk, te verschaffen . 

D e burgerneester doet van hetgeen door hem 
ter bestrijding van vlekty phus of van ver
dachte gevallen dier zie kte wordt of is ver
richt, ten spoedigste mededeeling aan den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid. 

HOOFDSTUK II. 
§ l. V a n h e t t o e z i c h t o p I a n d v e r

h u i z e r s e n d e r g e I ij k e n. 
9. In de aan de grenzen des l ands gelegen 

gemeenten, door Onze Ministers van Arbeid, 
Handel en ijverheid en van Fina ncien aan 
te wijzen, worden: a. l and loopers en zigeuners 
(bohemiens) , b. landverhuizers e n personen, 
die bij troepen reizen of d~ grens overtrekken, 
niet toegelaten dan na geneeskundig onder
zoch t te zijn en, zoo noodig , na ontsmetting 
der kleederen en reinigi ng der personen. 

Uitzonderingen op het bepaa lde in het eerste 
lid worden niet toegestaan, d an met inacht
neming van de voorschriften, daaromtrent 
door Onze Ministers van Arbe id, Handel en 
Nijverheid en van Financien gegeven. 

Onze Ministers van Arbe id, Handel en Nij 
verheid, van F inancien en van W aterstaat 
kunnen bepalen, dat personen, bedoeld onder 
b. van het eerste lid van dit artikel, aan de 
landgrenzen in Nederland slechts worden toe
gelaten over de gemeenten, langs de wegen en 
met de treinen, daartoe door hen aan te wijzen. 

De besch ikkingen tot aanwijzing van be
doelde gemeenten, wegen en treinen, worden 
in de N ederlandsche Staatscourant geplaatst 
tenm inste een dag, voordat zij in werking tre
den. 

10. H et onderzoek geschiedt aan het grens
station of den eersten N ederlandschen grens
post, waar de in het vorig artikel bedoelde 
personen aankomen, door eenen geneeskundige, 
die daartoe door Onzen Minister van Arbe id , 
Handel en N ijverheid m et toekenning van een 
door deze te bepalen vergoeding tot wederop
zeggens wordt aangewezen , met inachtneming 
van het bepaalde in de artikelen 11, 12 en 13 
van dit besluit. 

11. H et onderzoek valt steeds zooveel moge
lijk samen met het douane-onderzoek en wordt 
verricht op de wij ze, die door den geneeskun
dige, met inachtneming van het bepaalde in 
het. eerste l id van artikel 24, het meest doel 
treffend wordt geoordeeld. 

D eze treedt orntrent het onderzoek in over
leg met den hoogst in rang zij nden der aan
wezige ambtenaren van de Invoerrechten en 
Accijnzen, en, indien het onderzoek gesch iedt 
op een spoorweg- of tramstation, tevens met 
den chef daarvan. 

12. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden niet aan vlektyphus te Jijden, 
noch verschijnselen vertoonen, welke doen 
vermoedcn, dat zij door die ziekte zij n aange
tast of de besmetting op a nderen kunnen over
brengen of behept zijn met onged ierte of daar-
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van verdacht, mogen niet worden aangehou
den, maar worden terstond tot voortzetting van 
hunne reis toegelaten. 

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

Aan hen wordt zoo spoedig mogelijk een 
schriftelijk bewijs afgegeven, volgens door On
zen Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid vastgesteld model , vermeldende dat zij, 
Nederland binnengekomen, geen ziektever
schijnselen vertoonden, welke het bestaan van 
vlektyphus deden vermoeden. 

13. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden aan vlektyphus te lijden, 
worden onverwijld, met inachtneming van ar
t ikel 9 der wet van 4 December 1872 (Staats
blad n°. 134) , overgebracht naar eene door 
den burgemeester der grensgemeente, waarin 
het onderzoek plaats heeft, volgens artikel 21 
van dit besluit aan te wijzen inrichting voor 
verpleging van lijders aan besmettelijke ziek
ten en daar afgezonderd en verpleegd. 

Mede worden maatregelen van afzondering 
en ontsmetting genomen, indien de geneeskun
dige dit noodig oordeelt, ten opzichte van per
sonen, di e verschijnselen vertoonen, welke doen 
vermoeden, dat zij door die ziekte zijn aange
tast of de besmetting op anderen kunnen over
brengen of behept zijn met ongedierte of daar
van verdacht. 

De kosten van vervoer en Yerpleging worden 
door de verpleegden of erfgenamen vergoed. 
Behoeftigen worden op 's Rijks kosten ver
voerd of verpleegd. 

P ersonen, wier lichamen of kleederen besmet 
moeten worden geacht, worden niet tot voort
zetting hunner reis toegelaten, dan na ont
smetting. 

§ 2. V a n h e t g r e n s v e r k e e r. 

14. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Arbeid, 
Handel en N ijverheid en van Financien aan 
te wijzen, worden geen personen toegelaten, 
komende uit door deze Ministers aangewezen 
met vlektyphus besmette landen, landstreken 
en plaatsen, dan na geneeslrundig onderzocht 
en zoo noodig ontsmet te zijn. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het eerste 
lid worden niet toegestaan, dan met inacht
neming van de_ voorschriften, daaromtrent door 
Onze Ministers van Arbeid, Handel en N ijver
heid en van Financien gegeven. 

Op dit onderzoek is toepasselijk het bepaalde 
in de artikelen 10, 11, 12 en 13 van dit beslu it . 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nij
verheid, van Financien en van Waterstaat 
kunnen bepalen, dat personen, bedoeld in het 
l e lid van dit artikel aan de landgrenzen in 
N ederland slechts worden toegelaten over de 
gemeenten, langs de w:egen en met de treinen, 
daartoe door hen aan te wijzen. 

De beschikkingen tot aanwijzing van bedoel 
de landen, landstreken en plaatsen, wegen en 
treinen, word en in de N ederlandsche Staats
courant geplaatst tenminste Mn dag voordat 
zij in werking treden. 

§ 3. V an h e t go e de re n v e r v o e r. 

15. Onverminderd de bestaande bepalingen 
omtrent het verbod van in-, door- en vervoer 
van lompen, gebruikte kleedingstukken en on-

gewasschen lij f- en beddegoed uit landen en 
plaatsen, door Onze Ministers van Arbeid, 
Handel en N ijverheid en van Financien aan te 
wijzen, is verboden in-, door- en vervoer van 
onbewerkte wol en haar, huiden, bontwerk en 
andere voor het overbrengen van voor besmet
ting vatbare voorwerpen, uit landen of plaat
sen, mede door Onze genoemde Ministers aan 
te ·wijzen. 

De aanwijzingen warden door plaatsing in de 
N ederlandsche Staatscourant ter a lgemeene 
kennis gebracht. 

16. Een ieder, die waarneemt, dat van goe
deren, waarvan in-, door- en vervoer verboden 
is, in-, door- of vervoer plaats heeft, is ver
plicht daarvan onverwij ld kennis te geven aan 
den burgemeester of den meest nabij zijnden 
ambtenaar van Rijks- of gemeentepolitie of 
van 's Rijks belastingen. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en op het daarbij 
werkzame personeel. 

Op de goederen, van wel ke, niettegenstaande 
daarvan in-, door- of vervoer verboden is, in-, 
door- of vervoer plaats heeft, is artikel 5 der 
wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134) 
toepasselij k. 

17. Brieven en correspondentie, drukwer
ken, boeken, dagbladen, dienststukken enz. 
(postpakketten niet inbegrepen) worden aan 
geen enkele belemmering of ontsmetting on
derworpen. 

].8. Spoor- of tramwagens (zoo personen
als goederenwagens) uit het buitenl and binnen
komende, worden aan de grenzen niet aange
houden, behoudens dat wagens, waarin lij der 
aan vlektyphus of personen, die verdacht wor
den aan vlektyphus te lijden of doen vermoe
den, dat zij de ziekte op anderen kunnen over
brengen, of behept zijn met ongedierte of daar
van verdacht, of waarin besmette of van be
smetting verdachte goederen aangebracht zij n 
- indien de geneeskundige het noodig oordeel t 
- van den trein worden gehaakt en op de 
wijze, door den geneeskundige voorgesch reven, 
worden ontsmet. 

19. Bagages en Jij fgoederen van personen, 
als bedoeld in de artikelen 9 en 14, zij n onder
worpen aan het onderzoek, bedoeld in genoem
de artikelen. 

Deze bagages en lij fgoederen warden niet 
aangehouden dan voor zoover en voor zoolang 
dit ter ontsmetting noodig is. 

Bagages en lij fgoederen, voor ontsmetting 
aangehouden, warden desverlangd door den 
burgemeester op R ij kskosten aan de eigenaars 
nagezonden. 

20. Koopmans- en andere goederen, uit het 
buitenland aangevoerd, waarvan de in- of 
doorvoer niet verboden is, warden niet aange
houden en aan ontsmetting onderworpen, tenz ij 
zij , naar het oordeel van den met het onder
zoek belasten geneeskundige, geacht worden 
besmet te lrunnen zij n. 

§ 4. Ver d e re be p a I i n g e n. 

21. De burgemeester van elke grensge
meente, als in artikel 9 en artikel 14 van di t 
besluit is bedoeld, zorgt, zoo spoedig mogel ijk, 
op Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 

19* 
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of met den krachtens artikel 10 aangewezen 
geneeskundige : 

a. voor de inrichting van ecn gelegenhe id 
tot afzonder ing, ontsmetting en verpleging 
van de in de a rtikelen 9 en 14 van dit besluit 
bedoelde per onen, lijdende aan of verdacht 
van vlektyphu , zoomede van een gelegenhe id 
tot huisvesting van gezonde verdachte perso
uen en tot het re inigen van personen ; 

b. voor een geschikte p laats voor de ont
smetting van de in de a rt ike len 19 en 20 van 
di t beslui t bedoelde goederen; 

c. voor het personeel. noodig tot hulp of 
opzicht bij het 011derzoek, de afzondering, de 
ve rplegin g , de ontsmetting, of het veL·voer van 
personen of van goederen, bedoeld in de arti
kelen 9, 14, 19 en 20 van dit besluit; 

d. voo,· de noodi ge geneesm idde len, ont
smettingsmiddelen, vervoerm iddelen , meubelen 
en ander noodig materieel , en voo r a l les wat 
noodig is voor een behool'lijke verzorg ing van 
hen, di e zijn a fgezonderd. 

Zoo gebruik gemaakt word t van de inrichting 
van gemeentewege tot stand gebracht ter vol
doen ing aan artikel 7 van de wet van 4 De
cember 1872 (S taatsblad n°. 134), be paalt 
Onze Minister van Arbeid, H andel en N ij ver
h eid de som deswege aan de gemeente te ver
goeden. 

22. De ambtenaren van Rijks- en gemeente
pol it ie, de ambtenaren der invoerrechten en 
accij nzen, de stationschefs en het personeel 
werkzaam aan een spoor- of tramwegonder
nem iDg zij11 , voor zooveel hun dienst het toe
laat, verp lich t met a l de hun ten di enste staan
de middelen, onverwijld mede te werken tot de 
uitvoering van de maatregelen, we lke de 
krachten artikel 10 van dit bes! n it aange
wezen geneeskundige heeft voorgeschreven ten 
aanzien van het onderzoek, de afzonderi ng , de 
ontsmetting, de behandel ing en verpleging en 
het vervoer van personen of van goederen. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 3, 
zijn cond ucteurs van elken uit het buitenland 
b innenkomenden trein of tram verplicht, den 
geneeskundige wo spoed ig mogelijk na aan
komst van den trein of tram aan het station, 
kennis te geven van de verdachte verschij n
selen, die zij bij personen, als bedoeld in de 
art ike len 9 en 14, hebben waargenomen en 
van hunne bevinding omtrent de aanwez ighe id 
in den tre i n of tram van voor het overbrengen 
van voor besmetting vatbare voonve rpen. 

23. D e kosten, va ll ende op de maatregelen, 
voorgeschreven in de artikelen 10, 12 , 13, 14, 
19 en 20 van dit beslu it, komen ten laste van 
het Rijk, voorzoover in genoemde artikelen 
niet anders is bepaald en di e kosten niet, inge
vol ge eenige andere wettelijke bepali ng, ten 
I aste van a nderen moeten word en gebrach t. 

24 . De krachtens artikel 10 van dit beslui t 
aangewezen geneeskundi ge volgt in de uitoe
fen ing van zijn ambt de aanwijzingen. die 
Onze Ministe r van Arbe id , Handel en Nijver
heid of de am btenaar van het Staatstoezicht 
op de vol ksgezondhe id , tot wiens dienstkring 
zij ne standpla ats behoort, hem geven. 

Hij staat den burgemeester, el ken ambte
uaar van Rijks- of gemeentepoli t ie, of van in
voerrech ten en accij nzen , de stationschefs en 
het overi ge personeel we rkzaam bij eene spoor
of t ramwegondememing met zij n adv ies ter 

zijde, wanneer zij dit behoeven bij de uitrne-
1·ing van wette lijke voorschri ften betreffende 
de wering of be trijding van vlektyphus. 

Ontdekt h ij d re igcnd gevaar voor de open
bare gezondheid, clan geeft hij daa r van, on
verminderd artikel 16 der wet van 4 Decem
be1· 1872 (Staatsblad n°. 134), onvenvijl d ken
n is aan den burgemeester en aan bovengeuoem
den ambtenaar van het Staatstoezicht op de 
vo l ksgezondheid. 

§ 5. V a n h e t s c h e e p v a a r t
v erk e er. 

25 . Onze Minister van Arbe id, Handel en 
Iij verheid is be"·oegd om, waar noodi g , rnet 

medewerk ing van Onze Ministers van Finan
cien en rnn "Vaterstaat tot wering van de be
smetting door vlektyphus, toez icht te doen 
houden op schepen, di e langs binnenwateren 
het l a nd binnenvaren, en zulks met toepass ing 
voor zoover mogel ijk en nood ig, van de artike
len 9 tot en met 13 en 21 tot en met 24 van 
<li t besl uit. 

26. Aan elk der door Onze Ministers van 
Arbeid, H andel en Nijverhe id en van Water
staat aan te wijzen gemeenten, gelegen aan 
stroomen, r ivieren, kana len of andere binnen
wateren, wordt geneeskundig toezicht gehouden 
op de daarlangs varende schepen en hunne 
opvarenden door een o f m eer geneeskundigen, 
di e daartoe door Onzen Ministe r van Arbeid, 
H andel en Nijverheid, met toekenning van een 
door deze te bepalen vergoeding, tot weder
opzegging worden aangewezen. 

De besch-ikking tot aanwijziug van bedoelde 
gemeenten wordt in de Nederlandsche Staats
co·itrant geplaatst ten m inste een dag v66rdat 
zij in werki ng treedt. 

Onverminderd het bepaalde in de be ide voor
gaande leden, is de burgemeester bij het ver
schij nen of dreigen van vlektyphus bevoegd, 
genees ku ncl ig toezicht te doen houden op de 
opvarenden van de in de gemecnte vertoeven
de vaartuigen. De personen , waarop di t toe
zicht wordt uitgeoefend, zij n verplicht zich 
daaraan te onderwerpen . 

27. Onverminderd artikel 10 der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), zooa ls 
dat lu idt volgens de wet vau 28 ~Iaart 1877 
(Staatsblad n°. 36), wordt elk schi p, varende 
langs of aankomende aan eene der in artike l 
26 van d it besluit bedoelde gemeenten, onder
worpen aan een gezondhe idsonderzoek. 

De schipper is verplich t met zijn schip de 
door den burgemeester aan te wijzen ligplaats 
in te nemen en aldaar zonder gemeenschap 
met den wal of met andere vaartuigen te blij
ven , totdat het gezondhe idsonclerzoek en de 
naar aan leiding daarvan bevol n gezondhe id -
maatregelen toegepa t zijn . 

Op dit verbod van gemeenschap met den 
wal is toepassel ij k het tweede lid van artikel 
10 der wet van 4 December 1872 (Staatsblad 
n°. 134), zooals dat l ui dt volgens de wet van 
28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 36 ) . 

De schipper zorgt met a l de te zij ner be
schikking staande middelen voor de stipte na
lev ing van de gegeven bevelen en is verpl ich t 
de vragen, hem door of namens den met het 
gezondheid onderzoek belasten geneeskundige 
gedaan, nauwkeurig en naar waarhe icl te be
antwoorden. 
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28. De geneeskundige verricht, behoudens 
het bepaalde in a rt ike l 23, lste lid, het ge
zondhe idsonde rzoek ,·an het sch ip, van de op
varenden en van de lading of a ndere op het 
schip aanwezige goederen, op de wijze, die 
hem , na overleg met den burgemeester, het 
meest doeltreffend voorkomt. 

Inclien het blijkt , dat het schip binnen de 
laatste 24 uren een gezondheidsonderzoek over
eenkomstig de voorschriften van dit bes I uit 
heeft ondergaan, kan h ij het van verder onder
zoek nij tellen, indien de toestand van het 
schip of van de opvarenclen hem tot zoodanig 
onderzoek overigens geen aanleiding geeft. 

29. De geneeskundige, die het onderzoek 
verricht heeft , geeft den burgemeester advies 
omtrent de in het belang der volksgezondheid 
te nemen maatregelen, aan welk advies de 
i>urgemee ter verplicht is onverwijld gevolg 
te geven, behoudens beroep op Onzen Ministe1· 
van Arbeid, Handel en Nijverheid. 

D e kosten op deze maatregelen vallende ko
men ten laste van het Rijk. 

30. Het schip wordt dadelijk tot den ver
deren doortocht toegelaten en het verbod van 
gemeenschap met den wal opgeheven, hetzij 
ua afloop van het gezondhe idsonderzoek, in
dien dit tot geen verdere maatregelen aa n
leiding geeft, hetzij , nadat aan de maatrege
len , na a r aanleiding van het gezondhe idson
derzoek voo rgeschreven , ui tvoering is gegeven. 
In het I aatste geval kunnen evenwel de opva
renden, die bij het gezondhe idsonderzoek be
vonden worden, niet te l ijden aan vlektyphus, 
noch versch ijnselen van die ziekte te vertoonen, 
noch doen vermoeden dat zij de besmetting op 
anderen kunnen overbrengen, noch behept zij n 
1;11et ongedierte of daa rvan verdacht, met toe
stemming van den met het onderzoek belasten 
geneeskundige terstond zonder verdere belem
mering aan den wal worden toegelaten. Vooraf 
heeft ontsmetting der kleederen en reini g ing 
der personen plaats, indien <lit door den ge
neeskundi ge noodi g wordt geoordeeld . 

31. Ten bewijze, dat het schip tot den ver
deren doortocht i toegelaten en het verbod 
van gemeenschap met den wal is opgeheven, 
ontvangt de schipper van den met het gezond
heidsonderzoek belasten geneeskundige eene 
schriftelijke verklaring volgens het model door 
Onzen Min ister van Arbeid, H ande l en ijver
heid vast te stell en en waaru it zal moeten 
blijken van den toestand van het schip, van 
dien der opvarenden en van dien der l ading 
of andere op het schip aanwezige goederen, 
benevens van het aantal de r opvarenden. 

E ene dergelijke verklaring wordt ook door 
den geneeskundi ge afgegeven in het geva l, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 28 van 
dit beslui t , in welk geval daarvoor ook de 
bevestiging van eene vroegere verklaring in 
de pi aats kan treden. 

32. De burgemeester van elke gemeente, 
als in artikel 26 van <lit bes! uit bedoeld , zorgt, 
overeenkomstig het bepaalcle in art. 21 , zoo 
spoedig mogelijk, op Rijkskosten, in overleg 
met den ambtenaar van het Staatstoezich t op 
de vol ksgezondheid of den krachtens eerstge
noemcl artikel aangewezen geneeskundige, 
voor het personeel en het m ater ieel , dat de 
geneeskundige voor het gezondheidsouderzoek 
behoeft en dat noodig is voor de uitvoering 

van de naar aanle iding van het gezondheids
onderzcek voo rgeschreven maatregelen. 

33. Op de krachtens art ike l 26 van dit be
slui t aangewezen geneesku ndi gen zijn toepas
selijk bet eerste en derde I id van a rtikel 24 
van dit besluit. 

Zij staan den burgemeester en el ken ambte
naar van Rijks- of gemeentepoli tie met hun 
advies te r zijde, wanneer dezen dit behoeven 
bij de uitvoe ring van wettelijke voorschriften 
betreffende de wering of bestrijding van vlek
typh us. 

De ambtenaren van Rijks- en gemeentepolitie 
zij n, voor zoovee l hun dienst het toel aat, ver
pl icht met a l de hun ten di enste staande mid
del en , onverwijld mede te werken tot de uit
voe1·ing van de voorgeschreven maatregelen. 

HOOFDSTUK III. 

3 I o t b e p a I i n g e n. 

34 . Onze in <lit besluit genoemde Ministers 
zijn bevoegd de door hen krnchtens di t bes I uit 
genomen besch ikkingen of gedane aanwijzin
gen , zoo dikwijl de omstandig heden dit ge
cloogen of noodi g maken, op dezelfde wij ze al s 
zij zijn tot stand gekomen, te wij zigen o f in te 
trek ken. 

35. Waar in dit besluit sprake is van den· 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volk -
gezondhe id wordt daa rnnder verstaan de In
specteur, krachtens de Gezondhe idswet belast 
met het toezicht op de handhaving van de 
wettel ij ke bepalingen betreffende besmettelijke 
ziekten. 

Waa r in <li t besluit sprnke i van ontsmetten 
of ontsmetting, wordt daaronde r mede verstaan 
het ve rdelgen van onged ierte. 

36. Dit besluit, dat, tenzij het eercler word t 
ingetrokken, gedurencle een jaa r van kracht 
blijft, treedt in werking met ingang van 22 
Mei 1928. 

Onze Ministers van Arbeid , Handel en Nij 
verheid, van Financi~"'n en van Waterstaat zijn 
belast met de u itvoering van <li t besluit, dat 
in het Staatsblad za1 worden geplaatst en 
waarvan a fschri ft za l word en gezonden aan 
den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 25sten April 1928. 
WILHELMINA. 

De M inistc,· van 11,-beid, Handel en Nijvcrheid, 
J . R . S I o t e rn a k e r cl e B r u i n e. 
De M inister van Financien, d e Geer. 

De Ministe1· van Wat e1·staat, H . v. d. V eg t e . 
(Uitgeg. 16 M ei 1928. ) 

25 April 1928. BESLUIT tot nadere vast
stelling van buitengewone maatrege len tot 
afwending van de pest en tot wering ba rer 
uitbre iding en gevo lgen. S. 117. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Overwegende, da t Ons bes luit van 21 April 

1927 (Staatsblad n°. 94) m et ingang van 22 
Mei 1928 ophoudt van kracht te zijn en dat 
nader bu itengewoae maatregelen noodzakelijk 
zijn tot afwending der pest en tot wering harer 
uitbreiding en gevolgen, wegens het voorkomen 
van pest in het buitenland ; 

Op de voordrncht van Onze Ministe rs van 
Arbeid , Handel en Nijverheid , van Financien 
en van \Vaterstaat van 20 F ebruari 1928, n° . 
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100 H, Afdeeling Volksgewndheid, van 24 
Februari 1928, n°. 96, Afdeeling Invoerrech
ten, en van 2 Maart 1928, n°. 435, Afdeeling 
V ervoer en l\1ijnwezen; 

Gelet op de wst van 26 April 1884 (Staats
blad n°. 80) , laatstelijk aangevuld en gewij
zigd bij de wet van 29 J uni 1925 (Staatsblad 
n°. 308), en op de wet van 26 Februari 1924 
(Staatsblad n°. 57); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 April 1928, n°. 16) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze Iinis
ters van Arbeid, Hande l en Nijverheid, van 
Financien en van Waterstaat van 16 April 
1928, n°. 671 H, Afdeeling Voll,.-,;gezondhe id , 
van 18 April 1928, n°. 167, Afdeeling Invoer-
1·echten, en van 20 April 1928, Ld. X.X. , Af
deeling Vervoer en Mijnwezen, 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

HOOFD TUK I. 
A l g e m e e n e b e p a I i n g e n. 

Art. 1. De gemeentebesturen en de burge
meesters, ieder voor zooveel hun aangaat, dra
gen nauwlettend zorg voor eene doeltreffende 
toepassing van de bepalingen der wet van 4 
December 1872 (Staatsblad n°. 134), gewijzigd 
bij de wetten van 3 December 1874 (Staats
blad n°. 188) , 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 
36 ), 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 8 April 
1893 (Staatsblad n°. 64), 21 Juli 1899 (Staats
blad n°. 166), 21 Juni 1901 (Staatsblad n°. 
157), 14 Juli 1910 (Staatsblad n°. 204 ), 17 
Juli 1911 (Staatsblad n°. 208), 27 April _1912 
(Staatsblad n°. 165), 26 Juli 1918 (Staatsblad 
n°. 492) en 27 November 1919 (Staatsblad 
n°. 784) . 

Uittreksels uit den tekst dier wet, voor zoo
ver de bepalingen op pest toepasselijk zijn, en 
de herinnering daarvan aan de ingezetenen 
van belang moet worden geacht, benevens uit 
den tekst van dit besluit worden vanwege On
zen Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid zoodra deze dit noodig acht, aan de ge
meentebesturen verzonden, ten e inde in elke 
gemeente te worden aangeplakt. 

2. E en ieder is verplicht de inlichtingen, 
door ambtenaren of geneeskund_igen van hem 
verlangd ter zake van de uitvoering van dit 
besluit, na uwkeurig en naar waarhe id onver
w ijld te geven. 

3. Een ieder, die waarneemt, dat een per
soon aan pest lijdt of versch ij nselen vertoont, 
welke doen vermoeden, dat hij door die ziekte 
is besmet, is verplicht daarvan onvenvijld 
kennis te geven aan den burgemeester of den 
meest nabij zijnden ambtenaar van Rijks- of 
gemeentepol i tie. 

Deze verpl ichting rust in bet bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbij ge
employeerden . 

4. De burgemeeste r is bevoegd, op de per
sonen, die aan pest lijden of, op grond van 
een ingewonnen advies van den ambtenaar van 
het Staatstoezicht op de vol ksgezondheid of 
van een geneeskundige, doen vermoeden dat 
zij door die ziekte besmet zijn of de besmet
ti ng op anderen kunnen overbrengen, de door 
hem noodig geachte maatregelen van onder
zoek, afzonde1·ing en ontsmetting te doen toe
passen en hen naar eene openbare inrichting 
of andere verblijfplaats ter verpleging te doen 

overbrengen, wanneer hun toestand overeen
komstig de ve1·kl a ring van den behandelenden 
geneeskundige dit gedoogt. 

De personen , waarop de in de vorige alinea 
bedoelde maatregelen worden toegepast, zijn 
verplicht zich aan die maatregelen te onder
werpen en mogen zich niet zonder ,·ergunning 
van den burgemeester naar eene andere plaats 
begeven . 

Indien het gemeentebestuur aan personen, 
die inkomsten den·en ten gevolge nm krach
tens het eerste lid van dit artikel genomen 
maatregelen van afzondering, deswege schade
loosstelling verleent, wordt door den Staat 
aan de gemeente eene bijdrage verleend van 
vijftig ten honderd van de uitgaven voor die 
chadeloosstelling. 

5. De burgemeester is bevoegd bij het voor
kornen of dreigen van rnenschen- of rattenpest 
na ingewonnen adv ies van den ambtenaar van 
het Staatstoez icht op de volksgezondheid of 
van een geneeskund ige huizen, woonwagens, 
keeten en vaartu igen te doen ontratten en de 
inwoners tijdelijk daaruit en uit de in de na
bijheid gelegen huizen en keeten te verwijde
ren, indi en dit voor de ontratting noodig wordt 
geacht. 

6. D e burgerneester is bevoegd, na inge
wonnen a dvies van den ambtenaar van het 
Staatstoez icht op de volksgezondheid of van 
een geneeskundige, het uitvoeren van ve r
dachte of voor het overbrengen van besmet
ting va tbare voorwerpen van welken aard ook, 
uit het huis, ed, voer- of vaartuig, waar een 
geval of een verdacht geval van pest voor
kwarn, anders clan met inachtneming van de 
door hem te geven voorschri ften, te verbieden. 

7. In spoedeischende gevallen zijn de be
stuurde ,·s van Rijksinrichtingen, voor zoover 
de dienst in hunne inrichting het toelaat, ver
plicht, op verzoek van een burgemeester aan 
deze onmiddellijk te doen toekornen of ten 
gebruike af te staan tot hunne inrichting be
hoorend materieel, noodig voor behandeling, 
verpleging, afzondering, ontsmetting of ver
voer van lijders aan pest of daarvan verdach
ten, of voor ontsmetting - waaronder is be
g repen het onschadelijk maken van besrnet of 
van besmetting verdacht ongedierte - of voor 
vervoer van besmette goederen of vo01·werpen. 

Bij weigering of geschil wordt onverwijld 
de beslissing ingeroepen van het hoofd van 
het Departement, waaronder de inrichting 
resso rtee rt. 

8. De burgemeester doet de hand houden 
aan een nauwkeurig bijhouden van het in ar
tikel 438 van het W etboek van Strafrecht be
doelde register in slaapsteden en logementen, 
en doet, voor zoover hem dit noodig voorkomt, 
toezicht houden op deze inrichtingen en op de 
a ldaar nachtverblijfhoudende reizigers. 

Indien vanwege het gemeentebestunr een 
geneeskundige met het houden van toezicht 
op de in het eerste lid van d it artikel bedoelde 
reizigers belast is, zijn deze verpl icht dien 
geneeskundige bij zich te ontvangen en hem 
a lle verlangde inlichtingen ter zake van de 
uitvoering van dit besluit, hetzij mond~)ine[: 
hetzij schriftelijk, te verschaffen, t~nzJJ ZIJ 
kunnen aantoonen binnen de Iaatste v1Jf dagen 
niet in eene met pe t besmette p laats vertoefd 
te hebben. 

De burgerneester doet van hetgeen door hem 
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ter bestrijding der pest of van verdachte ge
Yallen dier ziekte wordt of is ven- icht, ten 
spoedigste mededeeling aan den ambtenaar 
Yan het Staatstoezicht op de vol ksgezondheid. 

HOOFDSTUK II. 

§ 1. Van hct toezicht op landverltttizers 
en dergelij ken. 

9. In de aan de grens des lands gelegen 
gemeenten, door Onze i\Iinisters van Arbeid. 
Handel en ijverheid en van Financien aan 
te wijzen, worden: a. landloopers en zigeuners 
(bohemiens) ; b. landverhuizers en personen, 
die bij troepen reizen of de gren overtrekken, 
niet toegelaten dan na geneesln.mdig onder
zocht te zij n en zoo noodig na ontsmetting der 
kleederen en reiniging der personen. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het eerste 
lid worden niet toegestaan, dan met inacht
neming van de voorschriften daaromtrent door 
Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nijver
heid en van Financien gegeven. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nij 
verhe id, van Financien en van Waterstaat 
kunnen bepalen, dat personen, bedoeld onder b 
van het lste lid van dit artikel, aan de lands
g renzen in ederland slechts worden toegelaten 
over de gemeenten, langs de wegen en met de 
treinen, daartoe door hen aan te wij zen. 

De beschikkingen tot aanwijzing van be
doelde gemeenten, wegen en treinen worden 
in de Nederlandsche Staatscourant geplaatst 
ten minste con dag, v66rdat zij in werking 
treden. 

10. Het onderzoek geschiedt aan het grens
station of den eersten Nederla ndschen grens
post, waar de in het vorig artikel bedoelde 
personen aankomen, door eenen geneeskundige, 
d ie daartoe door Onzen Minister van Arbe id, 
Handel en ijverheid, met toekenning van een 
door dezen te bepalen vergoeding tot weder
opzeggens wordt aangewezen, met inachtne
ming van het bepaalde in de artikelen 11, 12 
en 13 van dit besluit. 

11. Het onderzoek valt steeds zooveel mo
gel ij k samen met het douane-onderzoek en 
wordt yerr icht op de wijze, die door den ge
neeskundige het meest doeltreffend wordt ge
oordeeld. 

Deze treedt omtrent het onderzoek · in over
leg met den hoogst in rang zijnden der aan
wezige ambtenaren van de Invoerrechten en 
Accijnzen, en, indien het onderzoek geschiedt 
op een spoorweg- of tramstation, tevens met 
den chef daarvan. 

12. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden niet aan pest te lijden, noch 
Yerschijnselen vertoonen, we! ke doen vermoe
den, dat zij door die ziekte besmet zijn, mogen 
niet worden aangehouden, maar worden ter
stond tot voortzetting van hunne reis toege
laten. 

Aan de vergunning tot voortzetting van de 
reis kunnen voonvaarden worden verbonden. 

Aan hen wordt zoo spoedi g mogel ij k een 
schriftelijk bewijs afgegeven, volgens door 
Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid vastgesteld model, vermeldende dat zij , 
Nederl and binnengekomen, geen ziektever
schijnselen vertoonden, welke het bestaan van 
pest deden vennoeden. 

13. Personen, die door den geneeskundige 

bevonden worden aan pest te lijden, worden 
onverwijld, met inachtneming van artikel 9 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 
134 ), overgebracht naar eene door den burge
meester der grensgemeentp, waarin het onder
zoek plaats heeft, volgens artikel 21 van dit 
besluit a an te wijzen inrichting Y00r verple
ging van lijders aan besmettelijke ziekten en 
daar a fgezonderd en verpleegd. 

Gelijke maatregelen worden genomen. in
dien de geneeskunclige clit nooclig oorcleelt. ten 
opzichte van personen, die verschijnselen ver
toonen, welke doen vermoeden, dat zij door 
die ziekte besmet zijn. 

De kosten van vervoer en ve rpleging wor
den door de verpleegden of hunne erfgenamen 
vergoed. Behoeftigen worden op 's Rijks kosten 
vervoerd of verpleegd. 

Personen, wier lich amen of kleederen besmet 
moeten worden geacht, worden niet tot voo rt
zetting hunner reis toegelaten, cla n na reini
g ing en ontsmetting, waaronder het onschade-
1 ijk maken van ongedierte is begrepen. 

§ 2. ran het grensve,·keer. 

14. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Arbeid, 
H andel en Nijverheid en van Financien aan 
te wijzen, worden geen personen toegelaten, 
komencle uit door deze Ministers aangewezen 
met pest besmette landen, l andstreken en 
plaatsen, dan na genee kundig onderzocht en 
zoo noodig ontsmet te zijn. · 

Uitzonderingen op het bepaalde in het ee rste 
lid worden niet toegestaan, clan met inacht
neming van de voorschriften, daarom trent 
door Onze Ministers van A1·beid, H andel en 
Nijverheid en van Fi nancien gegeven. 

Op dit onderzoek is toepasselijk het bepaalcle 
in de artikelen 10, 11, 12 en 13 van dit be
slu it . 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en N ij 
verheid, van Financien en van Waterstaat kun
nen bepalen, dat personen, bedoeld in het 
l ste lid van dit artikel, aan de landgrenzen 
in Nederlancl slechts worden toegelaten over 
de gemeenten, langs de wegen en met de trei
nen, daartoe door hen aan te wijzen . 

De beschikkingen tot aanwijzing van bedoel
de landen, land treken en plaatsen, wegen en 
tre inen, worden in de Nederlandsche Staats
cow·ant geplaatst ten minste een dag voordat 
zij in werking treden. 

§ 3. Van het goederenvervoe,· . 

15. Onverminderd de bestaande bepal ingen 
omtrent het verbod · van in-, door- en vervoer 
van lompen, gebruikte kleedingstukken en 
ongewasschen lijf- en beddegoecl uit landen en 
plaatsen, door Onze Ministers van Arbeid. 
H andel en ijverheid en van Financien aan 
te wijzen, is verboden in-, door- en vervoer 
van onbewerkte wol en haar, huiden, bont
werk en andere voor het overbrengen van be
smett i ng vatbarn voonverpen, uit lanclen of 
plaatsen, mede door Orne genoemde Ministers 
aan te wijzen. 

De aanwijzingen worden door plaats ing in 
cl& N ederlandsche Staatscou,·ant ter algemeene 
kenn is gebracht. 

Bij aanwijzingen betreffende den in- of door
YOer uit landen, d ie toegetreden zijn tot de op 
17 J anuari 1912 te Parijs gesloten en bij de 
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wet van 26 Februari 1914 (Staatsblad n°. 57) 
goedgekeurde internationale sanitaire overeen
komst, gedragen Onze genoemde i"'.\fini ters 
zich naar de bepalingen van die overeenkomst. 

16 . Een ieder, die. waarneemt, dat van goe
deren, waarvan in- , door- of vervoer verboden 
is, in-, door- of vervoer plaats heeft, is ver
plicht daa rvan onverwijl d kennis te geven aan 
den burgemeester of den meest nabij zij nden 
arnbtenaa r van Rijks- o f gerneentepol itie of 
van 's R ij ks belastingen . 

Deze verpl ichting ru t in het bijzonder op 
houders van Yervoermiddelen en daarbij ge
employeet·den. 

Op de goederen, Yan welke, niettegenstaande 
daarvan in-, door- of vervoer verboden is, in-, 
door- of vervoer pi aats heeft, is a r ti kel 5 der 
wet van 4 D ecember 1872 (Staatsblad n° . 134) 
toepassel ij k. 

17. Brieven en con-e pondentie, drukwer
ken, boeken, dagbladen, d ienststukken enz. 
(postpakketten niet inbegrepen) worden aan 
geen enkele belemmering of ontsmetting on
derworpen. 

18. Spoor- of tramwagens (zoo personen
a ls goederenwagens) uit het buitenla nd b innen
komende, worden aan de grenzen n iet aange
houde n, behoudens dat wagens, waarin pest
lijders of personen, die verdacht worden aan 
pest te lij den of waarin besmette of van be
smetting verdachte goederen aangebracht zij n 
- indien de geneeskundige het noodig oor
deelt - van den trein worden gehaakt en op 
de wij ze door den geneeskundige voorgeschre
ven, worden ontsmet en zoo noodig van onge
d ierte worden gezuiverd. 

19 . B agages en lijfgoederen van personen, 
a ls bedoeld in de artikelen 9 en 14, zij n onder
worpen aan het onderzoek, bedoeld in ge
noemde artikelen. 

Deze bagages en lij fgoederen worden niet 
aangehouden clan voor zoover en voor zoolang 
<lit ter ontsmetting noodig is. 

B agages en lijfgoederen, voor ontsmetting 
aangehouden, worden desverlangd aan de e ige
naars op hunne kosten door den burgemeester 
nagezonden. 

20 . Koopmans- en andere goederen, uit het 
buitenland aangevoerd , waarvan de in- of 
doorvoer niet verboden is, worden niet aan
gehouden en aan ontsmetting onderworpen, 
tenzij zij, naar het oordeel van den met het 
onderzoek bela ten genee kundige, geacht kun
nen worden besmet te zijn. 

§ 4. V erde,·e bepalinyen . 

21. De burgemeester van elke grensgemeen
te, a ls in artikel 9 en artikel 14 van dit be
slui t is bedoeld, zorgt, zoo spoedig mogelijk, 
op Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of met den krachtens artikel 10 aangewezen 
deskundige : 

a. voor de inrichting van een gelegenhe id 
tot afzondering en verpleging van de in de 
a r t ikelen 9 en 14 van <lit besluit bedoelde 
personen, lijdende aan of verdacht van pest; 

b. voor een geschikte plaats voor de ont
smetting - waaronder is begrepen het on
schadelij k maken van besrnet of van besmet
t ing ver<lacht ongedierte - van de in de ar
ti kelen 19 en 20 van dit beslu it bedoelde goe
deren; 

c. voor het personeel, nood ig tot hul p o f 
opzicht bij het onderzoek, de afzondering, de 
ontsmetting - waaronder is begrepen het on
schadelijk maken van besmet of van besmet
ting verdacht ongedierte - o f het ven·oer van 
personon of van goederen, bedoeld in de arti
kelen 9, 14, 19 en 20 van dit besluit; 

d. voor de noodige geneesrniddelen, ont
srnettingsm iddel en, middelen tot het onschade
l ij k maken van besmet of van besmetting ver
dacht ongedierte, vervoermiddelen, meubelen 
on ander noodig materieel. 

Zoo gebruik gemaakt wordt van de inrich
ting van gemeentewege tot stand gebracht 
ter voldoening aan artikel 7 van de wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134 ), be
paalt Onze Minister van Arbeid , Handel en 
N ij verheid de som deswege aan de gemeente 
te vergoeden. 

22. De ambtenaren van Rij ks- en gemeente
pol itie, de ambtenaren der invoerrechten en 
acoij nzen, de stationschefs en a ll e geemployeer
den aan een poor- of tramwegonderneming 
zij n, voor zooveel hun dienst het toelaat, ver
plicht met al de hun ten dienste staande mid
delen, onverwij ld mede te werken tot de uit
voering van de maatregelcn, welke de krach
tens artikel 10 van dit beslui t aangewezen 
geneeskundige heeft voorgeschreven ten aan
zien van het onderzoek, de afzondering, de 
ontsmetting - waaronder is begrepen het on
schadelijk maken van besmet of van be met
ting verdacht ongedierte -. behandeling en 
verpleging en het vervoer van personen of van 
goederen. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 3, zij n 
conducteurs van el ken uit het bu iten land bin
nenkornenden trein of tram verplicht, den 
geneeskundige zoo spoedig mogelijk na aan
komst van den tre in of tram aan het station, 
kennis te geven van de verdachte verschijnse-
1 en , die zij bij personen, a ls bedoeld in de 
artikelen 9 en 14, hebben waarge nomen en 
van hunne bevinding orntrent de aanwezigheid 
in den trein of tram van voor het overbrengen 
van besmetting vatbare voorwerpen. 

23. De kosten, vallende op de maatregelen, 
voorgeschreven in de artikelen 10, 12, 13, 14, 
19 en 20 van dit besluit, komen ten laste van 
het Rijk, voor zoover in genoemde artikelen 
niet anders is bepaald, en d ie ko ten niet in
gevolge een ige andere wettelij ke bepaling, ten 
laste van anderen moeten worden gebracht. 

24. De krachtens artikel 10 van dit besluit 
aangewezen geneeskundige volgt in de uit
oefening van zijn ambt de aanwij zingen, die 
Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid of de ambtenaar van het Staatstoezicht 
op de volksgezondheid, tot wiens d ienstkring 
zij ne standplaats behoort, hem geven. 

Hij staat den burgemeester, elken ambtenaar 
van Rij ks- of gerneentepolitie, of van invoer
rechten en accijnzen, de stationsche fs en de 
over ige geemployeerden bij eene spoor- of 
tramwegondernerning met zijn advies ter zijde, 
wanneer zij dit behoeven bij de uitvoeri ng van 
wettelijke voorschriften betreffende de wering 
of bestrijdi ng der pest. 

Ontdekt hij dreigend gevaar voor de open
bare gezondheid, clan geeft h ij daarvan, on
verminclerd artikel 16 der wet van 4 D ecem
ber 1872 (Staatsblad n°. 134 ), onverwijld 
kennis aan den burgemeester en aan boven-
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genoemden ambtenaar nrn het taatstoez icht 
op de volksgezondheid. 

§ 5. Van het scheepvaart•vei·kcer. 

25. Onze Minister van Arbeid, Handel en 
Nijverheid i bevoegd om, waar noodig, met 
medewerking van Onze l\finisters van Financien 
en van W ate rstaat, tot wering van de besmet
ting van pest, toezicht te doen houden op 
schepen, d ie langs binnenwateren het land 
binnenvaren, en zulks met toepassing, voor 
zoover mogelijk en noodig, van de artikelen 
9 tot en met 13 en 21 tot en met 24 van dit 
besl uit. 

26. Aan elk der door Onze Ministers van 
Arbeid, Handel en Nijverheid en van ·w ater
staat aan te wijzen plaatsen, gelegen aan 
stroomen, rivieren, kanalen of andere binnen
wateren, wordt geneeskundig toez icht gehou
den op de daarlangs varende schepen en ,hunne 
opvarenden door een of meer geneeskundigen, 
die daartoe door Onzen Mini ter van Arbeid , 
Handel en ijverheid, met toekenning van een 
door dezen te bepalen vergoeding, tot weder
opzegging worden aangewezen. 

De beschikking tot aa.uwijzing van bedoelde 
plaa.tsen wordt in de Nederlandsch.e Staats
courant geplaa.tst ten minste eon dag v66rdat 
zij in werking treedt. 

Onverminderd het bepaalde in de beide 
voorgaande leden, is de burgemeester bij het 
ve rschijnen of dre igen der pe t bevoegd, ten 
kost.e van de gemeente genee kundig toezicht 
te doen houden op de opvarenden van de in 
de gemeente vertoevende vaartuigen. De per
sonen, waarop dit toez icht wordt uitgeoefend , 
zijn verpl icht zich daaraan te onderwerpen. 

27. Onverminderd a r t ike l 10 der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad 11° . 134) , zooa ls 
dat luidt volgens de wet van 28 l\faart 1877 
(S taatsblad 11°. 36), wordt elk sch ip, varende 
langs of aankomende aan eene der in artikel 
26 van dit besluit bedoelde plaatsen, onderwor
pen aan een gezondheidsonderzoek. 

De sch ipper is verplicht met zijn schi p de 
door den burgemeester aan te wijzen lig pl aats 
in te nemen en aldaa r zonder gemeenschap 
met den wal of met andere vaartuigen te blij
ven, totdat het gezondheidsonderzoek en de 
naar aanleiding daarvan bevolen gezondheids
maatregelen toegepast zijn. 

Op dit verbod van gemeen chap met den 
wal is toepasselijk het tweede lid van artikel 
10 der wet van 4 December 1872 (S taatsblad 
n°. 134) , zooal s dat luidt volgens de wet van 
28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 36). 

De schipper zorgt met a l de te zijner be
schikking staande middelen voor de stipte na.
leving van de gegeven bevelen en is verplich t 
de vragen, hem door oi narnen den met het 
gezondheid onderzoek belasten geneeskundige 
geda.an, nauwkeurig en naar waarheid te be
antwoorden. 

28. De geneeskundi ge verricht het gezond
heidsonderzoek van het schip, van de opvaren
den en van de lad ing of andere op het schip 
aanwez ige goederen, op de wijze, die hem, na 
overleg met den burgemeester, het meest doel
treffencl voorkomt. 

Inclien het blijkt, da.t het schip binnen de 
laatste 24 uren een gezondheidsonderzoek over
eenkomstig de voorschriften van dit besluit 
heeft ondergaa.n, kan hij het van verder onder-

zoek vrijstellen, indien de toesta.nd van het 
sch ip of van de opvarenden hem tot zoodanig 
onclerzoek overigens geen aanleiding geeft. 

29. De geneeskundige, die het onderzoek 
verricht heeft, geeft den burgemeester aclvie& 
omtrent de in het belang der volksgezonclheid 
te nemen maatregelen, aan welk adv ies de 
burgemeester verpl icht is onverwijl cl gevolg 
te geven, behoudens beroep op Onzen J\Iinister 
van Arbeid, Handel en Nijverheicl. 

De kosten op deze maatregelen vallende, 
komen ten laste van het Rijk. 

Ontsmetting - waaroncler is begrepen het 
on chadelij k maken van besmet of van be
smetting verclacht ongedierte - gesch ied t, zoo 
noodi g , volgen de regelen, krach ten art ikel 
25 der wet van 4 December 1872 (Staatsblad 
n°. 134) vastgesteld. 

30. H et schip word t dadelijk tot den ver
dcr n doortocht toegelaten en het Yerbod van 
gemeenschap met den wal opgeheven, hetzij 
na a fl oop van het gezondheidsonderzoek, in
dien dit tot geen verdere maatregelen aan
leiding geeft, hetzij, nadat aan de maatregelen 
naar aa.nle iding van het gezondheidsonderzoek 
voor geschreven, uitvoering is gegeven . In het 
laatste geval kunnen evenwel de opnnenden, 
die bij het gezondheidsonderzoe k bevonden 
worden, niet te lijden aan pest, noch ,0erschijn
selen van die ziekte te vertoonen, met toe
stemm ing van den met het onderzoek be lasten 
geneeskundi ge, terstond onbelernmerd a.an den 
wal worden toegelaten. Vooraf heeft ontsmet
ting der kleederen en reiniging de,· personen 
p laats, indien dit door den geneeskundi ge 
noodig wordt geoordeeld . 

31. Ten bewijze, dat het sch ip tot den ver
deren door tocht is toegela.ten, en het verbod 
van gemeenschap met den wal is opgeheven, 
ontvangt de schipper van den met het gezond
he idsonderzoek belasten geneeskundi gc eene 
schriftelijke verklaring volgens het model door 
Onzen Minister van Arbeid , H andel en Nij
verhe id vast te stell en en waa.ruit zal moeten 
bi ij ken van den toestancl van het sch i p, n111 
di en der opvarenden en van dien de ,· lading 
of andere op het schip aanwez ige goederen, 
benevens van het aa.ntal der opvarenden. 

Eene dergelijke verkl aring word t ook door 
den geneeskundige afgegeven in het gem!, be
doeld in het tweede lid van artikel 28 van 
di t besluit, in welk geval daarvoor ook de be
vestig ing van eene vroegere ve rklaring in de 
plaats kan t recl en . 

32. De burgemeester van elke gemeente, 
waarin eene plaats ligt, a. ls in artikel 26 van 
dit besluit bedoeld, zo rgt zoo spoedi g moge lijk , 
op Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de vol ksgezondheid 
of den krachten genoemd artikel aangewezen 
geneeskundige, voor het personeel en het ma
terieel, dat de geneeskundi ge voor bet gezond
heidsonderzoek behoeft en dat noodig is voor 
de uitvoering van de naar aanl e iding van het 
gezondheidsonderzoe k voorgeschreven maat
regelen . 

33. Op de krachtens artikel 26 mu dit be
slu it aangewezen geneeskund igen ziju toepas
selijk het eerste en derde lid van artikel 24 
van clit besluit. 

Zij staan den burgemeester en el ken ambte
naar van Rijks- of gemeentepolitie met hun 
advies ter zijde, wanneer dezen di t behoeven 
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bij de uitvoering van wettelijke voorschriften 
betreffende de wering of bestrijding der pest. 

De ambtenaren van Rijks- en gemeentepolitie 
zijn. Y00r zooveel hun dienst het toelaat, ver
pl icht met al de hun ten dienste staande mid
delen . onverwij ld mede te werken tot de uit
voering van de door bedoelde geneeskundigen 
Yoorgeschreven maatregelen . 

HOOFDSTUK III. 
S I o t b e p a I i n g e n. 

34. Onze in dit besluit genoemde Ministers 
zijn be\"Oegd de door hen krachtens dit besluit 
genomen beschikkingen of gedane aanwijzin
gen. zoo dikwij ls de omstandigheden dit lfe
doogen of noodig maken, op dezelfde wiJze 
als zij zijn tot stand gekomen, te wijzigen of 
in te tl'ekken . 

35. \ \Taar in dit besluit Sprake is van den 
an,btenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid, wordt daaronder verstaan de In
spectet1r, krachtens de Gezondheidswet belast 
met het toezicht op de handhav ing van de 
wettelijke bepalingen betreffende besmettelijke 
ziekten. 

36 . Dit besluit, dat, tenzij het eerder wordt 
ingetrokken, gedurende Mm jaar van kracht 
blijft, treedt in werking met ingang van 22 
M ei 1928. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nij
verheid . van Financien en van Waterstaat 
zijn belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, en 
,rnan·an afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 25sten April 1928. 
WILHELMINA. 

De Minis ter van A,·beid, Handel en N;jverheid, 
J. R. 1 o t em a k er cl e B r u In e. 
De ilfinis ter van FinanciiJn, d e Geer. 

De .lfi11i ter van Wat e,·staat, H. v. cl. Veg t "· 
{Uitg eg. 16 1,fei 1928.) 

26 A pril 1928. BESLUIT, houclende beslis
sing op het door P. W. Schippe·r, gewezer, 
tijdel ijk opzichter l ste klasse bij den dien t 
va n openbare werken te H eerlen, op grond 
van artikel LXXXVII der wet van 28 Mei 
1925 (Staatsblad n°. 216) ingesteld beroep. 

. _ 118. 
Wij WILHELMI A , enz. ; 
Beschikkencle op het beroep, ingesteld door 

P. \\'. chipper, gewezen tijdelij k opzichter 
l e klasse bij den dienst van Openbare Werken 
te H cerlcn, op groncl van artikel LXXXVII 
der wet van 28 Mei 1925 (Staatsblad n° . 216), 
betreffende zijn aanspraken op wachtgeld; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
chillen Yan Bestuur, gehoord, adv iezen van 

28 Decem ber 1927, n°. 1115 en van 15 F ebru
a ri 1928, n°. 1115/224; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financ ien cld. 21 April 1928, n°. 22, Afdeel ing 
Pensioenen en Eerediensten ; 

OYerwegende, dat aan P. W. Schipper bij 
besluit van Burgemeester en Wethoude rs der 
gemeente H ee,·l en van 11 Februari 1927 met 
ingang van 1 J uli 1927, eervol ontslag is ver
leencl als tijdelij k opzichter l e klasse bij den 
dienst Yan openbare werken aldaar, zonder 
dat hem u it hoofde van dit ontslag wachtgeld 
is toegekend; 

dat P. W. Schipper te dier zake Onze be
slissing heeft ingeroepen, aanvoerende, dat h ij 
op 16 Januari 1921 in dienst is gekomen bij 
de gemeentewerken in H eerlen als tijdelijk 
opzichter le klasse met recht op eene vaste 
aanstelling bij gebleken geschiktheid; dat hij 
op 17 Februari 1922 wegens beeindiging van 
zij n tijdelijk dienstverband werd ontslagen, 
hetgeen in strijd is met artikel 4, 2de l id, der 
Verordening, regelende den rechtstoestand der 
ambte_';'aren in di enst der gemeente H eerlen; 
dat h1J recht had op eene vaste aanstelling ; 
dat hij van 16 Juli 1923 tot 1 Jul i 1927 in 
denzelfden rang bij de gemeentewerken van 
H eerl en in dienst is geweest en wegens bezu i
niging is ontslagen, zonder toekenning van 
wachtgeld; dat hij verzoekt alsnog voor wacht
geld in aanmerking te komen; 

Overwegende, dat blij kens de akte van aan
stelling dd. 13 Juli 1923 appell ant a ls tijde
l ijk opzichter l e klasse bij den dienst van 
openbare werken te H eerlen belast was met 
buitengewone werken van tijdelij ken aard en 
dat in dit verband moet worden aangenomen, 
dat app!)llant is ontslagen wegens het geein
digd zijn der t ijdelijke werkzaamheden, waa r
voor h ij was aangesteld; 

dat dit ontslag dus bezwaarlijk kan worden 
beschouwd als te zij n gesch ied wegens ,,ophef
fing zijner betrekkiog" of wegens ,,reorganisa
tie van zijn dienstvak", zoodat appellant aan 
artikel LXXXVII der Wet van 28 Mei 1925 
{Staatsblad n°. 216), dat a lleen betrekking 
heeft op ambtenaren, die om evengenoemde 
redenen worden ontslagen, niet de bevoegdheid 
kan ontleenen terzake van het toekennen van 
waohtgeld Onze beslissing in te roepen; 

Gezien artikel LXXXVII der Wet van 28 
Mei 1925 {Staatsblad n°. 216) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den appellant niet-ontvankel ij k te verklaren 

in zij n beroep ; 
Onze Minister van Financien is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat met het rap
port van Onzen evengenoemden Minister in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezooden aan den 
R aad van State, Afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 26sten April 1928 . 
WILHELMINA. 

De Minister van Financi iJn, de Gee r. 
{Uitgeg. 21 M ei 1928. ) 

MINISTERIE VAN 
FINANCIEN. 

Afd ee lin g: 
Pensioenen en Eere

d i en s ten. 

N°. 22. 

Onderwerp: 
Commissoriaal van 

3 Augustus 1927, n°. 18. 

's-Gravenhage, 21 Apri l 1928. 
A an de K oningin. 

Onder dagteekening van 28 December 1927 
is door den R aad van State, Afdeeling voor 
de Geschillen van Bestuur , aan U we Majes-
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teit advies u itgebracht omtrent het door P . W . 
Schipper, gewezen tijdel ijk opzichter l e klasse 
bij den <lienst van open bare werken te H eerlen, 
op grond van artikel LXXXVII der Wet van 
28 Mei 1925 (Staatsblad n° . 216) ingesteld 
beroep betreffen<le zijne aanspraken op wacht
geld. H et a dvies der Afdeeling strekt er toe 
om te bepalen, dat aan den appellant geen 
wachtgeld wordt toegekend. Het voorgedragen 
ontwerp-besluit luidt als volgt: 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
P. W. Schipper, gewezen tijdelijk opzichter 
le klasse bij de gemeentewerken te H eerlen, 
op grond van artikel LXXXVII der Wet van 
28 Mei 1925 (Staatsblad n°. 216), betreffende 
zijne aanspraken op wachtgeld ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur, gehoor<l, advies van 28 
December 1927, n°. 1115; 

Op de voordrach t van Onzen Minister van 
Financien van 

Overwegende: dat aan P. W. Schipper bij 
besluit van Burgemeester en Wethouders der 
gemeente H eerlen van 11 Febtuari 192_7 met 
ingang van 1 Juli 1927, eervol ontslag '-~ ver
leend als tijdelij k opzichter l e kl asse b1J den 
dienst van openbare werken aldaar, zonder 
dat hem uit hoofde van <lit ontslag wachtgeld 
is toegekend ; 

dat P. W. Schipper te dier zake Onze be
s! issing heeft ingeroepen, aanvoerende, dat hij 
op 16 J anuari 1921 in dienst is g~~om.~n bij 
de gemeentewerken in H eerlen a ls t1JdehJk op
zichter le klasse met recht op eene vaste aan
stelling bii. gebleken geschiktheid; dat hij op 
17 Februari 1922 wegens beeindiging van zijn 
tijdelijk clienstverband werd ontslagen, het
geen in strijd is met artikel 4, 2cle lid , der 
Verorclening, regelencle den rechtstoestand der 
ambtenaren in dienst der gemeente H eerl en; 
clat hij recht had op eene. vaste aanstelling ; 
dat hij van 16 Juli 1923 tot 1 Juli 1927 in 
denzelfden rang bij de gemeentewerken van 
Hee1·l en in dienst is geweest en wegens be
zuiniging is ontslagen, zonder toekenning van 
wachtgeld ; dat hij verzoekt alsnog voor wacht
geld in aanmerking te komen; 

Overwegende: dat het in artikel LXXXVII 
der wet van 28 Mei 1925 (Staatsblac!, n°. 216) 
vervatte voorschrift vrijhe id laat, om in ieder 
voorkomend geval naar billijkheid te beslissen, 
of er termen zijn, om een wachtgeld en, zoo 
ja, tot welk bedrag, toe te kennen; . . 

dat de omstandigheden, zooals deze z1ch h,er 
voordoen, geen aan leiding _geven, om P. W. 
Schipper voor wachtgeld rn aanmerkrng te 
doen komen; 

dat daarvoor in dit geval te minder termen 
aanwez ig zijn, vermits het genoemde artikel 
LXXXVII in de wet is opgenomen in verband 
met het vervallen van de bepaling van artikel 
48 lid 2, der Pensioenwet 1922, zooals <lit 
luidde v66r de wijziging bij de wet van 28 
Mei 1925 (Staatsblad n°. 216) , terwijl P. W . 
Schipper aan deze voormalige bepaling geen 
aanspraak op wachtgeldvervangend pensioen 
zou hebben kunnen ontleenen, aangezien hij 
nog geen zeven dienstjaren had; 

Gezien de wet van 28 Mei 1925 (Staatsblad 
n°. 216 ): 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te verklaren, dat er voor Ons geen termen 

bestaan, om te bepalen; dat aan P . \V. Schip
per, gewezen tijdelijk opzichter le klasse bij 
de gemeentewerken te H ee1·len, een wachtgeld 
wordt toegekend. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschr ift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschill en van ~estuur. . 

Aangezien de ondergeteekende z1ch met d\~ 
ontwerp-besluit niet kon vereenigen, h'eeft h1J 
de daartegen bij hem gerezen bedenkingen ter 
kennis gebracht van den Raad van State, At 
deeling voor de Geschillen van Bestuur. BhJ
kens haar nader advies dd . 15 Februari 1928, 
n°. 1115/224, vindt de Afdeeling echter g~en 
vrijheid tot wijziging van het aan Uwe MaJes-
teit aangeboden ontwerp-be luit. _ 

De Afdeeling verkl aart in haar nader adv1es 
van oordeel te zijn, dat ontslag wegens het 
eindigen van werkzaamheden van t ijdelijken 
aard client te worden aangemerkt als ontslag 
wegen opheffing. De ondergeteekende acht 
deze door de Afdeeling voorgestane opvatting, 
althans in het onderhavig geval , niet juist. 
Zijns inziens behoort hier eerder te worden 
gesproken van .,ontslag wegens gebrek aan 
werk van tijdel ijken aard". De betrekking van • 
tijdel ij k opzichter le klasse bij den dienst van 
openbare werken te H eerlen is niet opgeheve'? , 
<loch wordt niet vervuld zoolang er geen bu1-
tengewonen werken van t ijdelijken aard t.~ 
verrichten zijn. Voor deze opvatting vindt h1J 
steun in het feit, dat aan appell ant den 16 
M ei 1921 en den 16 Februari 1922 om de
zelfde reden ontslag is verleend als tijdelijk 
opzichter le kl asse bij den dienst van open bare 
werken respectievelijk bij bouw- en woning
toezicht te H eerlen en den 16 Ji,li 1923 weder
om in eerstgenoemde betrekking in dienst "is 
genomen voor het __ ve~_richten van buitenge
wone werken van ttJdehJken aard. 

Op grond van het vorenstaande veroorlooft 
de ondergeteekende zich Uwer Majesteit eer
biedig in overweging te geven zic~ niet te 
vereenigen met het door de afdeelrng voor
noemd voorgedragen ontwerp-besluit, maar het 
daarvan afwijkend ontwerp-besluit te bekrach
tigen , hetwelk Uwer Majesteit hierbij, met de· 
tot de zaak betrekkelijke bescheiden, wordt 
aangeboden. 

De Minist er van Financiiin, de Geer. 

27 April 1928. WET tot vaststelling van 
hoofdstuk Va der Staatsbegrooting voor 
het dienstj aar 1928. . 119. 

Vastgesteld op f 148,835,988 . 

27 April 1928. WET tot vaststelling van het 
zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1928. S. 120. 

T' astgesteld op f 40,555,610. 

27 April 1928. WET tot vaststelling van 
het w;htste hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het d.ienstjaar 1928. S. 121. 

Vnstgesteld op f. 58,345,040. 
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27 April 1928. WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het ,,Fonds ter verbetering van de Kust
verdecli ging", clienst 1928. S. 122. 

V ast(Jcsteld op f 9000. 

27 Ap,·il 1928. WET tot vaststelli ng rnn de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Staatsbedrij f der Artill eri e-Inrichtingen 
voor het dienstjaar 1928. S. 123. 

Vastfj csteld op f 10,615,750. 

27 April 1928. ,VE'l.' tot vaststelling Ya n de 
begrooting van uitgaven ten behoeve van 
de voltooiing van het vestingstelsel, clienst 
1928. s. 124. 

Vastg es teld op f 7500. 

27 April 1928. BESLUIT, houdende bekend
making van . den tekst der wet van den 
6den Juli 1850 (Staatsblad n°. 39), regelen
de de samenstelling en macht van de 
Provinciale Staten, zooals die luidt na 
de daarin, laatstelijk bij de wet van den 
16den Maart 1928 (Staatsblad n°. 68) 
gebrachte wijzigingen en aanvullingen. 
s. 125. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen :\finister van 

Binnenlandsche Zaken en landbouw van 25 
April 1928, n°. 3330, afdeeling Binnen!andsch 
Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bekend t e maken, door bijvoeging bij <lit 

beslnit, den tekst der wet van den 6den Juh 
1850 (Staatsblad n°. 39), regelende de samen: 
stelling en macht van de Provinciale Staten, 
zooals die luidt na de daarin, laatstelijk bij 
de wet van den 16den l\faart 1928 (Staatsblad 
n°. 68), gebrachte wiJzigingen en aanvul
lingen. 

• Onze Minister van Binnenlandsche _ Zaken 
en Landbouw is belast met de uitvoering van 
<lit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
gerlaatst. 

s-Gravenhage, den 27sten April 1928. 
WILHELMINA. 

De M in. v. Binnenl,andsche Zaken en Landbouw, 
J .B. K a n. 

( Uitgeg. l M ei 1928.) 

Tekst van de wet van den 6den Juli 1850 
( Staatsblad no. 39) , regelende de samenstelling 
en macht van de Provinciale Staten, zooals 
die luidt na de daarin, laatstelijk bij de wet 
van den 16den Maart 1928 (Staatsblad no 68) 

gebrachte wijzigingen en aanvullingen. 

:EERSTE AFDEELING. 

Van ti e samenstellln g· tier Provinclale 
Staten. 

EERSTE HOOFDSTUK. 

Alge me e n e be p a l-i n ge n. 

Art . 1. De Statenvergadering van elke 
provincie is samengesteld uit het in artikel 
2 bepaald getal leden ; 

Onzen commissaris, als voorzitter; 
een griffier . 
2. Het getal der Jeden bestaat : 

in Noordbrabant 11it 64 
,, Gelderland ., 62 

Zuidholland 82 
r oordholland 77 
Zeeland 42 

,, Utrecht 41 
,, Friesland 50 
,, Overijssel 4 7 
,, Groningen 4'i 

Drenthe ,, 35 
,, Limburg 45 

T \VEEDE HOOFDSTUK. 

V a n cl e I e cl e n cl e ,. S t a t e n . 

§ 1. Van hunne benoeming. 

3. De leden der Staten worden gekozen 
door hen, die volgens de in artikel 7 der 
Kieswet bedoelde lijst daartoe bevoegd zijn. 

4. Vervallen. 
5. De gewone tijd t er candidaatstelling 

voor de verkiezing van de leden der Staten 
is de laatste Dinsdag der maand Februari. 

Alsdan worden candidaten gesteld ter ver
vulling van de plaatsen der leden, die met 
den volgenden eersten Dinsdag van Juli moet en 
aftreden. 

6. VercaU•n. 
7 . Gedeputeerde Staten bepa.len Y66r elke 

verkiezing van de leden der Staten den <lag 
waarop de stemming zal geschieden. 

De stemming gescbiedt in alle kieskringen en 
in alle stemdistricten op denzelfden <lag. 

8. V ervallen. 
Sbis. V ervallen . 
9. V er·vallen. 
9bis. Vervallen. 
9ter. Vervallen. 
10. De voorzitter van het hoofdstembureau, 

aangewezen in artikel 34, eerste lid, der Kies
wet, geeft den benoemde binnen d rie dagen 
na de vaststelling van den uitslag der verkiezing 
kennis va-n zijne henoeming bij aangeteekenden 
en door den voorzitter onderteekenden brief, 
die wordt geadresseerd aan de woonplaats 
vermeld bij de candidaatstelling. 

11. De benoemde geeft binnen vijf dagen 
na het bekomen van de kennisgeving een ge
dagteekend bewijs van ontvangst daarvan af. 

Binnen vier weken na den termijn in het 
eerste lid van het vorig artikel gesteld, moet bij 
den voorzitter van het hoofdstembureau, aan 
gewezen in artikel 34, eerste lid , der Kieswet, 
van den benoemde bij brief of telegrafisch 
mededeeling zijn ontvangen of hij de benoeming 
aanneemt. Hij wordt, laat hij <lien tijd 7.0nder 
deze mededeeling voorbijgaan, geacht de be
noem.ing niet aan te nemen. 

De voorzitter geeft van de ontvangst van 
de mededeeling onverwijld bericht aan den be
noemde en aan de Provinciale Staten. 

Dit bericht en de kennisgeving voorgeschre
ven in het vorig artikel strekk:en den benoemde 
tot geloofs brief. 

11a. Wanneer een benoemde zijne benoe
ming niet aanneemt, bericht de voorzitter van 
het hoofdstembureau, aangewezen in artikel 
34, eerste lid , der Kieswet, <lit aan de Provin. 
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ciale Staten en verklaart hij bij een door hem 
te nemen met redenen omkleed besluit. bin
nen acht dagen na de ontvangst van de in 
artikel 11, t weede lid, bedoelde mededeeling 
of na bet verstriJken van den daarin gest elden 
termijn, in plaats van hem, die d e benoeming 
niet heeft aangenomen, benoemd den candi
daat, die voorkomt op de Jjj st, waarop hij, 
die de benoeming niet heeft aangenomen, is 
gekozen en die naar de volgorde, vastgesteld 
overeenkomstig artikel 105 der Kieswet, voor , 
benoeming in aanmerking komt. Daarbij wordt 
buiten rekening ge!aten de naam van den 
candidaat, die is overleden, die reeds lid der 
Staten is, of van wien door het hoofdstembu
reau eene s~hriftelijke mededeeling, voorzien 
van z(jne door den burgemeester zijner 
woonplaats gdegaliseerde handteekening, is 
ontvangen, dat ruj voor benoeming niet 
in aanmerking wenscht te komen. Candida. 
t en, van \lie eene in de voorafgaande zinsne
d e bedoelde mededeeling is ontvangen ; die 
hunne benoeming niet hebben aangenomen; 
wier plaats ingevolge artikel 15, derde lid, is 
opengeva.Jlen ; die niet zijn toege laten op 
grond dat zij niet voldoen aan de ver
eiscbten voor het lidmaatschap der Staten, 
of die opgehouden hebben lid der Staten te 
zijn, worden, indien zij hun verlangen daartoe 
schriftelijk aan bet hoofdstemburcau, aange
wezen in artikel 34, eerste lid, der Kieswet 
hebben medegedeeld, geacht bij het later open
vallen van een plaats nog op de lijst voor 
te komen, doch in de volgorde het laagst te 
zijn geplaatst ; tusschen die candidaten onder
ling geldt als vol~orde, die waarin zij oor
spronlielijk op de lijst waren geplaat st . 

De voorzitter van het hoofdstembureau, aan
gewezen in artikel 34, eerste lid, der Kieswet, 
maah."t het besluit openbaar door plaatsing 
in de Staatscourant en doet een afschrift van 
dat besluit toekomen aan de Staten. 

11b. Onverminderd het bepaalde in het 
vorige artikel en in artikel 70d, doen de Ge
deputeerde Staten, wanneer buiten periodieke 
aftreding eene plaat s in de Staten openvalt, 
binnen veertien dagen nadat dit te hunner 
kennis is gekomen, hiervan mededeeling aan 
den voorzitter van het hoofdstembureau aan
gewezen in artikcl 34, eerste lid, der Kies
wet. 

Binnen acht dagen na de ontvangst van deze 
mededeeling verklaart de voorzitter van het 
hoofdstembureau bjj een door hem t e nemen 
met redenen omkleed besluit, ter vervulling 
van de plaats, benoemd den candidaat, die 
voorkomt op de lijst,, waarop het uitvallende 
lid is gekozen, en die, naar de volgorde, vast
gesteld overeenkomstig artikel 105 cter Kies
wet, voor benoeming in aanmerking komt. 

Artikel Ila, eerste lid, tweede en derde vol-
zin, en tweede lid, is van toepassing. 

12. Vervallen. 
13. V ervallen. 
14. Vervallen. 
15. De tot lid der Staten benoemde legt, ne

vens zijn geloofsbrief, a.an de Stat en over: 
een uittreksel nit de geboorteregisters ; bij 

gemis daarvan eene acte van bekendheid, 
waaruit tijd en plaats zijner geboorte blijken ; 
eene verklaring van den voorzitter van den 
rnad der gemeente, waarin hij woont, getui-

gentle, dat ruj op den dag, waarop hij tot lid 
van de Provinciale Staten benoemd werd ver
klaard, ingezetene der provincie was ; 

er,ne door hem zelven af t e geven ·verklaring, 
vermeldende alle openbare betrekkingen die 
ruj bekleedt. 

De geloofsbrief moet door den benoemde bin
nen twee maanden na de dagteekening van 
de kennisgeving, bedoeld in artikel 10, bij de 
Staten worden ingezonden. 

I s de geloofsbrief niet binnen dien term ij n 
ingezonden aan Gedeputeerde Staten. 

§ 2. Van de vereischten i·oor het lidmaatschap 
der S taten, en van di hiermede onvereenig

bare betrekkingen. 
17. Leden der !'<ta.ten kunnen alleen zijn 

ingezetenen der provincie, die Nederla nder of 
door de wet als Nederlandsch onderdaan erkend 
zijn, den ouderdom van vijf en twintig jaren 
vervuld hebben, niet van de verkiesbaarheid 
ontzet zijn, noch van de uitoefoning van het 
kiesrecht zijn uitgesloten krachtens het in ar
tikel 3 der Kieswet hepaalde, met uitzondering 
van gerechtelijke vrij heidsberooving en veroor
deeling tot een vrijheidsstraf anders dan we
gens bedelarij of landlooperij of wege!1s een feit, 
waaruit openbare dronkenschap bhJkt. 

Outler ingezetenen worden verstaan zij, die 
gedurende de laatste twaalf maanden hunne 
woonplaats binnen de provincie hadden . 

18. Zij die, ter waarneming der hun door 
Ons of van Onzentwe$e opgedragen commissien, 
verplicht zjjn, tijdeliJk buiten de provincie te 
verblij ven, houden daardoor niet op ingezete
nen t e zijn, zoolang hun hoofdverbljjf binnen 
de provincie gevestigd blijft. 

19. Vervallen. 
20. Bloedverwantschap of zwagerschap in 

den eersten graad of huwelijk mag niet bestaan 
tusschen de leden der Stat en. 

Wannee"r personen, zich in <lien graad be
staande of met elkander gehuwd, te gelijker 
tijd zijn gekozen, wordt de oudste in jaren 
voor benoemde gehouden. 

Die na zijne benoeming in den verboden 
graad van zwagerRchap geraakt of een verboden 
huwelijk aangaat, behoeft v66r den afloop van 
zijn tijd van zitting niet af te treden. 

De zwagerschap houdt op door het overlijden 
van wie haar veroorzaakte. 

21. Het lidmaatschap der Staten is onver
eenigbaar met: 

H et lidmaatschap der Eerste K amer van 
de Staten-Gener aal als gekozene in de groep, 
waartoe de provincie behoort, of van de !';ta.ten 
eener andere provincie ; 

de betrekking van hoofd van ePn departement 
van algemeen bestuur ; 

van commissaris des Konings in de provin
cie; 

van griffier der Staten ; 
van a mbtenaar in den dienst der provincie 

werkz1ta m, of met het ontvangen of uitgeven 
der gelden van de provincie belast. 

22. De leden der Staten mogen in reohts
gedingen , waarin de provincie betrokken __ is, 
niet als advocaat of procureur werkzaam ZIJU-

23. Een lid der Staten, een der in artikel 
17 vermelde verei~chten verliezende, of eene 
der in artikel 21 mtgesloten betrekkingen aan
nemende, houdt op lid te zijn. Hij geeft hier 
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van kennis aan Gedeputeerde taten met ver
melding der reden. 

_§ 3. Van de a_/treding van de leden der Staten. 
24. De leden der Staten t reden te gelijk af 

met den eersten Dinsdag der ma.and Juli. 
De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar. 
25. Vervailen. 
26. Die ter vervulling eener tusschentijds 

opengevallen plaats tot lid der Staten gekozen 
is, treedt af op het tijdstip, waarop degene, 
in wiens plaats hij is gekozen, moest aftreden. 

§ 4. Van de vergoeding der reis- en verblij /kos-
1.en van de kden der Staten. 

27. De leden der Staten genieten reis- en 
verblijfkosten voor het bijwonen van de ver
gaderingen der Staten en van vergaderingen 
van commissien uit de Staten. 

Zij genieten, waar de Staten bet bepalen, 
presentiegeld voor het bijwonen van de verga
deringen der Staten. 

Het bedrag van de reis- en verblijfkosten 
en van het presentiegeld worden bij provinciale 
verordening geregeld. 

DERDE HOOFDSTUK. 

V a n den Commissaris de s 
Koning s. 

28. Onze commissaris heeft zijne vaste 
woonplaats in de gemeente, waar de verga
dering der Staten wordt gebouden. 

29. Hij zit voor in de vergadering der f:ltaten 
en in die der Gedeputeerde Staten. 

In de vergadering der Staten heeft hij eene 
raadgevende stem en uit hij zijn gevoelen, zoo 
dikwijls hij bet noodig oordeelt. 

In die der Gedeputeerde Staten heeft hij 
stem, doch onthoudt hij zich van medestem
men over de zaken, die hem, zijne echtgenoote, 
of zijne bloed- of aanverwanten, tot den der
den graad ingesloten, persoonlijk aangaan, of 
waarin hij als gelast igde is betrokken. 

30. Hij teekent al!e de stukken, die van de 
Staten en Gedeputeerde Staten uitgaan. 

31. Hij ontvangt en opent alle aan de Staten 
of Gedeputeerde Staten gerichte stukken. 

Hii brengt die t erstond ter tafel in de ver
gadering, waar zij bebooren, tenzij die stukken, 
volgens de orde der vergadering, dadeJ..ijk be
hooren te worden verzonden aan dat lid of aan 
die Jeden, a.an wier meer bijzondere behandeling 
het oncierwerp, waartoe de stukken betrekking 
hebben, is opgedragen. Hij zorgt, zooverre het 
van hem afhangt, voor de uitvoering van het
geen de vergadering omtrent de stukken be
sluit . 

Hij is, in spoedeischende gevallen, bevoegd, 
het gevorderd voorloopig onderzoek der stuk
ken, alvorens ze ter tafel te brengen te doen 
plaats hebben, en geeft daarvan in de eerstko
mende vergadering kennis. 

Ten 'behoeve van dit onderzoek zijn alle aan 
de Staten ondergeschikte ambtenaren en bestu
ren verplicbt, hem de gevraagde inlichtingen te 
verstrekken. 

32. Hij is belast met de uitvoering van al
le besluiten en beslissingen der Staten en Gede-
puteerde Staten. • · 

Het besluit, dat, naar zijn oordeel, als strijdig 
met de wet of het algemeen belang, door Ons 

kan worden geschorst of vernietigd, brengt hij 
niet ten uitvoer. 

Hij geeft van dit gevoelen, binnen vier en 
twintig uren na het nemen van het besluit, 
a.an de taten of Gedeputeerde Staten kennis. 
Hij is, indien, dertig dagen na de dagteekening 
dezer kennisgeving, geene schorsing of vernie
tiging door On~ is bevolen, tot uitvoering van 
het bes!uit verplicbt. 

33. In alle rechtsgedingen, de provincie be
treffende, treedt hij, namens Gedeputeerde Sta
t en, als eischer of verweerder op, en worden 
de vonnissen en gewijsden voor of tegen hem 
uitgesproken en ten uitvoer gelegd. 

34. Hij heeft bet oppertoezich t over de pro
vinciale griffie. 

Op zijne voordracbt worden, uitgenomen de 
griffier , deambtenaren en bedienden bij de griffie 
door Gedeputeerde Staten benoemd, geschorst en 
ontslagen. 

35. Bij ongesteldheid, afwezigheid of ont• 
stentenis van Onzen commissaris wordt hij ver
vangen door een lid van Gedeputeerde Sta
ten, door dit College a.an te wijzen. Wij kun
nen ten allen tijde op andere wijze in de ver• 
vanging voorzien. 

VIF.RDE HOOFDSTUK. 

V a n d e n g r i f f i e r . 

36. De griffier wordt door de Staten be
noemd, uit eene voordracbt van drie personen, 
door Gedeputeerde Staten te - doen, en door 
hen, op voorstel van Gedeputeerde Staten ont• 
slagen. 

37. Tot griffier is alleen benoembaar hij , 
die Nederlander is, niet krachtens onherroepe
lijke r echterlijke uitspraak, wegens krankzinnig• 
heid of zwakheid van vermogens, de beschikking 
of het beheer over zijne goederen heeft verloren, 
noch van de verkiesbaarheid is ontzet f\n den 
ouderdom van vijf en twintig jaren heeft ver
vuld. 

38. De griffier mag Onzen commissaris en 
de leden van Gedeputeerde Staten niet in den 
eersten of tweeden graad van bloedver• 
wantschap of zwagerschap bestaan. 

De zwagerscbap boudt op door het overlijden 
van dengene, die haar veroorzaakte. 

De griflier mag niet met Onzen commissaris 
of een lid van Gedeputeerde Staten gehuwd 
zijn. 

39. Hij mag, met zijn am bt, geenerlei lands• 
of provinciale bediening, noch eenige betrekltjng 
bij een in de provincie gelegen waterscbap, 
veenschap of veenpolder, noch die van hoog
leeraar, lector of onderwijzer, notaris of procu
reur, te gelijk bekleeden, noch de praktijk 
als advocaat uitoefenen. 
- Het is hem verboden, middellijkotonmiddellijk 
aandeel te hebben in pachten. leveringen of 
aannemingen t en behoeve der provincie. 

40. Alvorens zjjne betrekking te aanvaarden, 
wordt door hem, in de vergadering van Gede
pu teerde Staten, in handen van den voorzitter, 
op de wijze zijner godsdienstige ge?:indheid, de 
volgende eed of belofte afgelegd : 

,,I k zweer (beloof), dat ik_ a!le de plichten, 
die de wet op de samenstelhng en macht van 
de Provinciale Staten en de door de Staten 
van _______ vastgesteld~ of vast t e 
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stellen iristructie aa,n het am bt van griffier 
hebben verbonden, earlijk en vlijtig zal ver-
vullen. · 

,,Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig !" 
(,,Dat beloof ik !") 

Hij wordt hiertoe niet t()egelaten dan na, 
in de vergadering van Gedeputeerde Staten, in 
handen van den voorzitter, den volgenden eed 
(verk!aring en belofte) van zuivering t e hebben 
afgelegd: 

,,lk zweer (verklaar), dat ik om tot griffier 
benoemd te worden, directelijk of indirectelijk, 
aan geen ·persoon, onder wat naam of voor
wendsel ook, eenige giften of gaven beloofd of 
gegeven heb. 

,,Ik zweer (heloof), <lat ik om iets hoegenaamd 
in deze betrekking te doen of te laten, van 
niemand hoegenaamd eenige beloften · of ge
schenken aannemen zal, directelijk of indirec
telijk. 

,,Zoo waarlijk he!pe mij God A!machtig !" 
(,,Dat verklaar en beloof ik !") 
41. De griffier is Onzen commissaris en de Ge

deputeerde Staten, in alles wat het hun bij deze 
wet opgedragen bestuur aangaat, behulpzaam. 

42. Door hem worden alle de stukken, die 
van de Staten en Gedeputeerde Staten uitgaan, 
mede-onderteekend. 

43. Zijne instructie wordt door de Staten 
vastgcsteld. 

44. Hij hceft zijne vaste woonplaats in de 
gemeente, waar de vergadering der Staten wordt 
gehouden. 

44bis. Hij geniet eene jaarwedde, waarvan 
het bedrag door de Staten, onder Ooze goed
keuring, wordt vastgesteld. Op hun besluit t e 
dien aanzien is artikel 98 van toepassing. 

44ter. Vervallen. 

VIJFDE HOOFDS'i'UK. 

V a n d e I e d e n d e r G e d e p u
t e e r d e S t a t e n. 

§ I. Van hunne benoeming. 

45. De Staten benoemen uit hun midden 
een college van Gedeputeerde Staten. 

Dit college bestaat nit zes, doch in Drenthe 
uit vier leden. 

46. De gewone tijd ter verkieziog der leden 
van Gedeputeerde Staten is de eerste op de 

· opening der Rtatenzitting volgende Woensdag 
der maand J uli. 

Alsdan wordt voorzien in de vervulling van 
de plaatsen der leden, die op den vorigen dag zijn 
afgetreden. 

47. De verkiezing ter vervulling derplaatsen, 
die door ontslag of overlijden, of om eene andere 
reden openvallea, geschiedt binnen twee maan
den na dat openvallen. 

48. De benoemde, .die in de vergadering 
tegenwoordig is, verklaart binnen twee, hij die 
niet tegenwoordig is, binnen acht dagen na 
ontvangst van bet bericht zijner benoeming, of 
hij die aanneemt. 

49. Wanneer een beooemde zijne benoeming 
niet aanneemt, geschiedt, zoo spoedig mogelijk, 
eene nieuwe keuze. 

50. De Jeden van Gedeputeerde Staten kun
nen ten alle tijde hun ontslag nemen. Het 
wordt door hen ingezonden aan de Staten. 

§ 2. Van de vereischten voor het lidmaatschap 
der Gedeputeerde Staten, en van de hiennede 

onvereenigbare betrekkingen. 
51. Bloedverwantschap of zwagerscha,p, tot 

den dbrden graad ingesloten, mag niet bestaan 
tus~chen Onzen commissaris en de leden der 
Gedeputeerde Staten, noch tusschen de leden 
onderling. 

Die na zijne benoeming in den verboden 
graad van zwagerachap !!eraakt, behoeft v66r 
den afloop van zijnen t1jd van zitting niet a£ 
te treden. 

De zwagerschap houdt op door bet overlijden 
van dengene, die haar veroorzaakte. 

52. Die ophoudt lid der Staten t e zijn, boudt 
tevens op lid van Gedeputeerde Staten te we
zen. 

53. De leden van Gedeputeerde Staten mo
gen, met de hnnne, niet te gelijk bekleeden eeni
ge bezoldigde lands- of provinciale bediening, 
noch de betrekking van lid of beambte van 
een gemeentebestuur ; 

van dijkgraaf, lid of beambte van het be
stuur van een in de provincie gelegen water
schap, veenschap of veeopolder ; 

van hoogleeraar, lector of onderwijzer. 
54. Zij mogen niet t egenwoordig zijn bij 

het opnemen en goedkeuren der rekening eener 
aan Gedeputeerde Staten ondergeschikte inricb
ting, tot welker bestuur zij behooren. 

54his. Hij, die tot lid van Gedeputeerde 
Staten wordt benoemd, en een der in artikel 
53 uitgesloten betrekkingen bekleedt, aan
vaardt het lidmaatschap van Gedeputeerde 
Staten niet, dan nadat hij die betrekking heeft 
oedergelegd of daarvan op wettige wijze is ont
heven. 

55. Een lid der Gedepnteerde St aten, eene 
der in artikel 53 uitgesloten betrekkingen aan
nemende, houdt op lid te zijn. Hij geeft hier
van kennis aan Gedeputeerde Staten. 

Binnen twee maanden nadat Gedeputeerde 
Staten van het feit kennis hebben bekomen, 
geschiedt, ter vervulling zijner plaats, eene 
nieuwe keuze. 

56. De leden van Gedeputeerde Staten zijn 
verplicht, alle de vergaderingen van hun colle
ge, tenzij eene geldige reden, ter beoordeeling 
der vergadering, het hun belette, bij te wonen. 

57. Het is bun verboden, middellijk of on
middellijk aandeel te hebben in pachten, le
veringen of aannemingen ten behoeve der pro-
vincie. . 

Zij mogen in zaken, die aan de uitspraak van 
Gedeputeerde Staten onderworpen zijn, niet 
als gemachtigde werkzaam zijn. 

58. Die met hetvorig artikel in strijd handelt, 
of gcdurende eene maand, zonder geldige reden, 
de vergadering niet bijwoont, wordt in zijne 
betrekking door Gedeputeerde Staten geschorst, 
tot de eerstkomende gewone of buitengewone 
zitting der Staten. 

De Staten beoordeelen het geval en doen, 
indien zij den geschorste schuldig bevinden 
na dezen vervallen te hebben verklaard, eene 
nieuwe keuze. 

Gedurende de schorsing mist de geschorste 
het genot zijnar jaarwedde, die hem, .wordt 
hij door de Staten schuldig verklaard, te re
kenen van het tijdstip der schorsing onthouden 
blijft. 
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§ 3. Vein den tijd van aftre,d,ing der leden van 
Ge,J,eputeerde Staten. 

59. De leden van Gedeputeerde Staten 
worden benoemd voor vier jaren. 

Zij treden te gelijk af met den eersten Dins
dag der maand J u!i. 

De aftredenden zijn dadelijk weder verkies
baar. 

60. Ver callen. 
61. Die, ter vervulling eener buiten den 

gewonen tijd van aftreding opengevallen plaats, 
tot lid van Gedeputeerde Staten verkozen is, 
treedt af op het tijdstip, waarop degene, in 
"·iens plaats hij is verkozen, moest aftreden. 

§ 4. Van de bewldiging der led~n van Ge,J,epu
teerde Staten. 

62. Aan de leden der Gedeputeerde Staten 
wordt eene jaarwedde toegelegd, waarvan zij 
d e belft als vast inkomen genieten. 

De overblijvende helften worden in elke pro
vincie bijeengevoegd en om de drie maanden 
tusschen de leden verdeeld, naar gelang van 
het getal der vergaderingen, door ieder dien 
tijd bijgewoond. 

Hij, die wegens commissien, hem als lid van 
-Gedeputeerde Staten opgedragen, is afwezig 
geweest, behoudt zijne aanspraak op het pre
sentiegeld. 

Het bedrag der in het eerste lid bedoelde 
jaarwedde wordt door de Staten, onder Onze 
goedkeuring, vastgesteld. Op hun besluit te 
<lien aanzien is artikel 98 van toepassing. 

ZESDE HOOFDSTUK. 
V an d e vergaderingen d er 

S t a t e n e n d e r G e d e p u-
t e e r de St a t e n. 

§ 1. Van de vergaderingen der Staten. 
63 . De Staten van Noordbrabant houden 

hunne vergaderingen te 's-Hertogenbosch; 
die van Gelder!and te Arnhem ; 
die van Zuidholland t e ' s-Gravenhage; 
die van N oordholland te H aarlem ; 
die van Zeeland te Middelburg ; 
die van Utrecht t e Utrecht; 
die van Friesland te Leeuwarden ; 
die van Overijssel t e Zwolle ; 
die van Groningen t e Groningen ; 
die van Drenthe t e Assen ; 
die van Limburg te Maastricht-; 
In buitengewone omstandigheden kan door 

On, eene andere plaats daartoe wordP-n aan 
ge,vezen. 

64. Jaarlijks warden twee gewone zittingen 
gehouden. 

Beide warden geopend op een door Gedepu
teerde Staten vast te stellen Dinsdag ; de eerstc 
tusschen den zestienden April en den zestien
den Juli, de tweede tusschen den eersten Oc
tober en den een en dertigsten December. 

In de jaren, waarin de verkiezingen van de 
Jeden van de Staten warden gehouden, wordt 
d e eerste zitting geopend op den eersten Dins
dag der maand Juli. 

65. De Staten komen in gewone zitting 
bijeen na voorafgaande oproeping door Onzen 
commissaris, ten minste drie weken v66r den 
voor de opening vastgestelden dag. 

De gewone zittingen duren, tenzij de Staten 

tot het tegendeel besluiten, t en minste veer
tien dagen. 

66. Buitengewone zittingen worden, zoo 
dikwijls het, tot bet doen van keuzen, door 
de wet wordt gevorderd, of Wij het noodig 
oordeelen , na voorafgaande oproeping door On
zen commissaris, daartoe telkens door Ons te 
machtigen, gehouden. 

67. De vergadering mag uiterlijk voor zes 
weken worden verdaagd. 

68. De zitting wordt, in Onzen naam, door 
den voorzitter geopend en gesloten. 

69. De vergadering wordt in het openbaar 
gehouden. 

De deuren worden gesloten, wanneer een 
tiende gedeelte der aanwe7,ige leden het v01 dert 
of de voorzitter het noodig keurt. 

De vergadering beslist, of met gesloten deuren 
zal worden beraadslaagd. 

Over de punten, in besloten ver isadering be
ha ndeld, ka n daa rin ook een beslui t worde·n 
genomen. 

70. De vergadering onderzoekt de geloofs
brieven der nieuw inkomende leden en beslist 
de geschillen, welke aangaande die geloofsbrie
ven of de verkiezin cr zelve oprijzen. 

70a. Het onderzoek der geloofsbrieven strekt. 
zich niet nit tot de geldigheid van de lijsten 
van candidaten en van de verbinding van lijs
ten, zooals zij door het, hoofdstembureau, aan
gewezen in artikel 34, eerste lid, der kieswet, 
zijn openbaar gemaakt. 

70a bis. De ongeldigheid van de stemming 
in een of meer stemdistricten of een onjuist
heid in de vaststelling van den uitslag der 
verkiezing staat niet in den weg a ... n de toe
lating van de leden, op wier verkiezing de 
ongeldigheid of de onjuistheid geacht wordt 
geen invloed te bebber gehad, en, in geval 
van ongeldigheid van stemming, de nieuwe 
stemming geacht wordt geen invloed te kunnen 
hebben. 

70 b. Indien de vergadering besluit tot niet 
toelating van een of meer leden wegens de on
geldigheicl van de stemming in een of meer 
stemdistricten, geschiedt binnen 14 dagen, op 
den door de Gedeputeerde Statei:i te bepal en 
dag, in die districten eene nieuwe stemming 
en wordt de u itslag der verkiezing opnieuw 
vastgesteld. 

Bij deze vaststelling blijft hij , die reeds als 
lid der Staten is toegelaten, gekozen ver
kl aard, ook indien mocht blij ken, dat dit ten 
onrechte is geschied . Tegenover hem valt dan 
a£ de candidaat, die, indien de toegelatene 
ni et gekozen ware verklaard , gekozen zou zijn. 

70c. Indien de vergadering besluit tot niet 
toelating van een of meer leden wegens de 
onjuistheid van de vaststelling van den nit
slag der verkiezing, stelt het hoofdstembureau, 
aangewezen in artikel 34, eerste lid , der Kies
wet in eene zitting, te houden binnen veertien 
dagen na de ontvangst door den voorzitter van 
de kennisgeving in artikel 70g bedoeld, den 
uitsl ag, voor zoover noodig, opnieuw vast, met 
inachtnerning van de beslissing der vergade
ring. 

Artikel 70b, tweede lid , dezer wet en de ar
tikelen 42, tweede lid, 80, eerste en tweede lid, 
81, 93, clerde en vierde lid, en 109 der Kies-
wet zijn van toepassing. _ 

De voorzitter van het hoofdstembureau, aan
gewezen in a rtikel 34, eerste lid, der Kieswet, 
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doet een afsch rif t van het proces-verbaal der 
zitting toekomen aan de Staten. 

tOd. Indien de vergadering besluit tot niet 
toelating van een benoemde op grond, dat hij 
niet voldoet aan de vereischten voor het J id
maatschap of op g rond van artikel 20, ver
kl aart de voorz itter van het hoofdstembureau, 
aangewezen in artikel 34, eerste lid, der Kies
wet, bij een door hem te nemen met redenen 
omklee d beslui t, binne n ach t dagen na de ont
vangst van de kennisgeving in artike l 70g be
doeld, in de plaats van den niet toegelatene, 
benoemd den candidaat, di e voorkomt op de 
I ijst, waarop de niet toe gel atene is gekozen , 
en die naar de volgo rde, vastgesteld overeen
komstig artikel 105 der Kie wet, voor benoe
ming in aanmerking komt. 

Artike l llci, eerste lid , tweede en derde vol
zin , en tweede lid , is van toepass ing. 

70e. Indien, in de gevall en voorzien in de 
artikelen lla, ll b en 70d, geen candidaat 
meer voorkomt op de lijst waarop degene is 
gekozen wiens plaats rnoet worden vervuld, 
en deze I ij st met eene ande1·e lij st tot eene 
groep is verbonden, wordt de op deze I aatste 
lijst voorkornende candidaat, die, naar de volg
orde vastgesteld overeenkomstig art ikel 105 
der Kieswet, voor benoerning in aanmerking 
komt, benoemd ve rkl aard. 

I s de I ijst verbonden met meer clan eene 
andere I ij t, clan wordt, door toepass i ng van 
a rt ikel 102, tweede lid , de r Kieswet , beslist 
aan we! ke van de verbonden lij sten de plaats 
za l worden toegekend. De op deze lijst voor
kom ende candidaat, die, naar de volgorde 
vastgesteld overeenkomstig a rtikel 105 der 
Kieswet, voor benoeming in aanmerki ng kom t, 
wordt benoemd ve rklaa rd . 

Artikel lla, eerste lid , tweede en derde zin, 
is van toepass i ng. 

70/. D e vorm en de inricht ing van het in
gevolge artikel 70c op te rnaken proces-verbaa l 
en van de ingevolge de artikelen lla , ll b en 
70d op te maken beslui ten, worden vastgesteld 
bij a lgem enen rn aatregel van bestuur. 

70g. Van de beslui ten der Staten bedoeld 
in de artikelen 70c en 70d geeft de gr iffier der 
Staten onve rw ij ld kennis aan den voorzi tte r 
van het hoofdstembureau, aangewezen in ar
t ikel 34, eerste l id, der Kieswet. 

70h. H et onderzoek van den ge loofsbrief 
van hem, die is benoemd ingevolge de arti 
kelen lla, llb, 70c, of 70d, strekt zich niet uit 
tot punten rnkende de geldigheid der stem
ming. 

71. Bij het aanvaarden hunner betrekking 
wordt door de leden der Staten, in de ve rga
de ring, in handen van den voorzitter, de vol
gende eed of belofte afgelegd: 

.,Ik zweer (be loof) trouw aan de Grondwet 
en aan de wetten des R ij ks. 

,.Zoo waarlij k helpe mij God Almachtig !" 
(.,Dat beloof ik !") 

Zij worden h iertoe niet toegelaten, clan na 
mede in de vergadering en in handen van den 
voorzi tter den volgenden eed (verkl ar ing en 
be lofte) van zuivering te hebben afgelegd: 

.,Ik zweer (verklaar) , dat i k, om tot li d der 
Provincial e Staten te worden benoemd, direc
te l ijk of indirectelij k, aan geen persoon, onder 
wat naam of voorwendse l ook, een ige g iften 
of gaven beloofd of gegeven heb. 

J!l28 

.,I k zweer (beloof), dat ik om iets hoege
naamd in deze betrekk ing te doen of te laten, 
van niemand hoegenaamd eenige be loften of 
geschenken aannemen za l, directelij k of indi
rectelijk. 

.,Zoo waarlijk he lpe mij God Almachtig !" 
(.,Dat verklaar en beloof ik !") 

72. De leden der S taten stemmen zonder 
last van of ruggespraak met h en, die benoe
men. 

73. Zij onthouden zich van medestemrnen 
over de zaken, die hen, hunne ech tgenooten, 
of hunne bl oed- of aanverwanten, tot den 
derden graad ingesloten , persoonl ij k aangaan, 
of waa rin zij als gelastigden zij n betrokken. 

Eene benoeming word t geacht iem and per
soonlij k aan te gaan, wanneer hij behoort tot 
di e personen, tot welke de keuze door eene 
voordracht of bij eene herstemming is bepe rkt. 

H et eerste lid is niet van toepass ing bij de 
besli ss ing over de toelating van de na perio
dieke aftreding nie uw inkomende leden. 

74 . Zij zijn niet gerechtelij k vervolgbaar 
wegens de stem of m een ing, door hen in de 
ve rgader ing geu it . 

75. D e vergadering mag niet beraadslagen 
of bes! uiten, zoo niet mee r clan de helft der 
leden tegenwoordi g is. 

76. Ali e bes] uiten word en bij volstrekte 
meerderheid cler stemmencle leden opgemaakt. 

Bij staken van stemmen wordt het nemen 
va n het beslui t tot eene volgende vergadering 
u itgestelcl. 

In deze, en evenzoo in eene volta llige ver
gadering wordt, bij staken van stemmen, het 
voorste l geach t niet te zij n aangenomen. 

D e stemming over zaken moet gesch ieden 
bij hoofdel ij ke oproeping, wanneer een der 
leden <li t verlangt, en a lsda n monde ling. 

77. De stemm ing over personen voo,r be
uoem i ngen of voorclrachten gesch iedt bij be
sloten en ongeteekencle briefjes. 

Ingeva l omtrent het benoemen of voordra
gen van personen de stemmen bij herstemming 
staken, besl ist tersto nd het lot. 

Arti ke len 78 tot en met 83. V e,·vall en. 
83a. Op de stemm ing voor de verkiezing 

van de leclen der E erste Kamer i artikel 77 
niet van toepas ing . D eze stemming geschiedt 
met inachtneming van de a r t ikelen 83b tot en 
met 83j. 

83b. Op het tembiljet zij n op de eene zij de 
gedrnkt de lij ten van candi claten, waa rnver 
de stemming moet geschi eden met vermeld ing 
van ha a r nummet· en letter en gerangsch ikt in 
de volgorde der nummers en letters ; aan de 
keerzijde is gedrn kt de naam der provi ncie en 
gestempeld de ha ndteeken ing van den voor
zitter. 

D e verclere inr ichting van het . tembi l jet 
wordt geregeld bij algemeenen m aatregel van 
bestuur. 

De voorzitter draagt zorg, dat een voldoend 
aantal va n deze stembi ljetten v66r den aan
vang de,· stemming in de vergader ing aanwe
zig is. Geen a ndere stembiljetten mogen bij 
de stemming worden gebruikt. 

83c. D e voorz itte,· benoemt uit de Staten
vergadering drie leden , die met hem als voor
zitter het stembureau vormen. 

83d. Een Statenl id brengt zij n stem uit 
<loo t', indien hij zich met de volgorde der can-

20 
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didaten nm d J ijst zijner keuze vereenigen 
kan, met potlood zwart te maken een wit 
stipje, geplaatst in een stemvak boven de l ijst 
zij ner keuze; indien hij zich met de volgorde 
der candidaten van de lijst zijner keuze niet 
vereen igen kan, door die candidaten met zwart 
potlood te nummeren in de volgorde zijner 
voorkeur en we! door het cij fer 1 te p laatsen 
in het stemvak v66r den naam van den can
didaat, <l ien hij in de eerste plaats gekozen 
wenscht te zien, door daarop desgewen cht het 
cij fer 2 te plaatsen in het stemvak voor den 
naam van den candidaat van dezelfde lijst, 
dien hij in de tweede plaats gekozen wenscht 
ten z ien, en zoo vervolgens, geen c ijfer over-
laande, zoover het lid de nummering wenscht 

voort te zetten. 
I s de lijst zijner keuze een alphabetische, clan 

stemt het Statenlid door de candidaten van die 
lijst met zwart potlood te nummeren in de vol g
orde zijner voorkeur op gelijke wijze a ls in 
het eerste I id omschreven. 

H et stembiljet wordt, dichtgevouwen naar 
de zijde bestemd voor het uitbrengen van de 
stem, bij den voorzitter ingelevercl. 

83e. De voorzitter deel t het aantal der in
geleverde stembiljetten mede. 

De stemming is n ietig, indien dit aantal 
grooter is dan dat ter vergadering tegenwoor
dige leden. 

In dit geval vernietigt de voorzitter de inge
leverde stembi ljetten en hee ft een nieuwe stem
ming plaats. 

83/. De voorzitter opent de stembiljetten. 
Hij deelt, na opening van elk biljet, allereerst 
het nummer en de letter van de lijst mede, 
waarop het Statenlid zijn stem heeft u itge
bracht, en voegt er aan toe of den naam van 
den candidaat, voor wien het stembiljet geldt, 
of het woord ,,l ijststem". De oudste der andere 
leden van het stembureau ziet het bil jet 
na; de beide andere leden van het stembureau 
houden aanteekening van iedere uitgebrachte 
stem. 

Het bi ljet geldt - onverschillig of het Sta
ten! id tevens het wit stipje in het stemvak 
boven de lijst heeft zwart gemaakt - voor 
den cand idaat in het stemvak v66r wiens naam 
het Statenlid het cij fer 1 heeft geplaatst, ten
zij een der gevall en zich voordoet in het viercle 
l id van dit artikel bedoeld. 

Het b iljet geldt a ls lijststem, indien hij het 
wit stipje in het stemvak boven de lijst zijner 
keuze zwart heeft gemaakt zonder eenige num
mering aan te brengen. 

H et stembiljet geldt mede a ls l ij ststem, in
d ien de door het Statenlid aangebrachte num
mering n iet in strijd is met de volgorde van 
de lijst, niet het cij fer 1 bevat of d it cij fer 
meer dan eens bevat. I n de hier bedoelde ge
va llen wordt de stem a ls een lijst,stem be
schouwd, onverschillig of hij al dan niet tevens 
het wi t stip je in het stemvak boven de lijst 
zwart heeft gemaakt. 

Bij een alphabetische l ijst geldt het bi ljet 
uitslu itend voor den candidaat in het stemvak 
voor wiens naam de k iezer het cijfer 1 heeft 
geplaatst . 

83g. V an onwaarde zijn andere stembi l jet
ten dan die, welke volgens deze wet en de tot 
haar uitvoering gegeven voorschriften mogen 
warden gebruikt. 

Van onwaarde zijn voorts de stembiljetten: 
waarop het Statenlid noch eenig wit stipje 

in een stemvak zwart heeft gemaakt, noch 
eenig cijfer heeft geplaatst; 

waarop de namen van andere personen dau 
de candidaten of waarop andere bijvoegingen 
zijn geplaatst; 

waarop in meer dan een stemvak het wit 
stipje zwart is gemaakt ; 

waarop voor namen van cand idaten van meer 
dan oon lijst cij fers zijn geplaatst; 

waarop het wit stipje in e n stemvak zwart 
is gemaakt en tevens een of meer cij fers zijn 
geplaatst voor een naam van een candidaat 
of namen van ca.nclidaten van een of meer 
andere I ijsten; 

waarop het Sta tenlid zijn stem op zoodanige 
wijze heeft uitgebracht, dat zij noch als l ij st
tem, noch als stem voor een en niet meer dan 

een candidaat kan warden beschouwd over
, eenkomstig het bepaalde in artikel 83/. 

en de stembiljetten, die een aanduid ing van 
het Statenlid bevatten; 

of die niet voorzien zijn van den voorge
schreven stempel. 

Ouder bijvoegingen warden niet begrepen 
punten, strepen, vlakken, nagelindrukken, vou
wen, scheuren, gaten en vlekken, tenzij deze 
blijkbaar opzettelijk zijn aangebracht. 

In geval van twijfel over de waarde of be
teekenis van een stembiljet beslist de vergade
ring. Bij staken van stemmen beslist de voor
zitter . 

83h. Terstond nadat alle stembiljetten ge
opend zijn en de daarop uitgebrachte stemmen 
zijn opgenomen, maakt de voorzitter ten aan
zien van iedere lijst bekend het aantal uitge
brachte lijststemmen, het aantal der op iederen 
candidaat uitgebrachte eerste-voorkeurstem
men, en de som van het aantal lijststemmen en 
eerst-e-voorkeurstemmen (stemcij fer). 

83i. De voorzitter sluit ter vergadering on
verwijld de geopende, zoowel de geldige a ls 
de van onwaarde verklaarde stembil jetten, e lk 
soort afzonderlij k, in een verzegeld pak. T en 
aanzien van iedere lijst warden a llereerst de 
uitgebrachte lijststemmen en de op iederen 
candidaat uitgebrachte eerste-voorkeursternmen 
in afzonderlijke omslagen gesloten en vervol
gens warden deze omslagen in een omslag ge
sloten. Op deze omslagen wordt het nummer 
en de letter van de lij t vermeld, benevens 
het aantal biljetten en de soort die zij bevat
ten . 

De voorzi tter stelt op de buitenzij de van het 
verzegelde pak een door hem te onderteekenen 
verklaring, dat het de ingeleverde stembiljet
ten inhoudt. I n de verklaring wordt het aan
tal stembi ljetten, zoowel geldige a ls van on
waarde verklaarde vermeld. 

De verzegeling wordt geregeld bij algemee
nen maatregel van bestuur. 

83j. H et proces-verbaal der stemming wordt 
door den voorzitter en alle leden van het stem
bureau geteekend. 

H et wordt met het verzegelde pak in artikel 
83i bedoeld onverwijld na a fl oop der stemming 
door een door den voorz itter aan te wijzen 
ambtenaar bij de Provincia le Gri ff ie overge
bracht naar den voorzitter van het centraal 
stembureau, bedoeld in arti kel 32 der K ieswet. 

De vorm en inrichting van het p roces-ver-
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baa! worden geregeld bij algemeenen maat
regel van bestuur. 

84. H et reglement van orde, dat de Staten 
voor hunne vergadering vaststellen, wordt aan 
Onze. goedkeuring onderworpen. 

§ 2. ran de ve,·gadering der Gedeputeerde 
Staten. 

85. De bepalingen der artikelen 63, 73, 74, 
76, laatste lid, en 77 zijn van toepassing op de 
vergadering der Gedeputeerde Staten. 

86. De leden der Gedeputeerde Staten, ter 
vergadering komende, teekenen hunnen naam 
op eene lij st, die, bij het eindigen der verga
dering, door den voorz itter en den griffier 
wordt gesloten en onderteekend. 

Deze Iijst wordt, ten minste gedurende een 
jaar, ter provinciale griffie bewaard . 

In elke gewone zitting der Staten worden 
de sedert de vorige gewone zitting gehouden 
lijsten, ter kennisneming, overgelegd. 

87. De vergadering mag geen besluit ne
men, tenzij meer dan de helft der leden, de 
voorzitter daaronder begrepen, tegenwoordig 
zij. 

88. Alie besluiten worden bij volstrekte 
meerderheid van stemmen opgemaakt. 

Bij staken van stemmen wordt het nemen 
van een besluit tot de volgende vergadering 
verdaagd. 

De stemmen dan andermaal stakende, wordt 
geen besluit geacht genomen te zijn. 

89. Indien in gevallen, waarin eene beslis
sing volstrekt wordt gevorderd, de stemmen 
staken, wordt een lid der Staten, daartoe jaar
lijks in de eerste gewone zitting door de Sta
ten te benoemen, in de vergadering geroepen. 
Zoodanig lid heeft, zooverre de te beslissen 
zaak aangaat, stem en zitting in de vergade
ring, tot dat deze eene beslissing heeft geno
men. 

90. Vervallen. 
91. Het reglement van orde, dat de Gede

puteerde Staten voor l'tunne vergadering vast
stellen, wordt aan de goedkeuring der Provin
ciale Staten onderworpen. 

TWEEDE AFDEELING. 
Van de macht der Provlnclale Staten. 

EERSTE HOOFDSTUK. 

A I g e m e e n e b e p a 1 i n g e n. 
92. De Provinciale Staten vertegenwoordi

gen de geheele provincie. 
93. De Staten kunnen de belangen van hun

ne provincie en van hare ingezetenen bij Ons 
en bij de Staten-Generaal voorstaan. 

94. Hun behoort, met betrekking tot de re
gel ing en het bestuur van het provinciale huis
houden, alle bevoegdheid, die niet bij deze of 
eenige andere wet aan Gedeputeerde Staten 
is opgedragen. 

95. Zij hebben het recht, de ter uitoefening 
hunner bevoegdheid noodige inlichtingen, het
zij door eene bijwndere commissie uit hun mid
den te doen inwinnen, hetzij schriftelijk van 
alle aan hen ondergeschikte ambtenaren en 
besturen te vorderen. 

Indien deze ambtenaren of besturen, na twee 
malen daartoe te zijn aangeschreven geweest, 
de inlichtingen terughouden, kunnen deze, na 

het verstrijken van den te stellen termijn, wor
den ingewonnen door een of meer leden der 
Staten, onder persoonl ijke aansprakel ijkheid 
der ambtenaren en leden van besturen, welke 
tot de vertraging hebben medegewerkt, voor 
de kosten. 

Eene bijzondere commissie mag, op Onze 
machtiging, hare werkzaamheden ook na de 
sluiting der Statenzitting voortzetten. 

96. Zij kunnen met de Staten van andere 
provincien over zaken, tot hunne bevoegdheid 
behoorende, in briefwissel ing treden. 

97. De zaken, die twee of meer provincien 
gemeenschappelijk aangaan, kunnen door de 
Staten dier provincien, daartoe door Ons ge
machtigd, onder Onze goedkeuring worden ge
regeld . 

98. Onze beslissing omtrent de door de Sta
ten gemaakte, aan Onze goedkeuring te onder
werpen 1·eglementen en verordeningen wordt 
bekend gemaakt binnen twee maanden na den 
dag, waarop zij zijn vastgesteld. 

De beslissing kan door Ons, bij een, binnen 
dien tijd te nemen, met .redenen te omkleeden 
besluit, worden verdaagd. 

I s zij niet genomen v66r de gewone zitting, 
die na afloop van den in het eerste lid van 
dit artikel genoemden termijn volgt, dan wor
den de Staten in die zitting met de redenen 
van het uitstel van Onzentwege bekend ge
maakt. 

99 . Onze goedkeuring wordt verleend of 
onthouden aan de verordening in haar geheel, 
gelijk zij door de Staten is vastgesteld. 

De onthouding van Onze goedkeuring ge
schiedt bij een met redenen omkleed besluit, 
den R aad van State gehoord. 

100. De door Ons goedgekeurde begrootin
gen der provinciale inkomsten en uitgayen, 
provinciale rekeningen en algemeene regle
menten en verordeningen, worden in het Pro
vinciaal, blad geplaatst, en algemeen verkrijg
baar gesteld. 

101. De reglementen en verordeningen tre
den, indien zij geen ander t ijdstip daartoe aan
wijzen, in we1·king op den achtsten dag na de 
dagteekening van het blad, waarin zij zijn ge
plaatst. 

102. Het formulier van afkondiging luidt: 
,,De Gedeputeerde Staten van ............. .... . 

doen te weten, dat door de Staten dier provin
cie (door hen), in hunne vergadering van 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . is vastgesteld hetgeen volgt: 

( de inhoud van het vastgestelde, zoo het 
stuk Onze goedkeuring behoeft, de dagteeke
ning van het besluit, waarbij die goedkeuring 
is verleend. /, 

,,Gegeven enz. 
De afkondigi ng .van het stuk geschiedt bin

nen dertig dagen nadat Onze goedkeuring is 
verleend, of, zoo het deze niet behoeft, binnen 
acht dagen nadat het is Yastgesteld. 

TWEEDE HOOFDSTUK. 

Van de ge ldmiddel en der 
pro v in c i e. 

§ 1. Van de begrootin{J. en re kening. 

103. De begrooting der provinciale inkom
sten en uitgaven wordt jaarlijks door Gedepu
teerde Staten opgemaakt en aan elk lid der 

20* 
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Staten gezonden, ten minste veertien dagen 
v66r het openen der gewone zitting, waarin 
zij aan de orde zal worden gesteld . 

D e begrooting wor dt, zoodra zij is opgezon-
den, algemeen verkrijgbaar gesteld. 

104 . VervaJ.l en. 
105 . V ervallen. 
106. Van de kosten van het provinciaal be

stuur komen ten laste van het R ijk : 
a. de jaarwedde van Onzen commissaris ; 
b . de door hem te genieten vergoecling voor 

reis- en verb! ij fkosten; 
c. de kosten van onderhoucl van het ge

bouw tot zijne won ing bestemd, waar het Rijks
oigendom is , of de huur van dat gebouw, wua.1· 
het geen R ij kseigendom is, alsmecle de kosten 
van inrichting en onderhoucl van de tot ont
vangst bestemde vertrekken ; 

d. de kosten van het onclerhouclen en meu
bil eeren cler gebouwen, bestemd voor de ver
gader ingen cler Staten en Gedeputeerde Staten 
en voor de provinciale griffien, alsmede de 
voot· d ie gebouwen, waar zij geen R ij kse igen
dom zij n, te betalen huur. 

Deze kosten worden, naclat Gedeputeerde 
taten over die onder d vermeld zij n gehoord , 

doo r Ons op de begrooting der Rij ksuitgaven 
gebracht. 

107. Op de begrooting cler uitgaven, die, 
behoudens het bepaalde bij artikel 116 , alle 
u itgaven der provincie, van welken aard ook, 
vermeldt , word en gebracht: 

a. de jaarwedden van de leden van Gecle
puteerde Staten, van den griffier en van alle 
in dienst cler provincie werkzame ambtenaren 
en bedienden; 

b. de door hen en door de led en cler Staten 
te genieten vergoeding van re is- en verblij f
kosten, alsmecle het pre entiegeld voor de le
den der Staten ; 

c. de kosten van verlichting, verwarm ing 
en schoonhouden der lokalen, benoocligd voor 
het prnvinciaal bestuur ; 

d. de schrij floonen en drukkosten der stuk
ken ten behoeve van het provinciaal bestuur 
en verdere bureaukosten; 

e. de kosten van het aanleggen en onder
houden van provinciale wegen en werken; 

/. de kosten van het onderhoud cler provin
c ia le eigendomrnen, en de wegens d ie eigen
clommen verschu ldi gde lasten; 

g. de renten en aflossingen van de door de 
prov incie aangegane gelcll eeningen ; 

h . a lle opeischbare schulclen der provincie; 
i . de kosten der door de provincie te voeren 

gedingen; 
j. all e uitgaven, bij bijzondere wetten aan 

de provi ncie opgelegd ; 
k. a lle u itgaven, voortvloeiende uit de aan 

de Staten opgedragen uitvoering van wetten 
en a lgemeene maatregelen van bestuur, voor 
zoover di e uitgaven niet ten la te van anderen 
zij n gebrach t; 

l. een post voor on voorziene u itgaven. 
108. De in het vorig artikel bedoelde be

grooting wordt ingericht overeenkomstig de 
door Ons, te dien aanzien , bij eenen algemee
nen maatregel v.in bestuur, te geven voor
schr iften . 

109. Zij behoeft. om te werken, Onze goed
keur ing. 

Zij wordt Ons, nadat zij door de Staten is 

vastgesteld, ten minste twee maanden v66r den 
aanvang van het jaar, waarvoor zij moet d ie
nen, ter goedkeuring aangeboden . 

110. Op de begrooting zij n de bepalingen 
cler artikelen 98 en 99, eerste lid, van toepas
sing. 

111. Is Onze goedkeuring n iet verleend. aan 
de begrooting v66r den aanvang van bet jaar, 
waarvoor cleze moet dienen, clan kunnen Gede
puteerde Staten door Ons worden gemachtigcl, 
tot op de helft de r aangevraagde sommen uit
gaven te doen uit die posten der begrooting, 
waartegen bij Ons geene bedenk ing bestaat. 

112. Indien de Staten we igeren , de door de 
wet aan de provi11oie opgelegde uitgaven op 
de begrooting te brengen, gesch iedt zulks door 
Ons. 

Indien, in dat geval, de provincia le inkom
sten niet toereikende zijn, en de Staten wei
geren nieuwe middelen tot dekking voor te 
clragen, worden de overige, n iet bij de wet 
aan de provincie opgelegde u itgaven door Ons, 
bij een in het Staatsblad te p laatsen besluit, in 
zoodanige rede verminderd, dat tusschen de 
provinciale inkomsten en uitgaven evenwicht 
zij . 

Deze vermindering kan de renten der door 
de provinc ie aangegane geld leeningen niet 
treffen. 

113. f- en overschrij ving op de posten der 
in artikel 107 bedoelde begrooting kan niet 
geschieden, dan voor zooven e claartoe bij de 
begrooti ng zel ve. of bij een afzonclerl ij k, door 
Ons goedgekeurd besluit der Staten, machti
ging is verl eend. 

114. Tot het bevelen der af- en overschrij 
vingen, waartoe bij de begrooting mach tiging 
is verleend, behoeven Gedeputeerde Staten in 
el k geval Onze toestemming. 

115. De beg1·ooting der provincia le inkom
sten vei·meldt, behouclens het bepaalde bij ar
t ikel 116 , alle de inkomsten der provincie, van 
welken aard ook. 

Zij wordt te gelijk met de begrooting der in 
artikel 107 bedoelde uitgaven aan Onze goed
keur ing onderworpen. 

OJ) haar zijn de artikelen 108-110 van toe
passmg. 

116. Ten aanzien van de door de Staten 
oncler Onze goedkeuring aangewezen takken 
van dienst worden in de begrnoting der pro
vinciale inkomsten en u itgaven alleen opge
nomen de eindcijfers van de geraamde ont
vangsten en uitgaven of de geraamde v66r- of 
nadeelige sa ldo's. 

117. Voor de takken van dienst, ten aan
zien van welke artikel 116 is toegepast, wordt 
eene afzonderl ijke begrooting vastgesteld; a r 
tikel 103 is op zoodan ige begrooting van toe
passing. 

Af- en overschrijving op de posten van de 
uitgaven dezc r begrooting kan n iet geschieden 
dan voor zoover claartoe bij de begrooting 
zelve of bij afzonderlijk bes lui t der Staten 
machtiging is verleend. 

118. Van de gelden, voor de provincie ge
ind en betaald, niet behoorende tot een tak 
van dienst, ten aanzien van we! ken art ikel 
116 is toegepast, wordt rekeni ng a fgelegd aan 
de Algemeene Rekenkamer volgens voorschr if
ten bij algemeenen maatregel van bestuur, de 
A lgemeene Rekenkamer gehoord, te geven. 
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119. Van de provinci a le inkomsten en uit
gaven, niet behoorende tot een tak van dienst, 
ten aanzien van wel ken artikel 116 is toege
past, wordt door Gedeputeerde Staten over elk 
dienstjaar aan de Staten verantwoording ge
daan, onder overl egging van eene rekening, 
welker cij fers door de Algemeene R e kenkamer 
deugdelijk zijn verklaard. 

De door Ons goedgekeurde begrooting van 
de provinciale inkomsten en uitgaven maakt 
den gronds lag uit van de ontva.ngsten en uit
gaven van die rekening. 

Gedeputeerde Staten zenden deze rekening, 
met vermelding van hetgeen zij ter hunner 
verantwoord ing dienstig achten, aan elk lid 
der Staten, veertien dagen voor het openen 
der derde gewone zitting , die volgt na het 
j aar, waartoe de rekening betrekking heeft. 

De rekening wordt, zoodra zij is opgezonden, 
algemeen verkrijgbaar gesteld. 

120. De Staten onderzoeken de rekening, 
zonder uitstel , en stellen het bedrag der ont
vangsten en uitgaven vast, bij een besluit, 
waarvan het ontwerp door Gedeputeerde Sta
ten, te gelijk met de rekening, wordt opge
zonden. 

De Gedeputeerde Staten zijn bij de beraad
slagingen daarover tegenwoord ig, doch ont
houden . ,..ich van medestemmen over h.e.t. be
slui t . 

121. Het door de Staten genomen besluit 
behoeft Onze bekrachtiging. 

122. De betalingen uit de provinciale kas 
geschieden op bevelschriften van Gedeputeerde 
Staten, door hunnen voorzitter, een der leden 
en den griff ier te teekenen. 

Bevelschriften, ter uitvoering van artikel 
129 afgegeven, behoeven a lleen de ondertee
kening \·an Onzen commissaris. 

123. Op de bevelschriften wordt door hem, 
aan wien zij zijn gericht, niet betaald, clan 
wanneer hetgeen te betalen is daarin wordt 
vermeld. Die bevelschriften vermelden den 
post der begrooting, waarop de betaling is aan 
te wijzen , voor zoover niet bij al gemeenen 
maatregel van bestuur, de Algemeene Reken
kamer gehoord, van deze verplichting ont
heffing wordt verleend. 

124 . Wegens uitgaven, door Gedeputeerde 
Staten bevolen, waardoor het eindcijfer der 
begrooting of de aangewezen begrootingspost 
wordt overschreden, of die, ter kwader trouw, 
zijn aanl:l'ewezen op een post, waarmede zij 
niet overeenstemmen, warden de leden der 
Gedeputeerde Staten en de commissar is des 
Konings, tenzij blijke dat zij tot het bevelen 
dier uitgaven niet hebben medegewerkt, per
oonlijk aansprakelijk jegens de provincie, in

dien die uitgaven, bij het besluit in artikel 120 
bedoeld, niet onder de provinciale uitgaven 
worden opgenomen. 

De State n benoemen, zoo dikwijls daartoe , 
volgens dit artikel, termen zijn, iemand uit 
hun midden met de rechtsvervolging tot sch a
devergoedi ng be] ast. 

125. Met betrekking tot de takken van 
dienst, ten aanzi en van wel ke artikel 116 is 
toegepast, doen Gedeputeerde Staten tel ken 
jare, binnen den bij verordening door de Sta
ten bepaalden termijn, aan dezen verantwoor
ding van de ontvangsten en uitgaven in het 
afgeloopen dienstjaar onder overlegging van 

eene reke ning met de daarbij behoorende toe
lichtende bescheiden, van welke rekening de 
cijfers door een buiten den tak van dienst 
staanden boekhoudkundige, door de Provin
ciale Staten aan te wij zen , cleugdelijk zijn ver
klaard. 

De Staten onderzoeken voormel de stukl<en 
en stellcn v66r de vastste ll ing van de inkom
sten en uitgaven der provincie, het bedrag 
cler baten en 1 aste n van den tak van dienst 
vast, bij een besl uit, wa.ar,,au hun het on t
werp te gel ijk met de 1·ekening worclt aange
boclen. 

D e ar:tikelen 119, vierde lid, en 120 , tweede 
I id , zij n hierbij van toepassi ng . 

126 . D e gelden, door rijks-ambtenaren ten 
behoeve der provincie ontvangen, warden voor 
het eincle van el ke maancl, volgende op die 
waarin zij zijn ontvangen, door den Minister 
van Financien ter beschikking van Gedepu
teerde 'taten geste ld. 

§ 2. Van de 1n·ovinciale belastingen. 

126bis. Tot clekking der provinc iale uitga
ven kunnen de Staten de volgende belastingen 
heffen: 

a. opcenten op de hoofclsom der grnndbe
lasting; 

b. opcenten op de hoofclsom cler personeele 
belasting ; 

c. opcenten op de hoofdsom cler vermogens
bel asti 11g en cler inkomste nbelasting; 

d. leges ter provinciale griffie; 
e. tollen-, weg-, brug-, dijk- , sluis-, schut- , 

kanaal -, kade- , haven-, steiger- en veergelden 
en anclere rechten en loonen voor het geb ri., ik 
of genot van provi11ciale werken, inrichtingen 
of eigendommen, of van door of van wege de 
provincie verstrekte diensten. 

126ter. De opcenten op de hoofdsom der 
grondbe lasting mogen in geen geval meer clan 
vijftig beclrngen, en voor de ongebouwcle eigen
clommen tot geen lager geta l clan voor de ge
bouwde warden geheven . 

126quate,·. Zoolang het geta l der opcenten 
op de hoofdsom der gronclbelasting voor de 
ongebouwde e igenclommen minder clan vij/tig 
bedraagt, worclen de opcenten op de hoofcl
som de r personeele belasting tot geen hooger 
getal cla n dat der eerstgenoemde opcenten ge
heven. 

126quinquies . Opcenten op de hoofdsom der 
vermogensbelasting en de r inkom stenbelasting 
warden tot een gelijk getal geheven, en eerst 
clan wanneer het getal opcenten op de hoofcl
som der personeele belasting twintig bedraagt. 

Zij mogen tot geen hooger getal clan de 
helft van de opcenten op de hoofdsom cler per
soneele belasting geheven warden en in geen 
geva l meer clan vijf en twintig bedragen. 

De in het eerste lid bedoelde opcenten be
palen zich tot de aanslagen der belastingpl ich
t igen, bedoeld bij artikel 1 der Wet op de 
V ermogensbelasting 1892 en bij artikel la der 
Wet op de Inkomstenbel asting 1914. 

126sexies. R echten, loonen en heffingen, in 
artikel 126bis, sub e, bedoeld, warden tot geen 
hooger bedrag goedgekeurd, clan vereischt 
worclt tot dekking van de ten l aste der provi n
cie komende kosten van die werken of inrich
tingen of van werken of inrichtingen, welke 
in rechtstreeksch verband daarmede aangelegd 
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en ouderhouden zijn of worden, en waarvoor 
i;eene andere afzonderl ijke heff ing geschiedt. 

126septies . Indien bijzondere omstandighe
den, die zich in een provincie voordoen, de 
heffing van andere dan de in a r t ikel 126bis 
genoemde bela t ingen noodzakelij k maken, 
worden bij de wet vooraf het bedl'ag, waartoe 
z ij ten hoogste kunnen worden geheven, be
p aald en tevens de grondslagen voor zoodanige 
heffing, de duur, waarvoor zij kan worden ge
heven en ha re invordering geregelcl . 

126octies. Provincial e belastingen mogen 
den doorvoer , den uitvoer naar en den invoer 
uit andere provincien n iet belemmeren. 

Belastingen op voorwerpen van verbruik 
worden niet geheven. 

126novies. De opcenten op de Rijks directe 
belastingen worden tegel ijk met deze, en op 
clezelfde wijze a ls de hoofdsom, door 's Rijks 
ambtena ren ingevorderd. 

De invordering cler heffingen, in artikel 
126bis, sub d en e bedoelcl, geschiedt op de 
wijze bij de heffingsverordening te regelen. 

126decies. Het heffen, wijzigen en afschaf
fen van elke provinciale belasting wordt ver
o rdend bij een besluit van de Staten der pro
vi ncie . 

Strekt zoodanig besluit om de heffing van 
eene belasting te bevelen, te wijzigen of te be
stendigen, clan worden het bedrag en de grond
s lagen der belasting daarin vermeld, en te
vens, voor zooveel noodig, de voorscluiften 
aangehaald, naar welke zij zal worden inge
"orderd. 

126undecies. I eder besluit der Staten, al in 
h et voorgaancle artikel becloelcl , behoeft Onze 
goedkeuring. Deze wordt n iet geweigerd clan 
bij een met redenen omkleed besluit, den Raad 
van State gehoord. 

Bij de goedkeuring van een besluit cler Sta
ten tot heffing of tot wijzig ing eener provin
ciale belasting kan door Ons een termijn wor
den bepaald, waarvoor de heffing word t toege
otaan. W anneer in het besluit der Staten geen 
o f een langere termijn is genoemd, wordt de 
Raad van State omtrent <li en termijn gehoord . 

126duodecies. Tegen hem, die nalaat de doo r 
hem verschuldigde provinciale belasting voor 
o f op den verschijndag te betalen, moet door 
den met de invordering bela ten ambtenaar , 
d ien het aangaat, een dwangbevel wordcn af
gegeven, medebrengende het recht van parate 
ex cutie. 

126t,·edecies. De met de inYOrdering bela te 
am btenaa r geeft het dwangbevel niet af clan 
11a den belastingschuldige te hebben aange
maand. 

126quattuordecies . De bepalingen omtrent 
de vervolg ingen, opgenomen in de we t van 
22 Mei 1845 ( taatsblad n°. 22), op de i nvor
dering van 's Rijks directe be lastingen, zooals 
di bij latere wetten i gewijzigd, zijn, met 
uitzondering van artikel 17, van toepassing 
ten aanzien van de provinciale belastingen. 

Mede is ten aanzien van die belastingen van 
ioepassing de wet van 1 J uni 1850 (Staatsblad 
u 0

• 26 ), betrekkelijk de kosten van verrnlging 
i11zake de di recte belastingen. 

H et dwangbevel, door den met de invo,·de
ring belasten ambtenaar uitgevaardigd, kan 
in het geheele Rijk worden ten uitvoer gelegd. 

126quindecies. De beteekening van stukken, 

, betreffende vetTolging ter invordering van 
pro,·inciale belastingen en de tenu itvoerleg
g ing van dwangbevelen gesch ieden door een 
ambtenaar, daartoe door Gedeputee rde Staten 
aan te wijzen. 

Bij de uitoefening rnn zijne taak wordt deze 
als een deurwaarder aangemerkt. 

126sedecies. De provincial e belasting, die 
niet binnen d rie jaren, te rekenen van het t ijd
stip. waarop zij rnrschuldigd , of waarop de 
laatste ace van vervolging beteekend was, 
werd inge,·orderd, i verjaa,·d. 

DERDE HOOFD T UK . 
Van d e u i t\· oering van w et te n 

en algemeene maatregelen 
van be tu u r . 

127. Wanneer de wetten of de a lgemeene 
maatregelen van be tuur het vorderen, ver
leenen de taten hunne medewerking tot uit
voering daarvan. 

128. De in het voorgaande artikel bedoelde 
uitvoering ge chiedt door Gedeputeerde Staten , 
voor zoover n iet de wet of de algemeene maat
regel van bestuur bepaaldelijk de medewer
king cler 'taten vord rt. 

Word t deze medewerking door de Staten ge
weigerd clan voorzien Gedeputeerde Staten 
daarin. 

129. Wanneer Gedeputeerde Staten niet of 
niet behoorlijk voor de hun bij het voorgaande 
arti ke l opgedragen uit\·oe ring zorgen, kan On
ze commi- a,·is door On , bij een in het Staats
blad te plaatscn, met redenen omkleed bes lui t 
worclen gemachtigd om i11 de uib-oering te 
voorz ien. 

V IERDE HOOFDSTUK. 

Van de r ege ling en het bestuur 
v a n h e t p r o v i n c i a I e h u i s h o u cl e n. 

§ 1. Alge111eene bepali,igen. 
130. Aan de Staten behoort de regel ing en 

het bestuur van het provinciale huishouden. 
131. Zij rege len a l hetgeen de geldmiddelen 

der provincie aangaat. 
Met inachtneming van het bepaalde bij ar

tikel 44bis regelen zij de bezoldiging van alle 
prm·inciale ambtenaren en bedienden. 

132. Zij besluiten tot heL koopen, ruilen of 
vervreemden, het bezwaren of verpanden van 
provinciale eigendommen, het treffen van da
d ingen daaromtrent. en het aam·aarden cler 
aan de provincie gedane legaten o.£ schenkin
gen. 

133. De besluiten, door de Staten omtrent 
de in de artikelen 131 en 132 bedoelde zaken 
te nemen, behoeven Onze goedkeur ing. 

134. Zij bevelen, beholldens wettelijke be
pal ingen, ingevolge arti kel 190 der Grondwet, 
het aanleggen of verbeteren van provincial e 
wegen, gebouwen, werken en inr ichtingen. 

135 . Zij beoordeelen en bes! issen of de pro
vincie rechtsgeclingen zal voeren . 

136. De Staten hebben het toezicht op alle 
wate1 taat werken, waterschappen, veenschap
pen en veenpolders, voorzoover de wet het 
toezicht over bepaalde werkcn niet aan ande
ren heeft opgedragen. 

137. V er call tn. 
138. Zij zijn bevoegd, behoudens wettelijke 
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bepalingen, ingevolge artikel 190 der Grond
wet, in de bestaande inrichtingen en regle
m enten van waterscha ppen, veenschappen en 
veenpolders veranderingen te maken, water
schappen, veenschappen en veenpolders op te 
heffen , nieuwe op te richten en nieuwe regle
menten voor zoodanige instellingen vast te 
stellen . 

Hunne besluiten te di en aanz ien zijn onder
worpen aan Onze goedkeuring. Daarop zijn de 
bepalingen der ,irtikelen 98 en 99 van toepas
s ing. 

139. V ervallen. 
140. Zij maken de reglementen en verorde

ningen, die zij voor het provinciaal belang 
noodig oordeelen, en onderwerpen die aan 
Onze goedkeuring. 

141. Hunne reglementen en verordeningen 
kunnen geene bepalingen omtrent onclerwe1·
pen van algemeen r ij ks-belang inhouclen. 

142 . De bepalingen clier reglernenten en 
verorcleningen houclen van rechtswege op te 
gelden, zoodra omtrent het claarin geregelde 
onclerwerp door eene wet of een algerneenen 
rnaatrege l van bestuur voorschriften warden 
gegeven. 

§ 2. Van het toezicht op de gemeenteb esturen. 
143. De beslui ten cler gerneentebesturen, be

treffencle zooclanige beschikking over gemeente
e igenclom of zoodanige andere burgerlijke 
i-echtshanclelingen a ls de Gerneentewet aan
wijst, warden onderworpen aan de goedkeuring 
van Gedeputeerde Staten. 

Dit geschiedt insgelijks met de gemeentelijke 
begrootingen van inkomsten en uitgaven. 

144 . Het instellen, afschaffen of veranderen 
van jaa rmarkten of gewone marktdagen in de 
gerneenten geschiedt niet clan met machtig ing 
van Gedeputeerde Staten, tenzij in de gevallen 
waarin de goedkeuring aan Ons is voorbehou
den, en die door een a lgerneenen maatregel 
van bestuur warden aa ngewezen. 

145. De beslui ten der gemeentebesturen tot 
het invoeren, wijzi gen of afschaffen van plaat
selijke belastingen warden door Gedeputeercle 
Staten onder mededeeling van hun gevoelen, 
aan On ter goed- of afkeuring voorgedragen. 

146. Gedeputeercle Staten vragen van Ons 
de schorsing of vernietig ing der pl aatselijke 
verorcleningen, die hun met de wetten of het 
a lgemeen provinoiaal belang strijdig voorko
men. 

147. Zij trachten a ll e geschillen tusschen 
de gemeentebesturen hunner provincie in der 
minne te doen bijleggen. Indien zij daal'in niet 
slagen, dragen zij het geval , zoo het een ge
schil van bestuu r betreft, aan Ons ter beslis
s ing VOOl'. 

148. De geschill en over he t aanleggen en 
onderhouden van werken, en alle andere ge
schillen van bestuur tusschen de provincie en 
eene of meer gerneenten, worden door Ons be
sl ist. 

VIJFDE HOOFDSTUK. 
Y a n cl e cl a g e I ij k s c h e I e i cl i n g e n 

u i t Y o e r i n g v a n z a k e n. 
149. De dagelijksche le iding en uitvoering 

van zaken behooren aan Gedeputeerde Staten, 
en zulks hetzij de Staten zijn vergaderd of niet. 

150 . E ene door de Staten, onder Onze goed-

keuring , te maken instruct ie voor de Gedepu
teerde Staten regelt de uitoefening hunner be
voegclheid tot de dagelijksche leiding en uit
voering van zaken, overeenkomstig de bepa
lingen der artikelen 151- 162. 

151. Gedeputeerde Staten maken de veror
deningen, nooclig tot de hun opgecl ragen uit
voering van wetten en algerneene maatregelen 
van bestuur, en onderwerpen die aan Onze 
goedkeuring. 

152 . Door hen worden insgelijks uitgevoerd 
de provinciale reglementen en verordeningen, 
en de besluiten en besli singen der Sta ten. 

153. Zij bes! issen de geschil}en, over de in 
de beide vorige artikelen bedoelde uitvoering 
gerezen, tenzij de wetten of verordeningen dit 
aan anderen hebben opgedragen. 

153bis . Gedeputeerde Staten hebben de be
voegdheid tot het op kosten der overtreders 
doen wegnemen, beletten, verrichten of in 
vorigen toestand herstellen van hetgeen in 
strijd met wetten of algemeene maatregel en 
van bestuur, waarvan de uitvoering aan Gede
puteerde Staten is opgedragen, met de krach
tens artikel 151 door Gedeputeerde Staten ge
maakte verordeningen, met provincia le regle
menten en verordeningen of met reglementen 
voor waterschappen, veenschappen of veen
polders is of wordt gernaakt of gesteld, onder
nomen, nagelaten, beschadigd of weggenornen. 

Spoedeischende gevallen uitgezonderd, wordt 
van deze bevoegdheid geen gebruik gemaakt, 
dan nadat de be! anghebbende sch r iftelij k is 
gewaarschuwd. 

153ter. Orn aan het vorig artikel ui tvoe
ring te kunnen geven, lrnn door Gedeputeerde 
Staten aan bepaald aangewezen personen 
schriftel ijke last warden verstrekt tot het bin
nentreden in eene waning tegen den wil van 
den bewoner. 

De last moet, buiten de gevall en van dr in
gencl of drei gend gevaar, de waning of )VO

ningen aanwijzen. welker binnentreden tegen 
den wil van den bewoner kan gesch ieden. 

153 quate,·. De last kan, ui tgezonderd bij 
dringend of dreigend gevaar, niet a nders war
den uitgevoerd cl an tusschen zonsop- en -onder
gang en in bijzijn hetzij van den kantonrech
ter, hetzij van den burgerneester of van een 
comm issaris van politie. 

V a n het binnentreden en van de reclenen 
die daartoe geleid hebben wordt door hem, 
die ki-achtens het eerste l id van <lit artikel 
daa rbij tegenwoord ig is geweest of deze han
del ing heeft verricht, binnen tweemaal vier 
en twin t ig uren proces-verbaal opgemaakt, en 
aan den ingezetene wiens waning is binnenge
treden, in afschrift medegedeeld. 

153quinquies. Gedeputeerde Staten 1.,rnnen 
bij dwangbevel de ingevolge artikel 153bis 
verschuldigde kosten invorderen. 

H et dwangbevel wordt op kosten van den 
schuldena~r bij deurwaarders-exploit betee
kencl en ten uitvoer gelegd op de wijze, bij 
het Wetboek van Bnrge dijke Rechtsvordering 
ten nanz ien van vonnissen en authentieke ak
ten voorgeschreven . 

Binnen 30 dagen na de beteekening staat 
verzet tegen het dwangbevel open door dag
nrnrcling van de provincie. 

H et verzet schorst de tenuitvoerlegging. 
154. Gedeputeerde Staten beheeren de pro-
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vinciale inkon1sten en eigendon1n1en, en zijn 
bevoegd die eigendommen te verhuren . 

155. Zij vertegenwoordigen de provincie in 
rechten. 

Zij zijn bevoegd, a lvornns de machtiging der 
Staten tot het voeren van een rechtsgeding 
ten behoeve der provincie te hebben verkre
gen, alle conservatoire maatregelen, zoo in als 
buiten rechten, te nemen, en verpl icht, te doen 
wat noodig is, ter voorkoming van verjaring 
en verl ies van recht van bezi t. 

156. Zij benoemen en ontslaan alle provio
ciale ambtenaren en bedienden, welker benoe
ming niet bij deze wet of de provinciale regle
menten en verordeningen aan de Staten is 
voorbehouden. 

Zij schorsen den griff ier en alle andere pro-
vinciale ambtenaren en bedienden. , 

157. Zij zijn belast met de behoorlijke voor
berniding van al hetgeen in de vergadering 
der Staten, ter overweging en beslissing, moet 
warden gebracht. 

Zij ontwerpen, tenzij de Staten het aan bij
zondere commiss ien opdragen, de nieuwe of 
gewijzigde reglementen van waterschappen, 
veenschappen en veenpolders en alle de pro
v inciale reglementen en verordeningen, vol
gens de a rtikelen 138 en 140 door de Staten 
va t te stellen. 

Zoodanige bijzondere commiss ie mag, op 
Onze machtiging, hare werkzaamheden ook na 
de sluiting der Statenvergadering voortzetten. 

158. V e,·vallen. 
159 . Zij stell en de plannen en voorwaarden 

van aanbesteding vast van de door de Staten 
bevolen werken, tenzij deze zich de goedkeu
ri ng daarvan hebben voorbehouden. 

160 . Zij zijn bevoegd, in het onderhoud van 
all e provinciale werken, wanneer dit geen 
uitstel lijden kan, zonder daartoe vooraf door 
de Staten gemachtigd te zijn, te voorzien, mits 
daarvan in de eerstkomende vergadering der 
Staten kennis gevende. 

161. Zij oefenen, indien de Staten daartoe 
bes] uiten en naar door dezen te stellen re ge
l en , de in artikel 132 vermelde macht van de 
Staten uit. 

161bis. Zij oefenen, indien de Staten daar
toe besluiten en naar door dezen te stellen 
regelen, de in artikel 135 bedoelde macht van 
de Staten uit. 

161ter. De besluiten der Staten met de door 
dezen te stell en regelen, bedoeld in de artike
len 161 en 16lbis, en de besluiten, die Gede
puteerde Staten nemen krachtens artikel 161, 
behoeven Onze goedkeuring. 

162. Zij houden op al, wat de provincie 
aangaat, een gedurig toezicht, en doen jaar
lijks, in de eerste gewone zitting, aan de Sta
ten een uitvoerig en beredeneerd verslag van 
den toestand der provincie. 

Dit verslag wordt ingericht op de wijze en in 
den vorm door den Minist~r van Binnenl and
sche Zaken voor te schrijven, en a lgemeen 
verkrijgbaar gesteld. 

163. Zij zijn wegens de dagelijksche leiding 
en uitvoering der zaken, voor zooveel de in de 
artikelen 152- 162 omschreven handelingen 
b treft, aan de Staten verantwoording schul
dig. 

Zij geven alle te <lien aanzien door de Sta
ten verlangde inlichtingen. 

In geva l zij weigeren dit te doen, kunnen 
de Staten hen ,,an hunne betrekking vervallen 
verklaren. 

164. Artikel 95 is op Gedeputeerde Staten 
van toepass ing. 

165. Over alle zaken, de provincie betref
fende, dienen Gedeputeerde Staten van raad 
en bericht aan het Departement van Binnen
landsche Zaken en de andere departementen 
van algemeen bestuur. 

ZESDE HOOFDSTUK. 

Vanhetschor enen vernietigen 
der besluiten van de Staten en 

Ge cl e p u tee r d e S ta t e n . 

166. De besluiten der Staten en Gedepu
teerde Staten, die met de wetten of het alge
meen belang strijdi g zijn, warden door Ons 
geschorst of vernietigd. 

167. De door de Staten vastgestelde en door 
Ons goedgekeurde provinciale reglementen en 
verordeningen kunnen, zoo zij met de wetten 
of het a lgemeen belang strijdig zijn, door 
eene wet, die tevens de gevolgen regelt, war
den geschorst of vernietigd. 

168. De uitspraken van Gedeputeerde Sta
ten over gesch illen van bestuur of andere, wier 
beslissing hun door bijzonclere wetten is opge
clragen, worden geschorst of vernietigd op de 
wijze en met de gevolgen, in die ,rntten om
schreven . 

169 . In alle andere, dool" de twee vorige 
artikelen niet bedoelde gevallen. wordt de 
schorsing of vernietiging van besluiten der 
Staten en Gedeputeerde Staten door Ons be
volen bij een met redenen omkleecl. in het 
Staatsblad te plaatsen besluit, dat, in geval 
van schorsing, den duur hiervan bepaalt. 

170 . Schorsing stu it onmiddellijk de wer
king van het geschorst besluit. 

Zij kan niet !anger duren dan een jaar. 
171. I s binnen den voor de schorsing be

paalden tijd de vernietiging van het besluit 
door Ons niet uitgesproken, dan wordt dit ge
acht geldi g te zijn. 

172 . Een besl uit, dat ge chorst is geweest, 
kan niet opnieuw worden ge chorst. 

173. Vernietiging vanwege strijd met de 
wet brengt mede vernietiging van alle de ge
volgen van het vernietigd besluit. 

Bij vernietig ing vanwege strijd met het al
gemeen belang, kunnen die gevolgen, welke 
niet met dat belang strijden, in stand blijven. 

174 . De Staten of Gedeputeerde Staten zor
gen, in geval van schors ing of vernietiging 
hunner bes] uiten, dat aan artikel 170 of arti
kel 173 worde voldaan, en opnieuw in de bij 
het geschorst of vernietigd besluit behandelde 
zaak, voor zooveel noodig is, voorzi en. 

Indien zij dit nalaten, wordt, zoo het besluit 
de in de artikelen 127 en 128 becloelde uit
voering gold, in die uitvoering op de bij art. 
129 bepaalde wijze van Onzentwege voorzien . 

OVERGANGSBEP ALINGEN. 
175. Alie bestaande provinciale ambtenaren 

en machten blijven voortduren, tot dat zij door 
andere, volgens deze wet zijn vervangen. 

Op a lle burgerlijke rijks-ambtenaren, thans 
werkzaam voor het provinciaal bestuur, door 
of van wege Ons benoemd en ten gevol ge der 
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bij deze wet aan de Provinciale of Gedepu
teerde Staten verleende macht herbenoemd, is 
de wet van den 9den Mei 1846 (Staatsblad 
n° . 24) , bet1·effende de burgerlijke pensioenen 
bij voortduring toe passelij k. 

Aan dezelfde ambtenaren, door de Provin
ciale of Gedeputee rcle Staten niet herbenoemcl, 
kan door Ons ten laste van 's Rijks kas wacht
ge ld word n toegekend, voo,· zoover zij geen 
aanspraa k hebben op pensioen . 

176.De instructien der g ri ffiers, de be pal in
gen omtrent de orde in de vergadering, en 
a l le omtrent pun ten, bij deze wet niet gere
geld, gel dende voorschriften blijven gelden, 
tot dat zij door andere worden vervangen. 

De thans in ommige provincien be taande 
provinciale accijn en worden binnen vij f jaren 
na de dagteekening dezer wet afge chaft. 

177. De eerste keuze voor de led en de,· 
Staten gesch iedt op den eersten Dinsdag der 
maand September. 

178. De eerste helft der leden van de Sta
ten en Gedeputeerde Staten treedt af met den 
eersten D insdag in Juli 1853. 

179 . De <lag der eerste bijeenkomst van de 
ni euwe Statenvergaderingen wordt door Ons 
bepaald. 

N a de opening hunner vergadering, gaan de 
Staten, zoo spoed ig mogelijk, over tot het be
noemen der leden van Gedeputeerde taten . 

180. Tot dat daarin bij de in art. 4 bedoelde 
wet is voo rzien, worden de leden der Staten 
gekozen in de hoofdkiesdistricten volgens a r t. 
6 van het kiesreglement, in het 7de add ition
nele artikel der Grondwet vervat, door Gede
puteerde taten vastgesteld. 

Gedeputeerde Staten kunnen, waar zij het 
noodig keuren, onderkiesdistr icten aanwijzen. 

Eene bij deze wet gevoegde tabel 1 bepaalt 
het getal der in e lk hoofdkiesdistrict te kiezen 
leden. 

181. Deze wet is verb indende met den dag 
hare,· afkondiging. 

182. Deze wet kan worden aangehaald on
der den titel van ,,provinciale wet". 

183. Op Onzen last wordt de t.ekst van de 
artike len der Provinciale wet, die verwijzen 
naar arti kelen of gedeelten van artikelen der 
Kieswet, in overeenstemming gebracht, voor 
zooveel die verwijzingen betreft, met den inge
volge art. 161 der Kieswet bekend te maken 
tekst dier wet, en in het Staatsblad geplaatst. 

De wet van 5 November 1852, taatsblad 
n°. 197, gewijzigd bij de wet van 28 April 
1897, taatsblad n°. 111, houdende regaling 
van de verdeeling der provincien in ki e distric
ten, enz. wordt ingetrokken . 

Slot - e n Over g·angsbepalln gen der wet van 
17 ,Juul 1906 (Staatsbla1l 11 ° . 210). 

72. Aan elke provincie wordt tel ken jare 
door het Rijk uitgekeerd: 

1 °. het met 8 ten honderd verhoogde bed rag 
van hetgeen voor haar op de Staatsbegrooting 
voor het dien tjaar 1900 is uitgetrokken ge
weest aan jaarwedden van de leden van Ge-

1 Deze tabel is vervall en door de wet van 6 
November 1852 (Staatsblad n°. 197) , welke 
wet indsdien bij bovenstaand artikel 183 werd 
ingetrokken. 

deput.eerde Staten. van den griffie,· en ,·an de 
ambtenaren en bedienden bij de provinciale 
griff ien, zoomede aan hrijfloonen ; 

2°. de middelsom van cl in de jaren 1899, 
1900, 1901, 1902 en 1903 voor haar ten laste 
van de Staatsbegrooting gedane uitgaven voor: 

a . vergoed ing van rei - en verb lijfkosten 
aan leden van Provinciale en van Gedepu
teerde ta ten, aan den gr iffie r en aa n de amb
tenaren en bedienden bij de provinciale grif
Ii0n; 

b. bureelbehoeften, druk- en biudwerk, 
briefporten en andere kleine uitgaven ten be
hoeve der v11rgaderingen van de Provinciale 
en Gedeput.eerde Staten en voor de provinciale 
griffien; 

c. verlicbting, verwarming en schoonhou
den der gebouwen best.emd voor de rnrgade
ri ngen der Prov incia le en edeputeerde Staten 
en voor de provinciale griffien. 

De nadere regelen omtr nt de berekening 
en vaststell ing en uitbetaling der uitkeering, 
in het voorgaande I id bedoeld , worden door 
Ons vastgesteld. 

73. De regeling van de jaarwedden der 
griffi ers en der ambtenaren en bedienden bij 
de provinciale gr iffie, va tgesteld bij Onze 
besluiten van 22 Februari 1900, n° 41 en van 
14 Mei 1900 (Staatsblad n° . 72) blijft van 
kracht, totdat zij door eene regeling ingernlge 
de artikelen 44bis en 131 der Provincia le Wet 
zijn ve rvangen. 

74. Aan de gr iffiers en ambtenaren bij de 
provinciale griffie, krachtens de daaromtrent 
bestaande voorschriften bij het inwerkingtre- . 
den dezer wet tot het genot van lege gerech
tigd , wordt, als ve rgoed ing voor bet verlies 
van dat genot, met ingang van 1 Januari 
1906, uit de provinciale kas eene pe1·soonlijke 
jaarlijksche toelage verleend, ge lijkstaande 
met de in guldens naar boven afgeronde mid
delsom dier leges, waarvan het genot aan den 
rang waar in door ieder hunner bij het in wer
kingtreden dezer wet leges worden genoten, 
over de laatste vijf jaren v66r die in werking
treding per jaar is verbonden gewee t. 

Die toelage vervalt met het t ijdstip, waarop 
hij, die haar geniet, naar de than daarom
trent bestaande voorschriften zou hebben opge
houden legestrekkend ambtenaar te zijn. 

75. Alie v66r het inwerk ingtrnden dezer wet 
uitgevaardjgde wetten, houdende bekrachti
ging van provinciale belastingen voor een be
paalden tijd, blijven in stand tot het einde 
van dien termijn ; die we! ke bekrachtiging in
houden voor onbepaalden t ijd, verval len nrn 
rechtswege met 1 J anuari 1907. 

Wordt v66r het einde van den te rmijn of 
v66r gemelden datum wijzig ing in de heffing 
of in de voorschriften betre ffende de invorde
ring daarvan of afschaffing der heffing door 
de Staten noodig geacht, dan wordt de heffing 
of in haar geheel opnieuw geregeld of afge
chaft met inachtneming van de bepal ingen 

der Provinciale wet, zooal zij bij deze wet 
zijn gewijzigd. 

76. Tot 1 J anuari 1907 wordt bestendigd 
de heffing van leges ter griffie volgens het 
tarief, vastgesteld bij de Koninklijke besluiten 
van 8 Juni 1825, n°. 28, en van 18 J anuari 
1847, n°. 44. 

De opbrengst der lege wordt, te beginnen 
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met 1 Januari 1906, in de provinciale kas ge
stort. 

77. In artikel 1 der wet van 25 Mei 1880 
(Staatsb lad 11°. 86), gelijk dat artikel luidt 
krachtens artikel 23 der wet van 15 April 1886 
(Staatsblad n°. 64 ), wordt het cij fer ,,116" 
vervangen door: ,,126novies''. 

78. De uitkeer ing, in artikel 72 deze r wet 
bedoel d, wordt het eerst genoten over het 
clienstjaar 1906. 

Over de voorafgaande dienstjaren blijven, 
voor zooveel de begrootingen en rekening be
t reft, van kracht de bepalingen der wet van 
6 Juli 1850 (Staatsblad n° . 39 ), gelijk zij v66r 
het inwerkingtreding dezer wet luidden. 

79. D e wet van 3 Mei 1851 (Staatsblad n° . 
50) wordt met 1 J anuari 1906 ingetrokken. 

80. Op Onzen last wordt de wet van 6 Jnli 
1850 (Staatsblad 11°. 39), met de daa1·in door 
de,Le en andere wetten gebrachte wijzigingen 
en aanvullingen, en met inachtneming der 
thans in de van Regeeringswege uitgaande 
stukken gevolgde spelling, in het Staatsblad 
gepl aatst. 

81. Deze wet treedt in werking met den 
dag ha rer afkondig ing. 

Behoort bij Koninklijk beslu it Yan den 
27sten April 1928 (Staatsblad n°. 125). 

M ij bekend, 
D e Minister van B innenl . Zaken en Landbouw, 

J. B. Kan. 

27 April 192fl. ARREST van den Hoogen 
Raad. B. W . art. 1401 ; Rv. artt. 398- 429 ; 
Woningwet art. 5. 

Art . 5 tweede lid Woningwet somt slechts 
de gronden op, waamp B. en vV. vergun
ning om een gebouw op te richten, 111oeten 
weigeren, doch slui t geensz ins uit dat ook 
in andern gevallen de vergunning kan 
worden geweige rd , wat ook blijkens de 
geschiedenis, zooal s <leze in 's Hofs arrest 
met juistheid is weergegeven, · in de be
doel i ng heeft gelegen. 

Aan de verwijzing naar art. 6 kan geen 
argument voor een andere opvatting wor
den ontleend. 

Op art. 12 der Verord . betreHende het 
aanleggen van wegen, enz. in de gemeente 
E de doet e ischer tot cassatie eveneens te 
vergeefs beroep, daar aan deze in 1922 tot 
stand gekomen bepaling kennelijk voor 
oogen heeft gestaan art. 5, 2e lid Woning· 
wet, zooals di t luiddc• v66r de daa rin bij 
de wet van 19 Febr. 1921 aangebrnchte 
wijziging. Genoemd art . 12 is da11 ook in 
tweeerle, opz icht met het gewijzigde art. 
5 ,voningwet in strijd, zoodat het H of te
rncht dat art. a ls niet bindend heeft aan
gemerkt. 

Nu het Hof heeft uitgemaakt op de 
groudcn, in het eerste en het derde middel 
vruchteloos bestreden, dat van toewijzing 
van de vorder ing, zooals zij is ingesteld, 
nimmer sprake zou kunnen zijn, kan het 
vocr e ischor niet van belang zij n of het 
Hof a l clan niet terecht heeft bes! i;r. dat 
h ij in di e vordering reeds i niet-ontvanke
lijk. 

Adv., Gen. Besier bo~endien: 's Hofs op
vatting dat de aan de Kroon in art. 5 lid 

7 opgedragen functie moet worden be
schouwd als een derde instantie, ,s onjuist. 
Het daar bedoelde vernietigingsrecht is 
niet gebonden aan eenig ini tiatief van den 
belanghebbende en het le idt, in een geval 
van art. 5, nooit tot afdoen ing de r hoofd
zaak. Dat e ischer zij n beroep op de kroon 
niet heeft doorgezet, had dus voor het Hof 
n iet een reden mogen zijn om e ischer in 
zijn vordering niet-ontv. te verklaren. 

R. van Donselaar en haar echtgenoot G. J. 
van Ommeren, de man zoo voor zich als tot 
bijstand en machtiging van zijne ech tgenoote, 
beiden wonende te Ede, eischers tot cassat ie 
van een arrest door het Gerechtshof t.e Arn
hem op 28 Juni 1927 tusschen partij en gewe
zen (N. J . 1928, 79, R ed.), advocaat M r . J . 
Wolterbeek Muller, gepleit door Jhr. Mr. H . 
Laman Trip, 

tegen : 
den Burgemeester der gemeente Ede, als in 
rech te die gemeente vertegenwoordigend, ver
weerder in cassatie, advocaat Mr. D. van der 
Goot, gepleit door Mr. H . G . de Wilde. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Besier. 

Omstreeks Augustus 1924 heeft e ischeres aan 
B. en W. der gemeente E de vergunning ge
vraagd tot het oprichten van een gebouw 
(lunchroom en woonhu is) op een perceel aan 
den Stationsweg a ldaar. Op 22 December 
d. a. v. hebben B. en W . dit verzoek afgewe
zen onder meer op een grond niet genoemd 
in art. 5, tweede lid, der Woningwet, en 
evenmin in art. 12, lid 4, der Bouwverorde
ning van Ede, voorschrijvende, dat bouwver
gunning, behoudens het bij art. 6 der Woning
wet bepaalde, a lleen geweigerd wordt op 
grond, dat niet wordt voldaan aan de voor
schriften dezer Verordening. T egen deze be
slissing is eischeres bij den Gemeenteraad in 
beroep gekomen, doch dit beroep is ongegrond 
verklaard om bovenbedoelde reeds door B. en 
'iV. aangevoerde reden. E en beroep hiertegen 
op de Kroon is door eischeres we! ingesteld 
doch niet doorgezet; zij heeft zich echter an
dermaal tot B. en 'iV. gewend met een ver
zoek om bouwvergunning, welke daarop om
streeks Maart 1925 door B. en W. is verleend. 

De aanvankelijke weiger ing van B . en W . 
en de ongegrondverklaring van het hiertegen 
gericht beroep beschouwen eischers als on
rechtmatige <laden der gemeente, die het ver
krijgen der bouwvergunning hebben vertraagd 
en hun hierdoor eene schade hebben toege
bracht, door hen op f 2040 berekend, waarvan 
zij de vergoeding bij inleidende dagvaarding 
hebben gevorderd. 

Bij het thans bestreden in hooger beroep 
gewezen arrest zij n zij in deze vordering niet
ontvankelijk verklaard op. gronden, welke zij n 
weergegeven in het straks te vermelden tweede 
middel van cassatie. 

Daarnaast heeft het Hof nog te a llen over
vloede overwogen, dat, waren de e ischers we! 
ontvankelij k, er toch nimmer sprake zou kun
nen zijn van toewijzing hunner vordering, 
daar de weigering der bouwvergunning niet 
was in strijd met art. 5, lid 2, der Woni ng
wet, zulks op de gronden weergegeven in het 
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eerste middel van cassatie, noch met art. 12, 
lid 4. der Bouwverordening van Ede, zulks 
op de gronden weergegeven in h~t _d~rd_e mid
del van cassatie, dat slechts subs1dia1r 1s aan
gevoerd voor het geval. dat het eerste middel 
ongegrond mocht worden bevonden. . 

De eischers voeren namehJk als cassat1e-
midclelen aan: . 

I Schending immers verkeercle toepassrng 
va,.; ; rt. 5 Woningwet, cloordat het Gerechts
hof heeft geoordeeld. dat art. 5 tweede lid, 
,voningwet enuntiatief is, d . w. z. clat Bur
gemeester en Wethouders en gemeenteraad l1l 

het algemeen bevoegd zijn een bouwvergun
ning te weigeren ook op andere gronden dan 
in art. 5, tweede lid van de \Voningwet ge
noemd, 

zulks terwijl art. 5 tweede lid van de Wo
ningwet limitatief moet worden uitgelegd en 
derhalve Burgemeester en Wethoud~rs en ge
meent raad alleen een bouwvergunmng mogen 
weigeren op de gronden vermeld in art. 5 
tweede lid van de Woningwet, 

zooclat het Hof had moeten beslissen, dat de 
weigering cler bouwvergunning door Burge
meester en Wethouders en gemeenteraad van 
Ede op andere gronden, dan bovengenoemd 
artikel toelaat, onrechtmatig is geweest, al
thans het Hof had behooren te onderzoeken 
en te bes! issen, of de weigering der bouwver
gunning berustte op andere gronden dan bo
vengenoemcl artikel der Woningwet toelaat." 

II. ,,Schending of althans verkeerde toe
passing van art. 5 der Woningwet in verband 
met al'tt. 145 en 154 Grondwet, 2 R. 0., 1401 
en 1402 B. W. , 48 Rv., 162 Grondwet, 151 , 
163 Gemeentewet, doordat het Gerechtshof 
heeft geoordeeld : . . 

dat de aan de Kroon 111 art. 5 lid 7 der 
Woningwet opgedragen functie mo~t worden 
beschouwd als een derde 111stant,e, onder
scheiden van de algemeene bevoegdheid tot 
vernietiging van een raadsbesluit wegens 
strijd met de wet of het algemeen belang, en 
dat, zoolang de be lissing van de Kroon met 
js ingeroepen, wie reden meent te hebben zwh 
te beklagen over een beslissing ~etzij van 
llurgemeester en Wethouder~, hetzIJ van de 
gemeenteraad ex a_rt. 5. \V<_>_mngwet, met __ kan 
worden ontvangen rn z1Jn b1J den BurgerhJken 
rechter aanhangig gemaakt optreden tegen 
zulk een beslissing, zoolang hij niet de be
slissing van de Kroon beeft ingeroepen en 
doorgezet; . 

zulks terwijl juist in art. 5 lid 7 der Wo
nin<>wet sprake is van een zuivere toepassing 
van° het Koninklijk vernietigingsrecht ex art. 
145 G.\V. en niet van een .. adm_inistratief be
roep op de Kroon, en terwtJI b1J den _Burger
lijken Rechter de actie tot vergoedmg der 
schade door een onwettige overbeidsdaad ge
leden, i. c. bestaande in het onwettig weigeren 
van een bouwvergunning ex art. 5 Wonmgwet, 
ontvangen moet worden onafhankelijk van het 
instellen van een administratieve actie, die 
beoogt de onwettige daad te doen herstellen, 
althans onafhankelijk van het al of niet in
roepen van het Koninklijk vemietigingsrecht, 
zijnde bovendien de beslissing van de Kroo_n 
over de al of niet vernietiging van het beslu1t 
,·an Burgemeester en ',Yethouder en Gemeen
teraacl onafhankelijk rnn het doorzetten van 

een rnrzoek tot ,·ernietiging van be] angheb-
benden, . 

zooclat het Hof de vordering ontvankeliJk 
had moeten ve,·klaren, althans had behooren 
te onclerzoeken en te be I issen. of de vorde
ring ontvangen kon worden, nadat alle . in
stantien der bijzondere wet, i. c. de Wonmg
wet, waren doorloopen." 

Subsidiair voor het geval het eerste middel 
ongegrond wordt bevondcn: 

III. ,,Schending immers verkeerde toepas
sing van artt. 5, 51 der Woningwet, art. 12 
van de Verordening betreffende het aanleggen 
van wegen en het oprichten, vernieuwen, sloo
pen en gebruiken van bouwwerken 111 de ge
meente Ede (Geld.) vastgesteld op 23 Mei 
1922, goedgekeurd door Ged. Staten _op 18 
Juli 1922 en afgekondigd op 29 Juli 1922 
(zooals deze l uidde voor de daarin gebrachte 
wijziging van 17 April 1925), 1401 , 1402 B. 
W .. 48 Rv. , 151. 153 Gemeehtewet; 

doordat het Hof geoordeeld heeft, dat bet 
YOOrschrift van art. 12 der genoemde ge
meente-verordening luidencle: ,,De vergunning 
wordt in geval het bouwen (lees: ,,gebou
wen'") betreft, behoudens het bepaalde bij art. 
6 der Woningwet, alleen geweigerd op grond, 
clat niet voldaan wordt aan de voorschriften 
dezer verordening", daargelaten dat dit v0<_>_r
schr ift zelfs geen rekening houdt met stnJd 
met een uitbreidingsplan. een met de wet 
strijdi ge en daarom n!_et binden~e gemeente
verordening is, daar ZIJ voorschrIJ ft, dat Bur
gemee ter en Wethouders niet mogen weigeren 
in gevallen, waarin zij het we! mogen krach
tens de wet, 

zulks terwijl het aangehaalde voorschrift uit 
art. 12 der Bouwverorclening niet met de wet 
strijdt en bindend is; 

1°. omdat de Woningwet geen recht geeft 
aan Burgemeester en Wethouders om bouw
vergunningen te weigeren buiten de gevallen 
in art. 5 tweede lid der Woningwet genoemd 
<loch hoogstens zoodanige mogelijkheid open
laat, welke mogelijkheicl evenwel door een 
gemeente-verordening kan worden geregeld en 
uitgesloten, hetgeen in casu is geschi,~d; 

2°. omdat het Hof .,daarlatende een be
slissing te geven, of bet aangehaalde voor
schrift in strijd is met de wet, daar het geen 
rekening houdt met strijd met een uitbrei
dingsplan, op dezen onbeslisten grond aan de 
gemeente-verordening geen bindende kracht 
heeft ontzegd noch mocht ontzeggen, terwijl 
bovendien de aangehaalde bepaling uit de 
gemeente-verordening niet in zijn geheel nie
tig is wegens verzuim rekening te houden met 
een der gevall en waaria de wet weigering van 
bouwvergunning gebieclend voorschrijft n.l. 
strijd met een uitbreidingsplan. 

Zoodat het Hof had moeten beslissen, dat 
art. 12 van de bouwverordening van de ge
meente Ede verbindend is, ten gevolge waar
van Burgemeester en Wethouders en gemeen
teraad de gevraagde bouwvergunning niet had
den mogen weigeren op andere gronden dan 
in de wet en art. 12 der gemeentelijke bouw
verordening is voorgeschreven." 

Het eerste middel schijnt mij ongegrond, ter
wijl ik mij zeer goed kan vereenigen met de 
oprntting Yan het Hof, dat het tweede lid van 
art. 5 Woningwet de g vallen, waarin B. en 
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W. een bouwvergunning kurmen weigeren, 
niet beperkt tot die, welke daar zij n genoemd 
en waarin de weigering imperatief is voorge
schreven, doch de mogelij kheid openlaat om 
d ie vergunning ook op andere gronden te wei
geren. D it blij kt uit de geschiedenis van het 
wetsvoorschrift, dat, toen het de weigering 
imperatief nog slechts voorschreef in geval van 
strijd met de voorschriften eener bouwveror
dening, door het woord ,,alleen" de we igering 
ook tot dit geval beperkte. Toen echter bij de 
Wet van 19 Februari 1921, S. 73, ook strijd 
met een uitbreidingsplan in het voorschrift 
werd opgenomen a ls een reden , welke tot we i
ger ing eener gevraagde bouwvergunn ing moest 
leiden, is het woord ,,alleen" weggel aten en 
we! blij kens de toelichting bij de M. v. A. 
opzettel ij k, opdat men niet zou meenen, dat 
niet ook in andere gevallen de vergunning zou 
kunnen worden geweigerd. 

Bij p leidooi is namens de eischers nog we! 
gewezen op art. 6, lid 1, onder a der Woning
wet, hetwelk de mogelij kheid opent, dat een 
bouwverordening B. en \V. bevoegd zal ver
klaren ten opzichte van in die verorden ing 
bepaaldel ij k aangewezen punten nadere eischen 
vast te stell en, en betoogd, dat dit voorschrift 
bij de opvatting a ls zou het tweede lid van 
art. 5 der Wonirigwet enuntiatief zijn, over
bodig zou wezlifl, doch het komt mij voor, dat 
ook bij d ie opvatting het voorschrift niet ge
heel onverklaarbaar is. Immers ook wanneer 
art. 5 een we igering der bouwvergunn ing toe
laat op gronden niet gelegen in strij digheid 
van het bouwplan met de bouwverordening of 
met het uitbreidingsplan, zou men kunnen 
twij [elen, of de weigering zou mogen ge ch ie
den op grond van niet-voldoening aan ei chen, 
door B. en W. gesteld, welke een in de bouw
verordening reeds geregeld punt betrnffen, 
doch op dit punt verder gaan dan de bouw
verordeni ng. 

De Hooge Raad heeft dan ook bij zijn arrest 
van 30 J uni 1926 (W. 11564, N. J. 1926, biz. 
1127), zij het ook slechts incidenteel , besl ist, 
dat art. 5, I id 2, enuntiatief behoort te word en 
opgevat. 

Met het derde middel, hetwelk ik nu eerst 
wil behandelen, omdat het zich als onderge
schikt aan het eerste hierbij aansluit, kan ik 
mij in zooverre vereen igen, dat het reeds meer 
clan eens genoemde voorschri ft van art. 12, 
lid 4, der Bouwverordening van Ede geens
zins in strij d zou zijn met art. 5, I id 2, der 
Woningwet, ook niet wanneer men dit lid 
enuntiatief opvat, indien <lit beperkt was tot 
het geval van niet-voldoening aan de voor
schriften der bouwverordening, daar toch dit 
lid n iet uitdrukkel ij k ' voorschrijft, dat B. en 
W . ook in andere gevallen dan daar opge
noemd een gevraagde bouwvergunning zu ll en 
mogen weigeren, hun tot weigeren dus niet 
een recht geeft, doch h iertoe alleen de moge
l ij kheid openlaat, welke mogelij kheid dan zeer 
goed door de bouwverordening weer kan wor
den uitgesloten. Op den door het Hof aange
voerden grond kan aan het voorsch1·ift der 
Bouwverorden ing van Ede dus niet bindende 
kracht worden ontzegd. 

H et komt m ij echter voor, dat die kracht 
aan het voorschrift we] kan worden ontzegd 
op den door het Hof ,,daargelaten" grond, 

dat het geen rekening houdt met strijd met 
een uitbreidingsplan, hoedanige strijd sinds 
1921 een rnden is, waarom B. en \V. bouw• 
vergunning moeten weigeren . De gemeente 
Ede nu is in het bezit van een uitbreidings· 
plan, gelijk 1·eeds blijkt uit de artt. 18a en 
18b barer bouwverordening, welke kenlijk 
naar zulk een plan verwijzen . Het Yoorschrift 
van art. 12, dat B. en W. verbiedt wegens 
trij d met het uitbreidingsplan een gevraagde 

bouwvergunning te weigeren, botst tegen art. 
5, lid 2, der Woningwet, waar dit spreekt Yan 
afwij king van het uitbreid ingsp lan, en is dus 
niet bindend . En dit ook n iet in de gevallen, 
waarin geen strijd met het uitbreidingsplan 
aanwezig is, daar de bewoordingen, waarin 
het voorschrift van art. 12 is vervat, het on• 
splitsbaar maken. Zie hiervoor bet arrest der 
Kamer van Strafzaken van den Hoogen Raad 
van 13 Februari 1922 (W. 10878, N. J . 1922, 
biz. 473). 

Ook het voorschrift van art. 12 der Bouw• 
verordening zal ei chers du niet kunnen baten 
en te recht heeft het Hof geoordeeld, dat hun 
hunne vordering niet zou ku nnen worden toe• 
gewezen . 

De grond, waarom de toewijzing onmogelijk 
zou zij n, is, dat de weigering der bouw,·ergun• 
ning niet onrechtmatig was, dus dat de door 
eischers gestelde feiten n iet opleveren on• 
rechtmatige tot schadevergoeding verpl ichten• 
de <laden. In zul k een geva l pleegt de rechter 
de niet-toewijzing der vordering te kleeden in 
de vorm eene1· niet-ontvankelij kverklaring. 

Hieruit volgt, dat het tweede cassatiemiddel, 
dat gericht is tegen de gronden, waarop het 
Hof de niet-ontvankelijkhe id heeft uitgespro· 
ken, na verwerping van de middelen I en I II 
niet meer van belang is. Ik kan hierover dus 
kort zijn. 

Ik acht het gegrond. Dat ,,de aan de Kroon 
in art. 5, lid 7, der \,Von ingwet opgedragen 
functie moet worden beschouwcl als een derde 
instantie", is inderdaad niet houdbaar. Voor• 
eerst wordt hier geen functie aan de K roon 
opgedragen; haar vern ietig ingsrecht wordt 
a l leen verondersteld. Bl ij kbaar had de wet• 
gever het oog op het vernietigingsrecht, dat 
voor de Kroon voortvloeit uit art. 145 G.W. 
en art. 153 Gem.wet. Dit recht is echter niet ge
bonden aan eenig initiatie f van den belang
hebbende en indien zoo iemand het initi atief 
neemt en steunende op art. 8 der Grondwet 
de Kroon verzoekt van haar recht gebruik te 
maken, behoeft hieraan niet eenig gevolg te 
worden gegeven. Indien de Kroon van haar 
recht gebruik maakt, leidt <lit in een geval 
van art. 5 der Woningwet nooit tot afdoening 
der hoofdzaak, doch moet de Gemeenteraad 
opnieuw uitspraak doen. Een termij n, waar
binnen belanghebbenden beroep op de Kroon 
zouden moeten doen, is in de Woningwet niet 
gesteld. Dit alles wijst er op, dat van een 
derde instantie geen sprake is, evenm in als in 
art. 22, lid 6, der ,vet, waaromtrent ook de 
Hooge Raad, Kamer van Strafzaken, aldus 
besliste bij arrest van 4 J anuari 1928 ( r_ J . 
1928, biz. 259). Daarentegen vindt men een 
werkelij ke derde instantie in art. 7, lid 3, zie 
ook het 4e lid, der Wet. 

Dat eischeres haar beroep op de K roon niet 
heeft doorgezet, had dus voor het H of n iet een 
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i·eden mogen zij11 om eischers in hunne vor• 
dering niet-ontvan kelijk te achten. 

Een andere - en zeer belangrijke - vraag 
is, of de om tandigheid, dat de wetgever bij 
weigering van bouwvergunning althans een 
administratieve instantie (het beroep op den 
Gemeenteraad) heeft opengeste ld , niet ten 
gevolge ka11 hebben, dat de vraag omtrent 
de rnchtmatigheid der weige ring niet nog 
eens aan den burgerlijken rechter 1nag warden 
onderworpen in den vorm eener vordering uit 
onrechtmatige daad Yan het weigerend over
heidsorgaan. Ik meen echter deze vraag te 
)mnnen laten rusten , nu de in de middelen 
l en III vergeefs bestreden overwegi ngen van 
het Hof reeds leiden tot de slotsom, dat 
eischers te recht niet-ontvankelijk zijn ver
)d aard. · 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep 
en tot veroot·deel ing van de e ischers in de 
daarop gevallen kosten. 

De Hoage Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden arrest en het door 

de Arr.-Rechtbank te Arnhem op 23 Septem
ber 1926 in deze zaak gewezen vonnis, waar
heen het Hof ten aanzien van de feiten ver
wijst, blijkt, voor zoover ten deze van belang: 

dat omstree ks Augustus 1924 van Donselaar 
vergunning heeft gevraagd aan Burgemeester 
en Wethouders van Ede (in welke gemeente 
voorschriften met betrekking tot gebouwen 
bestonden en bestaan) tot het oprichten van 
een gebouw (I uncbroom en woonbuis) op een 
perceel aan den Stationsweg te Ede; 

dat op 22 September d. a. v. Burgemeester 
en Wethouders dat verzoek bebben afgewezen 
op deze gronden, dat die Station weg door de 
aanleggers wa bestemd voor vil labouw, welke 
bestemming ook civielrechtelijk door verschil
Jende contracten is vastgelegd, en in het bij
zonder het stuk grand, waarop bet gebouw in 
quaestie zou worden opgericht, door den vroe
geren eigenaar was verkocht onder beding, 
dat daarop uitslui tend particuliere woonh uizen 
zouden 1rnrden gesticht; 

dat van Donselaar tegen deze bes li ss ing van 
J3urgemeester en Wethouders in hooger beroep 
is gekomen bij den Raad der gemeente Ede, 
die echter wegens de bestemming van den weg 
tot villa-bouw bet beroep ongegrond heeft ver
klaard; 

dat de eischers, de weigeri11g van Burge
meester en \Vethouders en de ongegrondver
klaring van het beroep er tegen beschouwend 
als eene onrechtrnatige daad van de gemeente 
;Ede, waardoo,· hun schade is toegebracht, die 
de gemeente hun moet vergoeden, het door 
hen op f 2040 berekend schadebedrag met 
eenige nevenvorderingen bij de oorspronkel ijke 
dagvaarding in rechte van de gemeente hebben 
gevorderd ; 

dat de Rechtbank bij haar genoemd vonnis 
deze vordering heeft ontzegd en op het hooger 
beroep van e iscbers het Hof bij het bestreden 
an-est allereerst de ontvankelijkheid van de 
ingeste lde vorde ring heeft onderzocht en heeft 
geoordeeld, dat appellanten daarin zijn niet
onh·ankelij k, zul ks uit overweging: 

,,dat de \Voni11gwet de procedure om tot het 
verkrijgen van een bouwvergunning te komen 
_geheel regelt, immet·s Burgemee te,· en Wet-

houde rs aanwijst als eersten aanleg en beroep 
geeft op den Gemeenteraad, terwijl voorts als 
<liens besluit door de Kroon wordt vernietigd, 
de Raad opnieuw uitspraak zal hebben te 
doen , met inachtneming van de beslissing van 
de Kroon ; 

dat de aan deze laatste in de Woningwet 
opgedragen functie moet worden beschouwd 
als een derde instant ie, onde1·scheiden van de 
algemeene bevoegdheid tot vern ietigi ng van 
een raadsbesl uit wegens strijd met de wet of 
het algemeen belang, zooals blij kt uit het 
voorschrift dat, wordt zul k een be I uit ver
nietigd. de gemeenteraad opnieuw uit praak 
moet doen, met inachtneming van de beslis
sing van de Kroon ; dat een beslissing van 
haar natuurlijk door belanghebbenden kan 
worden uitgelokt; 

dat, wie redenen rneent te hebben om zich 
te beklagen over een bes! issing hetzij van B. 
en VI ., hetzij van den gemeenteraad, uit den 
aard der zaak moet trachten zul k een bes I is
sing ongedaan gemaakt te krijgen in de bij
zonclere, ten deze ingestelde procedure ; 

dat zoolang hij dit niet heeft gedaan, hij 
niet ontvangen kan warden in zijn bij den 
Burgerlijken R echter aanhangig gemaakt op• 
treden tegen zu lk een beslissing - geheel 
daargelaten de vraag of hij het. wel kan war
den , na alle instanti en van de bijzondere wet 
te hebben doorloopen; 

dat ten processe vaststaat, dat appell an ten 
dezen laatsten weg niet hebben gevolgd, im
mers na het besluit in beroep van den gemeen• 
teraad, we! eerst een beslissing van de Kroon 
hebben trachten te verkrijgen, maar deze stap 
niet hebben doorgezet, doch opnieuw de ver
l angcle vergunning van B. en W . hebben ver
zocht en ditmaal bekomen"; 

clat het Hof ,, ten alien overvloede" nog 
heeft ovenvogen, dat, ware het anders, toch 
nimmer spra ke zou kunnen zijn van toewijzing 
van de ingeste lde vordering ; 

,, dat de zaak ten gronde geheel draait hier
om of Burgemeester en \Vethouder en de 
Raad va n Ede, de bouwvergunning weigeren
de, hebben gehandeld · in strijd met art. 5 
Woningwet, hetgeen appellanten volhouden 
omdat de voor die weigering opgegeven rede
nen niet behooren tot die, welke dat artikel 
toelaat ; 

dat art. 5 naar ' Hofs oordeel enuntiatief 
is, uiet I imitatief ; dat toch vroeger was be
paald, dat B. en W. a lleen de vergunning 
zouclen weigeren (in gemeenten waar bouw
voorschriften bestaan) zoo niet aan de wettig 
voorgeschreven vereischten voor het bouwen 
was vo ldaan ; dat in de tegenwoordige redactie 
het woord a lleen echter is vervallen, wat 
zeke'r een stark argument is voor de enuntia
tieve opvatting; dat bovendien echter bij de 
behandeling van de wijzigingswet de memorie 
van antwoord zegt, dat de tegenwoordige re
dactie zonder ,,a ll een" niet meer den indruk 
vestigt dat niet ook in andere gevallen (clan 
strijcl met bouwvoorschriften of met een uit
breidingsplan) de vergunning kan worden ge
weigerd; 

clat daarom B . en W. en gemeenteraad iu 
het a lgemeen warnn bevoegd om te weigeren, 
en de vraag, of zij hierbij met administratief 
beleicl zijn te werk gegaan, zeker aan het oor· 
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dee! van den B urgerl ijken Rechter is onttrok- S. 73, gebrachte wijziging, maar daarYan clan 
ken; ook het gevolg is, dat dit art. 12 in tweeerlei 

dat appellanten nog een beroep hebben ge- opzicht met het g noemde, gewijzigde wets-
daan op art. 12 van de Vero rdening van Ede artikel in strijd is, n.l. vooreerst doordien het 
van 29 Juli 1922 op het aanleggen van wegen met betrekking tot het weigeren van vergun-
enz. luidende o. a. : ,,De vergunning word t in ning aan Burgemeester en , vethouders uiet de 
geval het gebouwen betreft, behouden het vrijheid laat, die de . wetgever hun heeft ge-
bepaalde bij art. 6 der Woningwet, alleen ge- schonken en willen schenken, en verder door-
weigerd op grand dat niet vo ldaan wordt aan <lien het Burgemeester en ,vethouders belet 
de voorschri ften dezer Verorden ing" ; dat ech- eene ve1·gunning te weigeren ook indien het 
ter, daargelaten dat d it voorschrift zelfs geen plan voor het oprichten of vernieuwen van het 
rekening houdt met strijd met een ui tbrei- gebouw afwijkt van een uitbreidingsplan voo1· 
dingsplan, een gemeenteverordening, die voor- de gemeente of een dee] van de gerneente; 
schrijft dat B. en W. niet mogen weigeren in dat het H of daarom clit artikel terecht als 
gevall n waarin zij het wel mogen krachten niet bindend heeft aangemerkt; 
de wet, met deze laatste strijdt en daarom dat, waar zoowel het eer te als ook het derde 
niet bindt"; midclel ongegxond zijn bevonden, het tweede 

op welke gronclen het Hof het beroepen middel n iet meer behoeft te worden onder· 
vonnis heeft vernietigd voorzoover aan appel- zocht; 
lanten hun vordering is ontzegd en appell an- ' dat immers, nu het Hof heeft uitgernaakt 
ten niet-ontvankelijk in die vordering heeft I op de gronden, in het ee rste en het derde 
verklaard, met bekrachtiging van het vonnis middel vruchteloos bestreden , dat van toe-
voor zoover de uitspraak omtrent de kosten wijzing van de vordering, zooals zij is inge• 
betreft · steld, n immer sprake zou kunnen zij n, het 

0. d;t hiertegen zijn ger icht de middelen voo1· eischers van geen belang kan zij n of het 
van cas atie: (Zie Cone!. Adv .-Gen.}; Hof al clan niet terecht heeft beslist, dat zij 

0. daaromtrent: in die vorde1·ing rneds zijn n iet-ontvankelijk ; 
dat het eerste middel is ongegrond, omdat dat dus geen van de midde len tot cassatie 

art. 5, 2de lid der Woningwet, zooals die be- kan leiden; 
paling luidt ingevol ge de wet van 19 Fehr. Verwerpt het beroep. 
1921, . 73, slechts de gronden opsomt, waarop 
Burgemeester en , vethouders vergunning om 
een gebouw op te richten moeten weigeren, 
<loch geenszins uitsluit dat ook in andere ge
vall en de vergunning kan worden geweigerd, 
wat ook blij kens de geschiedenis, zooa ls zij in 
bet bestreden arrest met juistheid wordt weer
gegeven, bij de bovenbedoelde wetswijziging 
in de becloeling beeft gelegen, daar toen op
zettelijk is afgeweken van eene vroegere, dui 
del ij ke redactie in anderen zin, ten e inde de 
mog lijkheid tot weigering op andere gronden 
niet uit te slu iten; 

dat nu we! bij de toel icbting van bet middel 
er op is gewezen, dat in art. 5, 2de lid van de 
Woningwet uitdrukkelijk wordt verwezen na ar 
het l ste l id van art. 6 en zulks voor wat be
treft het daar onder a bepaalde bij de door bet 
Hof voorgestane opvatting van eerstgenoemde 
bepaling geen zin zoude hebben, maar de 
juistheid van deze bewering in het midden kan 
worden gelaten; 

dat immers in elk geval ook bij de bedoelde 
opvatti ng het in bet 2de I id van a rt. 5 ge
ste l de voorbehoud met betrekki ng tot bet on
der b in het l e l id van art. 6 bepaalde niet 
zou kunnen worden gemist, omdat zonder zoo
dani g voorbehoud Burgemeester en Wethou
ders eene vergunning zouden moeten weigeren 
ook ind ien enkel niet werd voldaan aan die 
voorsohr iften van de gemeentel ij ke verorde
ni ng, van het voldoen waarvan genoemd Col
lege overeenkomstig het l ste l id onder b van 
art. 6 vrij stell ing zou hebben vel'leend; 

dat ook het derde, subsidiair voorgedragen 
m iddel is ongegrond; 

dat toch bij het opnemen van art. 12 in de 
in dit middel genoemde, in 1922 tot stand ge
komen verordening van de gemeente Ede 
kennel ij k voor oogen heeft gestaan art. 5, 2de 
li d van de Woningwet woals dit lu idde voor 
de daa r in bij de wet van 19 Februari 1921, 

(N.J.) 

l Jiei 1928. WET tot vaststelling van bev 
tiende boofdst uk der taatsbegrooting voor 
bet dienstjaar 1928. ·. 126. 

Totaal van bet X e boofdstuk f 71,478.618. 

Jfei 192 . WE'r tot vast telling van bet 
negende boofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1928. S. 127. 

Tot aal van het IXe boofdstuk f 65,093,469. 

1 M ei 1928. WET, houdende regeling van de 
inkomsten en uitgaven van de Posterijen, 
de Telegrafi e en Telefonie voor het dienst• 
jaar 1928. 128. 

1 M ei 1928. WET tot vast telling van de be• 
grooting van uitgaven van de Staatsmijnen 
in Limburg voor het dienstjaar 1928 en 
aanwijzing van de middelen tot dekking 
van die uitgaven . S. 129. 

De begrooting wordt vMtgestel.d op f 70,087,500. 

1 M ei 1928. WET tot vaststelli ng van de be• 
grooting van inkomsten en uitgaven van 
het Staatsv isschersbavenbedrij f te IJmui
den voor het dienstjaar 1928. S. 130. 

De begroating wordt vastgeatel.d op f 816,900. 

1 M ei 1928. WET tot toekenning van een 
renteloos voorschot uit 's R ij ks schatkist 
ten behoeve van den aanleg en het in 
exploitatie brengen van een tramweg van 
Hoofdplaat naar Breskens . S. 131. 

Wij WILHELMINA, enz . .. . doen te weten: 



315 1 ME r (S.131-187) 1928 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is den aanleg en het in 
exploitatie brengen te bevorderen van een 
tramweg van H·oojdplaat naar Breskens; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Uit 's Rijks schatkist wordt een 

renteloo voorschot beschikbaar gesteld ten 
bedrage van een derde van de kosteu van aan
leg en het in exploitatie breugen, doch tot 
geen hooger bedrag dan f 166,500, ten be
hoeve van een tramweg van H oo/dptaat naar 
Breskins . 

2. H et in artikel 1 genoemde rentelooze 
voorschot wordt onder voorwaarden, door Ons 
of krachtens Onze machtig&g te stellen, toe
gekend aan den concessionaris voor den aan
leg van den aldaar genoemden tramweg, <loch 
niet dan nadat door belanghebbenden bij <lien 
aanleg daarvoor, ten genoegen van Onzen 
Minister van Waterstaat, voldoende onder
steuning zal zijn verleend, onder geen andere 
voorwaarden, dan waarop de goedkeuring van 
genoemden Minister zal zijn verkregen. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 1 ten Mei 

1928. 
WILHELMINA. 

De Minis ter van Waterstaat, H. v. d. Veg t e. 
( Uitgeg . 14 M ei 1928.) 

1 M ei 1928. WET, betreffende overbrenging 
van den weg Rotterdam-Nieuwerkerk aan 
den IJssel in beheer en onderhoud bij het 
Rijk. S. 132. 

1 M ei 1928. WET tot verklaring van het al
gemeen nut der onteigening van perceelen, 
erfdienstbaarheden en andere zakelijke 
rechten noodig voor aanleg van verkeers
wegen nabij Den Oever in de gemeente 
Wieringen in verband met de afsluiting 
van de Zuiderzee en de droogmaking van 
de Wieringermee,·. S. 133. 

1 M ei 1928. \VET tot verklaring van het al
gemeen nut der onteigening van perceelen, 
erfdi enstbaarheden en andere zakelijke 
rechten noodig voor den aanleg van een 
weg van beoosten de kom van Krabb en
dijke tot den weg over den Oosterschelde
dam bij Rilland, behoorende tot de werken 
voor den aanleg van een hoofdweg van 
Zeeland naar Noo,·dbrabant. S. 134. 

1 M ei 1928. WET tot wijziging van de wet 
van 28 April 1927 (Staatsblad n°. 109) 
tot verklaring van het algemeen nut der 
onteigening van eigendornmen, erfdienst
baarheden en andere zakelijke rechten in 
de gemeenten B ennebroek en H eemstede, 
noodig voor verbeter ing van den Rij ksweg 
van de Haagsche Schouw naar Haar/ em. 
s. 135. 

1 M ei 1928. WET, houdende vaststelling van 
het el fde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het di enstjaar 1928. S. 136. 
Totaal van het Xie hoofdstuk f 5,900,164 

1 M ei 1928. BESLUIT tot bekendmakiug 
van den tekst der Wet op de Inkomsten
belasting 1914, zooals zij bij latere wetten 
is gewijzigd en aangevuld. S. 137. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van den 27sten April 1928, n°. 34, 
afdeeling Directe Belastingen; 

Gelet op artikel II der wet van 16 Maart 
1928 (Staatsblad n°. 67), houdende wijziging 
van de artikelen 2, 24, 33, 34 en 36 van de 
Wet op de Inkomstenbelasting 1914; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Den tekst der Wet op de Inkomstenbelasting 

1914, zooals die is gewijzigd bij de wetten van 
16 April 1915 (Staatsblad n°. 197), 23 Mei 
1917 (Staatsblad n°. 438) , 11 Januari 1918. 
(Staatsblad n°.4), 11 J anuari 1918 (Staatsblad 
n°. 5), 11 April 1919 (Staat sblad n° . 169), 
30 December 1920 (Staatsblad n°. 923) , 18-
Februari 1921 (Staatsblad n°. 69) , 3 April 
1922 (Staatsblad n°. 167) , 19 Mei 1922 (Staats
blad n°. 327) , 19 Mei 1922 (Staatsblad n°. 
328), 17 Maart 1923 (Staatsblad n° . 91) , ia 
Juni 1923 (Staatsblad n°. 242), 29 Juni 1925 
(Staatsblad n°. 308), 28 Juni 1926 (Staatsblad 
n°. 228) , 28 April 1927 (Staatsblad n°. 98) , 
28 April 1927 (Staatsblad n°. 99), 28 April 
1927 (Stµatsblad n°. 100), 15 Maart 1928 
(Staatsblad n°. 62), de Natuurschoonwet 1928 
(wet van 15 Maart 1928, Staatsblad n°. 63) en 
bij de wet van 16 Maart 1928 (Staatsblad n° _ 
67), a lgemeen bekend te maken door bijvoe
ging van <lien gewijzigden tekst, in zijn ge
heel , bij dit besluit. 

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

's-Gravenhage, den l sten Mei 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, de Gee 1· . 

(Uitgeg. 9 M ei 1928.) 

'.rekst van de wet 
van den 19den December 1914 (Staatsblad n° _ 
563) tot heffing eener inkomstenbelasting, zoo
als die is gewijzigd bij de wetten van 16 April 
1915 (Staatsblad n°. 197), 23 Mei 1917 (Staats
blad n°. 438), 11 Januari 1918 (Staatsblad n° . 
4), 11 Januari 1918 (Staatsblad n°. 5), 11 
April 1919 (Staat sblad n°. 169), 30 December 
1920 (Staatsblad n° . 923), 18 Februari 1921 
(Staatsblad n°. 69), 3 April 1922 (Staatsblaa 
n°. 167), 19 Mei 1922 (Staatsblad n°. 327) , 19 
Mei 1922 (Staatsblad n°. 328), 17 Maart 1923 
(Staatsblad n°. 91), 2 Juni 1923 (Staatsblad 
n°. 242 ), 29 Juni 1925 (Staatsblad n°. 308), 
28 Juni 1926 (Staatsblad n°. 228), 28 April 
1927 (Staatsblad n° . 98), 28 April 1927 (Staats
blad n°. 99), 28 April 1927 (Staatsblad n° . 
100), 15 Maart 1928 (Staatsblad n°. 62), de 
Nat uurschoonwet 1928 (wet van 15 Maart 1928, 
Staatsbtad n°. 63) en bij de wet van 16 Maart 
1928 (Staatsblad n°. 67). 

HOOFDST K I. 
B elastingplichtigen. 

Art. 1. Onder den naam van .,inkomsten
belasting" wordt eene directe belasting gehe
ven, waaraan onderworpen zijn: 

a. zij die binnen het Rijk wonen; 
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b. (vervalten); 
c. de binnen het Rijk gevestigde tichtin

gen, die en bedrijf of beroep uitoefenen. 
Of iemand binnen het Rijk woont en of eene 

sti hting binnen het Rijk is gevestigcl, wordt 
naar de om tandigheclen beoordeeld. 

Art. 2. Aan de inkomstenbelasting zijn me
de onclerworpen de niet binnen het Rij k wo
n ncle of gevestigde personen n I ichamen die: 

a. het ge11ot hebben van een binnen het 
Rijk gelegen onroerend goecl of van een op 
zoodanig goecl gevestigd recht; 

b. gerechtigd zijn tot de opbrengst van eene 
chulclvordering welke - wat de hoofd om be

treft - verz kerd is door hypotheok, gevestigd 
op een binnen het Rijk gelegen of geve tigde 
onroerencle zaak; 

c. persoonlijk of door een vertegenwoordi
g r, een bedrijf of beroep (ambt, waardigheid, 
becliening en betrekking daaronder begrepen) 
binnen het Rijk uitoefenen, tenzij <lit slechts 
tijdel ij k ge·ch iedt en korter clan drie maanclen 
achtereen cluurt ; 

d. ander clan ingevolge eene loopende ar
beiclsovereenkomst of dan als aandeelhouder 
of houcler van een verhanclelbaar winst- of 
oprichtersbewijs, deelgerechtigd zijn in de op
brengst van een bedrijf of beroep clat binnen 
het Rijk wordt uitgeoefencl, tenzij dit slechts 
tijdelijk geschiedt; 

e. een uit de kas van een ederlandsch 
openbaar lichaam bezoldigd ambt bekleeden 
en buiten het Rijk werkzaam zijn; 

/. recht hebben op periodieke uitkeeringen 
uit het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds of, 
wegens het bekleed hebben van een uit. de kas 
van een Nederlandsch openbaar lichaam be
zolcligd ambt, recht hebben op perioclieke uit
keeringen uit de kas van zulk een lichaam. 

Art. 3. De volgende verrichtingen van niet 
binnen het Rijk wonende of gevestigd perso
nen en lichamen worden, ook voor zoover zij 
op Nederlanclsch grondgebied plaats vinden, 
niet aangemerkt als uitoefening van een be
drijf of beroep binnen het Rijk: 

a. het vervoer te water van per onen eu 
goedernn, tusschen het buitenland en de kolo
nien en bezittingen van het Rijk in andere 
werelcldeelen eenerzijds en plaat en in eder-
1 a ncl and rzijcls; 

b. de werkzaamheid van personeel op de 
vervoermiddelen, die het verkeer met het bui
tenlancl en de kolonien en bezittingen van het 
Bij k in andere werelclcleelen onclerhouclen. 

HOOFDST K II. 

IJ imll ,z hct Rijk 1conende natuurlijke penonen . 

Art. 4. De binnen het Rijk wonencle na
tuurl ij ke personen zijn belastingplichtig naar 
bun zuiver -inkomen. 

Onder inkomen wordt verstaan de om van 
hetgeen, in geld of geldswaarcle, zuive,· ge
noten wordt a ls opbrengst van: 

1 °. onroerende goederen ; 
2°. roerencl kapitaal ; 
3°. ondememing en arbeicl: 
4°. rechten op periodieke uitkeeringen van 

het leven afhankel ijk. 
Art. 5. Als opbrengst van onroerende goe

deren worden beschouwd de voorclee len die, 
anders dan door de uitoefening va11 een be-

drijf of beroep, van gebouwen en gronden 
worden getrokken, zooals: 

huur- o{ pachtsommen en verclere praesta
tien van huurcler of pachter ; vruchten waar
van het genot bij verhuring of verpachting is 
voorbehouclen ; 

de huurwaarcle van gebouwen, gecleelten 
van gebouwen of gronclen bij eigen gebruik 
voor woning of tot huishoudelijke cloele inden; 

uitkeeringen ter zake van opstal, erfpacht, 
beklemming of vaste huur; 

uitkeeringen ter zake van g rondrente of an
dere op onroerencl goed gevestigde schuld
pl ichtigheid. 

De huunvaarde van gebouwen, gedeelten van 
gebouwen. of gronclen in eigen gebruik voor 
woning of tot huishoudelijke cloeleinden, en 
die behooren tot onroerende goederen, waar
van door Onze Mini ter van Binnenlandsche 
Zaken en landbouw en van Financien is be
slist, dat zij zijn aan te merken als landgoe
deren in den zi n van art, kel 1 cler N atuur
schoonwet 1928, wordt, zoo! ang zij als zooda
nig zijn aan te merken, niet hooger geschat 
clan zes ten honderd, berekencl over de ver
koopwaarde van de goederen in eigen gebruik, 
die daaraan zou moeten worclen toegekend, 
indien op die goederen de last rustte om die 
gedurende e n tijdvak van 25 jaren als zoo
danig in tand te houden en geen opgaand 
hout te vellen clan volgens de regels van no r
maal boschbeheer noodzakelijk of gebruikelijk 
I. 

Art. 6. Als opbrengst van roerend kapitaal 
worclen beschouwd de vruchten van kapitaal, 
dat niet in onroerencle zaken of in een eigen 
bedrijf of beroep i belegcl, zooals: 

rente van insch1·ijvingen op de grootboeken 
der nationale of buitenlandsche schuld, divi
denden en rente van aandeelbewijzen, obliga
tien of andere effecten; 

uitkeeringen op geldschieting en comman
dite; 

rente van andere schuldvorcleringen, uit 
welken hoofde ook, onverschillig of van de 
schuld een bewijs is afgegeven en of de beta
ling door hypotheek of op andere wijze is ver
zekercl; 

rente begrepen in de a£lo ing van schulcl
vorderi ngen: 

altijdclurende rente. 
Aandeelbewijzen en obligatien, die aan aan

deelhouder , anders clan tegen torting van de 
voile nominale waarde worden uitgereikt, wor
den tot het bedrag dat, zij het slechts mid_del
lijk uit de winst van het loopencle boekiaar 
of 'een der laatst verloopen vier boekjaren 
wordt geclekt, als dividenden beschouwcl. H et 
niet gestorte beclrag wordt geacht onmiddel
lijk of miclclellijk uit de winst van het loopende 
boekjaar of een der laatst verloopen vier boek
jaren te zijn of te zullen worden geclekt, in
d ien of voor zooveel het tegencleel niet blijkt. 

Bijschrijving op aancleelbewijzen wordt met 
uitreiking van zooclanige bewijzen gelijkge
steld. 

Art. 7. De opbreng t van onderneming en 
arbeid omvat de niet onder art. 6 vallende 
voordeelen, die al winst, honorarium, trakte
ment, salaris, arbeidsloon, vrije woning, aan
d el in winst of overwinst, vacatie- of presen
tiegeld of onder welken naam en in welken 
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vorm ook, verkregen worden uit bedrijf of be
roep (ambt, waardigheid, bediening en be
trekking daaronder begrepen) en uit handelin
gen, werkzaamheden en diensten van elken 
aard. 

Tot de opbrengst van een bedrijf wordt me
de gerekend het eigen verbruik van in het 
bedrijf voortgebrachte of verkregen vruchten 
.in den ruimsten zin of van waren, die in het 
bedrij f word en vervaardigcl, bewerkt of ten 
verkoop ingeslagen. 

De betaling, die de leden eener vereeniging 
of de aandeelhouders eener vennootschap van 
de vereeniging of vennootschap ontvangen 
voor geleverde goederen of verrichten arbeicl, 
wordt tot haar volle bedrag als prijs der goe
deren of a ls arbeidsloon beschouwd. 

Art. 8. De opbrengst van rechten op perio
dieke uitkeeringen van het !even afhankelijk, 
omvat de verlof- en nonactiviteitstraktementen , 
wachtgel den, pensioenen, lijfrenten, alsmede 
de verschuldigde verstrekkingen van levens
onderhoud, huisvesting of andere zaken en, in 
het algemeen, alle verschuldigde ui tkeeringen 
en verstrekkingen, niet aan de vervulling van 
e en ambt of dienstbetrekking verbonden, die 
bij overlijden van den gerechtigde, of van een 
derde, eindigen. 

Art. 9. Als inkomen of dee! van het inko
men wordt niet beschouwd: 

a. ten aanzien van minderjarigen, _hetgeen 
zij van hunne ouders voor onderhoud en op
voeding genieten of hetgeen hun in den vorm 
van eene lijfrente of andere periodieke uit
keering door hunne ouders is toegekend; 

b. het aandeel in de winst van cooperatieve 
vereenigingen, dat door de leden naar den 
maatstaf van de door hen bestede som wordt 
genoten, mits het doe! der vereeniging niet 
met het -bedrijf of beroep harer leden in ver
band staat; 

c. het aandeel in de win t van verzekering
maatschappijen, dat door de verzekerden a ls 
zoodal)ig wordt genoten; 

d. winst ontstaan enkel door speculatie in 
fondsen of goederen, anders dan in de uitoefe
ning van een bedrijf; 

e. voordeel uit het boschbedrijf, hieronder 
niet begrepen de exploitatie van hakhout. 

Art. 10. De opbrengst eener bron van in
komen wordt, ter berekening van haar zuiver 
bedrag, verminderd met de kosten tot verwer
ving, inning en behoud der opbrengst en met 
de op de opbrengst rustende lasten, zooals: 

de bedrij fs- en beroepskosten, waaronder 
worden verstaan de kosten noodig voor de 
uitoefening van een bedrijf of beroep of recht
streeks daartoe betrekking hebbende, met in
begrip van kosten van onderhoud, verschul
digde renten en belastingen, die op het be
drijf of beroep drukken; 

de volgende kosten, voor zoover zij niet reeds 
als bedrijfs- of beroepskosten in aanmerking 
komen: kosten van verzekering en onderhoud 
van onroerende goederen, uitkeeringen wegens 
opstal of antler zakelijk recht krachtens het
welk de belastingplichtige het genot van on
roerend goed heeft, op onroerende goederen 
rustende belastingen en uitkeeringen wegens 
daarop gevestigde schuldplichtigheid, kosten 
van verhuring of verpachting van onroerende 
_goederen, kosten vallende op de verzilvering 
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van coupons, kosten van beheer. 
Van de onzuivere opbrengst van een bedrijf 

of beroep worden bovendien afgetrokken de 
afschrijvingen op zaken, die voor de uitoefe
ning van het bedrij f of beroep worden ge
bruikt, en de afschrijvingen op schuldvorde
ringen, een en antler volgens goed koopmans
gebruik. 

Van de onzu.ivere opbrengst eener bron van 
inkomen, niet vall ende onder het vorige lid, 
wordt bovendien afgetrokken de afschrijving 
welke noodig mocht zijn, wegens het afloopen 
van een den belastingplichtige toekomend 
recht dat aan een termijn is gebonden. 

Tra ktementen en andere belooningen als
mede verlof- en nonactiviteitstraktemcnten, 
wachtgelden en pensioenen worden verminderd 
met verplichte bijdragen voor pensioenen en 
fondsen. 

Art. 11. Uitgaven voor aankoop, stichting, 
verbetering of verandering van gronden, ge
bouwen, werktuigen, gereedschappen en andere 
zaken, die voor de uitoefening van het bedrijf 
of beroep worden gebruikt, uitgaven voor 
overneming, uitbreiding, verbetering of ver
andering van het bedrijf en andere uitgaven 
van dien aard, worden niet als bedrijfs- of be
roepskosten beschouwd. 

U i tgezonderd zij n : 
1 °. de uitgaven noodig ter vervanging van 

zaken, waarop niet wordt afgeschreven, ge
bouwen niet daaronder begrepen; 

2°. de uitgaven tot aanschaffing van voor
werpen van geringe waarde, voor zoover die 
uitgaven gewoonlijk tot de dagelijksche onkos
ten van het bedrij f of beroep worden gerekend. 

Voorts is geen aftrek toe gel a ten ter zake van 
het vormen of vergrooten van een reservefonds 
of voor interest van eigen kapitaal. 

Art. 12. Voor de heffing der belasting 
wordt de opbrengst bepaald van de bronnen 
van inkomen, die bij den aanvang van het be
lastingjaar voor den belastingplichtige be
staan. Bedrijven, beroepen, h andelingen, werk
zaamheden en diensten, die v66r dat tijdstip 
door hem zijn uitgeoefend, verricht of bewezen, 
worden a ls eene bestaande bron van inkomen 
aangemerkt, indien zij niet voorgoed zijn ge
staakt. 

Ten aanzien van personen, die op een later 
tijdstip belastingplichtig worden, treedt dat 
t ijdstip voor den aanvang van het belasting
jaar in de plaats. 

Art. 13. De opbrengst van iedere bron van 
inkomen wordt gesteld op het bedrag dat zij 
voor den belastingpl ichti ge zuiver heeft opge
leverd over het laatst verloopen kalenderjaar 
of, voor zooveel de opbrengst van ondernem ing 
of arbeid betreft, over het laatst verloopen 
boekjaar, indien dit niet met het kalender
jaar samenvalt. 

Aandeelen in de opbrengst van een bedrij f 
of beroep, dat niet door den belastingpl ichtige 
zelven wordt uitgeoefend, worden beschouwd 
als baten van het kalenderjaar waarin hun 
bedrag wordt vastgestel d . 

Art. 14. Is de opbrengst van een ige bron 
van inkomen nog niet over een vol kalender
of boekjaar door den belastingpl ichtige geno
ten, dan wordt zij in rekening gebracht tot 
haar bekend of te begrooten jaarlijksch zuiver 
bedrag. Voor de vaststelling van dit bedrag 

21 



1928 1 ME I (S.187) ;-ns 
wordt uitsluitend op bij den aanvang van het 
belastingjaar bestaande fe ite n gelet. 

Ten a a nzien van pe rsonen, die op een later 
t ijdstip belasti ngpl ichtig worden, treedt dat 
tijdstip voor den aanvang van het belasting
jaar in de p laats. 

Art. 15. Bevordering of verplaats ing in een 
andercn werkkring, bij een tak van openbaren 
cl ienst of in dienst van een bijzonder persoon 
of I ichaam, worclt niet beschouwd als het ont
staan eene r nieuwe bron van inkomen. 

Daarentegen wordt het ontstnan eener nieuwe 
bron van inkomen aangenomen bij aanvaar
ding of hervatting van eenigen dienst b innen 
het Rijk na dienstverrichting in het buiten
la nd of in eene der koloni en of bezittingen 
van het R ij k in andere werelddeelen. 

Art. 16 . De jaarlijksche zuivere opbrengst 
van t ij clel ij k .niet belegde ge lden wordt be
paald naar de wij ze, waarop zij zul len worden 
belegd, of, indien aan de gelden nog geen 
bestemming is gegeven, op vier ten honderd 
berekend . 

Art. 17. 1 W anneer ten aanzien eener bron 
van inkomen bij toepassing der regelen om
trent de bepal ing der zuivere opbrengst een 
verlies wordt verkregen, komt dit in minde
ring van de zuivere opbrengst der verdere 
bronnen van inkomen. 

Indien en voorzoover verrekening van een 
verli es volgens het eerste lid niet mogelij k is, 
heeft verr ekening plaats bij de vaststell ing van 
het inkomen voor het volgend belastingjaar 
en ind ien en voorzoover zij ook dan niet kan 
plaats vinden, bij de vaststelling van het in
komen in het d aarop volgend belastingjaar . 

Art. 18. Op zich zelf staande werkzaamhe
den bi ijven bij de toe passing de r artt. 12 tot 
en met 17 buiten aanmerk ing. 

Heeft de belastingplichtige in het laatst 
verloopen kalenderjaar eene opbrengst van op 
zich zel f staande werkzaamheden genoten of 
een u it zoodanige werkzaamheden voortgespro
ten verl ies geleden , clan wordt het volgens de 
genoemde artikelen bepaalde inkomen met het 
zuivere bedrag dier opbrengst vermeerderd of 
met dat verl ies verrninclerd. 

Art. 19. Van het volgens artt. 12 tot en 
met 18 bepaalde inkomen worden , ter bereke
n ing van het belastbaar (zuiver) inkomen, af
getrokken de door den belastingplichtige ver
schuld igde en niet met eene bron van zijn in
komen in verband staande: 

a. lijfrenten, pensioenen e n andere perio
dieke uitkeeringen en verstrekkingen als be
doeld bij art. 8; 

b. a ltijddurende renten ; 
c. r enten van andere schuldert; 
d. premien voor levensverzekering, lijfrente 

of pen ioen; 
een en ander tot het jaarl ij J..-sch bedrag bij 

den aanvang van het belastingjaar of bij het 

1 H et tweede lid v ind t voor het eerst toe
passing bij de aanslagregeling voor het bel as
tingjaa r 1927/1928, met dien verstande, dat bij 
de vaststelling van het inkomcn voor dat jaar 
atleen verrekening is toegestaan van verl iezen 
die bij de vaststelling -van het inkomen voor 
het belastingjaar 1926/1927 onverrekend zij n 
gebleven . Art. II der W et van 28 April 1927 
(Staatsblad n° . 99). 

ontstaan van den belastingplicht in den loop 
van dat jaar. 

Voor de premien, bedoeld onder letter d van 
het vorige lid, kan niet meer clan vij f ten 
honderd va n het inkomen en niet meer dan 
f 100 warden afgetrokken. 

Ter zake van onderhoud en opvoeding van 
minderjarige kinderen en ter zake van lij f
renten of a ndere periodie ke uitkeeringen aan 
minder jarige kinderen toegekend, is geen af
tre k toegelaten. 

HOOFDSTUK III. 

B innen he/ Rijk gevestigde stichtingen. 
D e artikelen 20, 21 en 22 zijn vervallen. 

Art. 23. De stichtingen , bedoeld bij ·art. fo, 
zij n belastingplichtig naar de zuivern opbrengst 
der door haar uitgeoefend wordende bedrijven 
en beroepen over het laatst verloopen boek
jaar. Buiten aanmerking blijve n winsten , 
voortspruitende uit- of verband houdende met 
het voorkomen of len igen van armoede, ver
pleging, verzorging of zedelijke verbetering 
en het verstrekken aan minvermogenden van 
kost. inwoning of kost en inwoning, genees
kundige hulp, geneesmiddelen en begrafenis 
of begrafenisgelden . 

D e zuivere opbrengst van een bedrijf of be
roep wordt bepaald naar de beginselen der 
artt. 7, 10 en 11. 

HOOFDSTUK IV. 

Niet binnen het Rijk woncnde of gevestigde 
belastingplichtigen . 

Art. 24. D e niet binnen het Rijk wonende
natuurlijke personen, vallende onder art. 2, 
zijn belastingplichtig naar hun zuiver inkomen, 
opgevat en berekend volgens de bepal ingen 
van hoofdstuk II, met dien verstande, dat te
hunnen aanzien op geen andere bronnen van_ 
i nkomen wordt gel et clan: 

1 °. voor zooveel de opbrengst van onroe
rende ·goederen betreft, op binnen het Rij k 
gelege n gebouwe n en gronden ; 

2°. voor zooveel de opbrengst van roerend 
kapitaal betreft, op schuldvorderingen, verze
kercl door hypotheek op een binnen het Rij k 
gelegen of gevestigde onroerende zaak, a ls
mede op geld chieting en commandite in een 
bedrijf of beroep waarvan de zetel b innen het 
Rijk is gevestigd; 

3°. voor zooveel de opbrengst van onder
nem ing en arbeid betreft, op bedrijven en be
roepen , waarva n de zetel binnen het Rij k is 
gevestigd , andere bedrijven en beroepen d ie 
en voor zoover zij binnen het Rijk warden u it
geoefend, en ambten die uit 's Rijks schat
kist warden bezoldigd; 

4°. voor zooveel de opbrengst van rechten 
op periodieke uitkeeringen van het !even af
hankelij k betreft, op rechten op verlof- of 
nonactiviteitstraktement, wachtgeld of pens i
oen ui t het Algemeen Burgerlij k Pensioen
fonds of uit de kas van een N ederlandsch 
openbaar licb aam. 

Aftrek volgens art. 19 is a ll een toegelaten 
voor de renten van schulden waarvoor binnen 
het Rijk gelegen of gevestigde onroerende 
zaken hypothecair zijn verbonden. 

Art. 25. D e beroepskosten der onder art. Z-
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vallende Nederlandsche ambtenaren worden 
bepaald volgens door Ons vast te stellen re
gelen. 

Bij de opdracht van een buiten bet Rijk te 
bekleeden ambt en bij latere verplaatsing naar 
een ander land, wordt voor hen bet ontstaan 
eener nieuwe bron van inkomen aangenomen. 

Voor de belasting dezer ambtenaren blijft 
buiten aanmerking bet gedeelte van bun in
kon1en, dat in hunne woonplaats rechtstreeks 
of door middel van de bron, waaruit bet ver
kregen wordt, door eene directe belasting 
wordt getroffen. Omvat de belasting dienten
gevolge niet de opbrengst van binnen bet Rijk 
gelegen onroerende goederen, dan vervalt ook 
de aftrek voor renten volgens bet laatste lid 
van art. 24. 

Art. 26. De niet binnen bet Rijk gevestigde 
I icbamen, vall ende onder art. 2, zij n belas
tingplicbtig naar eene som, welke berekend 
wordt al s bet be! astbaar in komen der niet 
binnen bet Rijk wonende natuurlijke personen. 

Art. 27. Voor de belasting volgens artt. 24 
en 26 blijven buiten aanmerking bet spoor- en 
tramhedrijf van huitenlandsche ondernemers, 
YOOr zoover bet lijnen betreft, die zich over de 
Nederlandscbe grens uitstrekken, bet verzeke
ringshedrijf van huitenlandsche ondernemers 
en de bedrijven en beroepen, die slecbts tijde
lijk binnen bet Rijk worden uitgeoefend. 

Art. 28. De buitenlandscbe ondernemers 
van spoor- en trambedrijf, bedoeld in art. 27, 
zijn te dier zake belastingplichtig naar de 
halve bruto-opbrengst hunner op Nederlandsch 
grondgebied gelegen lijnen en gedeelten van 
lijnen over bet laatst -verloopen boekjaar, ver
minderd met een interest van vier ten honderd 

-over bet bedrag der kosten van aanleg. De 
bruto-opbrengst van een gedeelte eener lijn 
wordt, zoo noodig, berekend in verhouding tot 
die de1· geheele I ijn. 

Is eene lijn slechts gedurende een gedeelte 
van bet laatst verloopen boekjaar in exploi 
tatie geweest, dan wordt de af te trekken in
terest dienovereenkomstig verminderd. 

Buiten aanmerking blijven de gedeelten van 
internationale lijnen, die zicb op Nederlandsch 
grondgebied niet verder dan tot het naast bij 
de grens gelegen station uitstrekken, mits in 
het l and , waar de onderneming gevestigd is, 
voor Nederlandsche ondernemingen gelijke vrij 
stelling wordt genoten. 

Art. 29. De buiten het Rijk gevestigde ver
zekeraars, die bun bedrijf binnen bet Rijk uit
oefenen, zijn te dier zake belastingplichtig 
naar tien ten honderd van bet bedrag, dat in 
het laatst verloopen boekjaar aan premien en 
kapitaal ontvangen is van binnen bet Rijk 
wonende of gevestigde verzekerden, dit bedrag 
verminderd met de toegestane courtages, pro
visien en rabatten. 

Indien de belastingplichtige dit bij zijne 
aangifte verzoekt, wordt, met afwijking van 
het eerste I id, de belastbare som gesteld op 
het bedrag, dat tot de geheele zuivere op
brengst van het verzekeringsbedrijf in dezelfde 
verhouding staat als bet in bet laatstverloopen 
boekjaar aan premien en kapitaal van hinnen 
het Rijk wonende of gevestigde verzekerden 
ontvangen bedrag tot het geheele bedrag, dat 
in dat boekjaar aan premien en kapitaal van 
verzekerden is ontvangen, mits de belasting-

plichtige de voor de regal ing van den aanslag 
benoodigde gegevens verstrekt, en hij de juist
heid van die gegevens, desgevraagd, door over
legging van bewijsstukken staaft. 

Voor de toepassing van het tweede lid wordt 
de zuivere opbrengst bepaald naar de begin
selen der artt. 7, 10 en 11. 

Art. 30. De niet binnen het Rijk wonende 
of gevestigde personen en lichamen, die, per
soonl ijk of door een vertegenwoordiger, binnen 
bet Rijk een of meer bedrijven of beroepen 
tijdelijk, <loch ten minste drie maanden achter
een uitoefenen, zijn te dier zake belasting
plichtig naar de geheele zuivere opbrengst, 
die daarmede in het belastingjaar wordt ver
kregen. 

De zuivere opbrengst wordt bepaald naar de 
beginselen der artt. 7, 10 en 11. 

HOOJ)'DSTUK V. 

Gehuwde belastingplichtigen. Vrijstellingen. 

Art. 31. De bronnen van inkomen der ge
huwde vrouw alsmede hare onder art. 19 val
lende schulden worden beschouwd als bronnen 
van inkomen en schulden van haren man. 

Art. 32. Het vorige artikel is niet van toe
passing: 

1 °. bij scheiding van tafel en bed; 
2°. bij scheiding van goederen, zonder schei

ding van tafel en bed ; 
3°. indien en in zooverre de vrouw voor 

zich bet beheer barer roerende en onroerende 
goederen en bet vrije genot harer inkomsten 
heeft • bedongen. 

Nochtans wordt in de onder 2°. en 3°. be
doelde gevallen, wanneer de beide echtgenoo
ten binnen het Rijk wonen, de belasting naar 
hun gezamenlijk belastbaar inkomen berekend 
en over hen omgeslagen in verhouding van 
ieders belastbaar inkomen. ' 

Art. 33 . Van de belasting zijn vrijgesteld 
de diplomatieke, consulaire en andere verte
genwoordigers van vreemde mogendheden, de 
hun toegevoegde ambtenaren en de bij hen 
inwonende in hun dienst zijnde personen; al 
ien, mits zij vreemdeling zijn en overigens 
binnen het Rijk geen bedrijf of beroep uitoe
fenen, en onder voorwaarde van wederkeerig
heid, indien door den Staat, tot welken die 
vertegenwoordigers behooren, een belasting 
naar het inkomen of naar bet vermogen wordt 
geheven. 

Art. 34. De vrijstellingen volgens het vorige 
artikel strekken zich niet uit tot: 

1 °. de voordeelen uit binnen het Rijk ge
legen gebouwen en gronden; 

2° . de opbrengst van schuldvorderingen, 
verzekerd door h ypotheek op een binnen het 
Rijk gelegen of gevestigde onroerende zaak, 
alsmede de opbrengst van geldschieting en 
command ite in een bedrijf of beroep waarvan 
de zetel binnen het Rijk is gevestigd; 

3°. hetgeen, anders dan wegens geldschie
ting en commandite en anders dan op een 
verhandelbaar aandeel, winstbewijs of oprich
tersbewijs, genoten wordt uit hoofde van deel
gerechtigdheid in de opbrengst van een be
drij f of beroep waarvan de zetel binnen het 
Rijk is gevestigd, of in de opbrengst van een 
ander bedrijf of beroep dat en voorzoover het 
binnen het Rijk wordt uitgeoefend. 

21* 
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Ook voor hen, d ie binnen het Rijk wonen, 
is hierbij van toepassing de bepaling van art. 
24, laatste lid. 

Artikel 35 is vervallen. 
Art. 36. P ersonen, wonende in eene der ko

lonien of bezittingen van het Rijk in andere 
werelddeelen, zijn van de belasting vrijgesteld 
voor zooveel betreft bezoldiging, verlof- of 
nonactiviteitstraktement, wachtgeld of pensi
oen u it het Algemeen Burgerlijk Pensioen
fonds of uit de kas Yan een Nederlandsch 
openbaar lichaam . 

Niet binnen het Rijk gevestigde lichamen 
die het circulatie-bankbedrijf uitoefenen, zijn 
van de bel asting vrijgesteld voor zoovee l be
treft de zuivere opbrengst van dat bedrijf. 

HOOFDSTUK VI. 

B edrag de,· belasting. 
Art. 37. De belasting der natuurlijke perso

nen wordt geheven volgens het onderstaande 
tarief : 

Belastbare som Belasting 
800 of meer, doch minder clan f 850 f 0.80 
850 900 1.60 
900 :: 950 2.40 
950 ,, 1000 3.20 

1000 ,, 1050 4.-
1050 ,, 1100 4.80 
1100 ,, 1150 5.60 
1150 ,, 1200 6.40 
1200 ,, 1250 7.20 
1250 ,, 1300 8.40 
1300 ,, 1350 9.60 
1350 ,, 1400 10.80 
1400 ,, 1450 12.-
1450 ,, 1500 13.20 
1500 ,, 1550 14.40 
1550 ,, ,, ,, ,, 1600 15.60 

Is de belastbare som f 1600 of meer, doch 
minder clan f 2000, clan is verschuldigd f 16.80 
benevens f 2.40 voor elk geheel bedrag van 
f 100, waarmede zij de som van f 1600 te bo
ven gaat. 

Is de belastba re som f 2000 of meer, doch 
minder clan f 4000, clan is verschuldigd f 26.40 
benevens f 2.80 voor elk geheel bedrag van 
f 100, waarmede zij de som van f 2000 te bo
ven gaat. 

Is de belastbare som f 4000 of meer, doch 
minder clan f 7000, clan is verschuldigd f 82.40 
benevens f 3.20 voor elk geheel bedrag van 
f 100, waarmede zij de som van f 4000 te bo-
ven gaat. · 

I s de belastbare som f 7000 of meer, doch 
minder clan f 10,000, clan is verschuldigd 
f 178.40 benevens f 3.60 voor elk geheel be
drag van f 100, waarmede zij de som van 
f 7000 te boven gaat. 

I s de belastbare som f 10,000 of meer, doch 
minder clan f 15,000, clan -is verschuldigd 
f 286 . 40 benevens f 4 voor elk geheel be drag 
van f 100, waarmede zij de som van f 10,000 
te boven gaat. 

Is de belastbare som f 15 ,000 of meer, doch 
minder clan f 20,000, clan is verschuldigd 
f 486.40 benevens f 4.80 voor elk geheel bedrag 
van f 100, waarmede zij de som van f 15,000 
te boven gaat. 

Is de belastbare som f 20,000 of meer, doch 
minder clan f 25,000, clan is verschuldigd 

f 726.40 benevens f 5.60 voor elk geheel bedrag 
van f 100, waarmede zij de som van f 20,000 
te boven gaa t. 

Is de belastbare som f 25,000 of meer, doch 
minder dan f 30,000, clan is verschuldigd 
f 1.006.40 benevens f 6.40 voor elk geheel be
drag van f 100, waarmede zij de som van 
f 25,000 te boven gaat. 

I s de belastbare som f 30,000 of meer, doch 
m inder clan f 35,000, clan is verschuldigd 
f 1,326.40 benevens f 7.20 voor elk geheel be
drag van f 100, waarmede zij de som van 
f 30,000 te boven gaat . 

I s de beta t bare som f 35,000 of meer , doch 
m inder clan f 40,000, clan is verschuldigd 
f 1,686.40 benevens f 8 voor elk geheel bedrag 
van f 100, waarmede zij de som van f 35,000 
te boven gaat. 

I s de belastbare som f 40,000 of meer, doch 
minder clan f 45,000, clan is verschuldigd 
f 2,086.40 benevens f 8.80 voor elk geheel be
drag van f 100, waarmede zij de som van 
f 40,000 te boven gaat. 

Is de belastbare som f 45,000 of meer, doch 
minder clan f 50,000, clan is verschul digd 
f 2,526.40 benevens f 9.60 voor elk geheel be
drag van f 100, waarmede zij de som van 
f 45,000 te boven gaat. 

I s de belastbare som f 50,000 of meer, doch 
minder clan f 60,000, clan is verschuldigd 
f 3,006.40 benevens f 10.40 voor elk geheel 
beclrag van f 100, waarmede zij de som van 
f 50,000 te boven gaat. 

I s de belastbare som f 60 ,000 of meer , doch 
minder clan f 70,000, clan is verschul digd 
f 4,046.40 benevens f 11.20 voor elk geheel 
bedrag van f 100 , waarmecle zij de som van 
f 60 ,000 te boven gaat. 

I s de belastbare som f 70,000 of meer, clan 
is verschuldigd f 5,166.40 benevens f 12 voor 
elk geheel bedrag van f 100, waarmede zij de 
som van f 70,000 te boven gaat. 

Art. 38. H et belastbaar inkomen der binnen 
het Rijk wonende personen wordt, alvorens 
het tarief van art. 37 daarop wordt toegepast, 
voor ieder minderjarig e igen of aangehuwd 
kind of pleegkind, dat niet zelf in deze be
lasting wordt aangeslagen, verminderd vol gens 
de onderstaande schaal: 
Belastbaar 

inkomen. 
minder clan 

Ver
m indering. 

f1400 f 100 
1400 of meer, doch minder clan f 1500 110 
1500 1600 120 
1600 1 700 130 
1700 ,, 1800 140 
1800 ,, 1900 150 
1900 2000 160 
2000 ,, 2300 1 70 
2300 2600 180 
2600 ,, 3000 190 
3000 of meer 200 
Indien het aantal der in het eerste li d be

doelde k inderen meer clan vier bedraagt, wordt 
de vermindering voor ieder kind gesteld op 
een en een vierde maal het bedrag cler in het 
eerste lid bepaalde vermindering per kind. 

Als pleegkind van den belastingplichtige 
wordt slechts aangemerkt, wie door hem a ls 
een eigen kind wordt onderhouden en opge
voed. 
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Art. 39 . De belasting der stichtingen, be
doeld bij art. l e, en der lichamen vall ende on
der art. 2, is f 6.40 voor elk geheel bedrag 
van f 100. 

HOOFDSTUK VII. 
Belastingjaar. 

Art. 40. Het belastingjaar begint met 1 Mei 
en eindigt met 30 April. 

Art. 41. Voor hen, die op of na 1 Mei be
lastingplichtig worden ingevolge art. l a of 
art. 2, wordt de belasting slechts gebeven voor 
zooveel twaalfde gedeelten a ls er nog gebeele 
maanden van bet belastingjaar over zijn. 

Art. 42. Het vorige artikel is niet van toe
passing op de niet binnen bet Rijk wonende of 
gevestigde personen en licbamen, die en voor 
zoover zij slecbts tijdelijk binnen bet Rijk een 
,bedrijf of beroep uitoefenen. 

De te dezer zake opgelegde aanslagen war
den telkens na afloop van een kwartaal, bij 
gebleken noodzakelijkbeid, door een naderen 
aanslag aa ngevuld. 

HOOFDSTUK VIII. 

Aangifte. 

Art. 43. Ten beboeve der aanslagsregeling 
kunnen de belastingplicbtigen tot bet doen 
eener aangifte warden uitgenoodigd door uit
reiking van een daarvoor te bezigen biljet. 

Zoodanig biljet zal warden uitgereikt aan: 
1 °. ( ver·vallen.J 
2°. de binnen bet Rijk wonende natuurlijke 

personen wien een aangiftebi ljet bedoeld bij 
art, 14 cler wet· op de vermogensbelasting 
wordt uitge1·eikt en hen, wier inkomen, onge
rekend de opbrengsten uit de bronnen van art, 
4 oncler 1°., 2°, en 4°,, geacbt wordt boofd
zakelijk te bestaan uit vaste traktementen of 
salarissen, of wier belastbaar inkomen in bet 
vorige belastingjaar op f 2000 of meer is ge
scbat; 

3°. de in art. 2 bedoelde, niet binnen bet 
Rijk wonende of gevestigde personen en licba
men, die persoonlijk of door ·een . vertegen
woordiger een bedrijf of beroep (ambt, waar
digbeid, bediening en betrekking daarnnder 
begrepen) binnen bet Rijk uitoefenen, wan
neer de som, waarnaar zij belastingplicbtig 
zijn, vermoed wordt f 2000 of meer te bedra
gen; 

4°, de sticbtingen, bedoeld in art. le; 
5°. de niet binnen bet Rijk wonende of ge

vestigde personen en licbamen, die bet genot 
hebben van een binnen bet Rijk gelegen on
roerend goed of van een op zoodanig goed ge
vestigd recbt; 

6°. ieder, die zijn verlangen te kennen 
gee£ t eene aangi fte te doen. 

Art. 44. De aangifte der binnen bet Rijk 
wonende natuurlijke personen bestaat uit eene 
opgaaf van: 

1 °, bet belastbaar inkomen, met summiere 
aanwijzing der bestanddeelen zoowel van bet 
onzuiver inkomen als van den aftrek volgens 
art. 19 ; 

2°. de kinderen, die voor vermindering der 
belasting in aanmerking komen; 

3°. verdere bijzonderbeden, die voor de uit
voering der wet noodig of van nut kunnen 
zijn , 

De aangifte der sticbtingen, vallende onder 
art. 1, en der personen en lichamen vallende 
onder art. 2, is van gelijke strekking, bebou
dens de verschillen, die uit bet verschil tus
scben de bepalingen van hoofdstuk III of IV 
eenerzijds en die van boofdstuk II anderzijds 
voortvloeien. 

Er zijn bijzondere biljetten tot aangifte van 
betgeen door de bij art. 2 bedoelde belasting
plicb t igen, als deelgerecbtigde in de opbrengst, 
genote n wordt uit bedrijven en beroepen, die 
binnen bet Rijk warden uitgeoefend. 

Voor de aangiftebiljetten warden de nooclige 
formulieren vastgesteld bij algemeenen maat
regel van bestuur, 

Art. 45. Het aangiftebiljet kan warden uit
gereikt: 

indien het een minderjarige of onder cura
teele gestelde betreft, aan zijn wettelijken ver
tegenwoord iger of <liens gemacbtigde; 

indien het een belastingplicbtige betreft, die 
sedert den aanvang van het belastingjaar over
leden is, aan een der erfgenamen, den execu
teur-testamentair of den bewindvoerder over 
de nalatenschap, 

Art. 46. Voor buiten het Rijk gevestigde 
verzekeraars wordt aan ieder vertegenwoord i
ger binnen bet Rijk een biljet uitgereikt tot 
aangifte voor zooveel zijn beheer betreft. Zijn 
er twee of meer ver tegenwoordigers, <loch is 
een hunner met bet algemeen beheer belast, 
dan wordt alleen aan dezen een biljet ui tge
reikt tot aangifte voor het geheele Rijk. 

De bijzondere aangiftebiljetten, bedoeld bij 
bet voorlaatste lid van art. 44, warden· uitge
reikt aan dengene, die bet bedrijf of beroep 
binnen het Rijk, persoonlijk of door een ver
tegenwoordiger, uitoefent. Zijn er twee of 
meer, clan wordt het biljet aan een hunner 
uitgere ikt. 

Art. 47. De uitreiking van aangiftebiljetten 
aan personen, die niet binnen bet Rijk wonen, 
en aan buitenlands gev')stigde licbamen kan 
gescbieden door bezorging van het biljet aan 
hun binnen bet Rijk gelegen kantoor, fabriek, 
winkel of andere inricbting voor de uitoefening 
van bun bedrijf of beroep of, indien zij voor 
de uitoefening van hun bedrijf of beroep een 
binnen het Rijk wonend vertegenwoordiger 
hebben, door bezorging van bet biljet aan 
<liens woning, 

Voor personen als bedoeld bij het vorige lid, 
wier echtgenoote binnen bet Rijk woont, kan 
het biljet warden bezorgd aan de waning der 
ech tgenoote. · 

Art. 48. De zorg voor de uitreiking der 
aangiftebiljetten is opgedragen aan den m 
specteur der directe belastingen. 

De <lag der uitreiking wordt, indien zij niet 
door middel van de post gescbiedt, op bet bil
jet vermeld, 

Art. 49. Ieder, wien voor hem zelven of, 
krachtens art. 45 of 46, voor een ander een 
aangiftebiljet is uitgereikt, is gehouden dat 
biljet duidelijk, stelli g en zonder voorbehoud, 
naar waarbeid in te vullen of te doen invullen 
en te onderteekenen. 

Art, 50. De aangifte kan, namens hem die 
daartoe gehouden is, door een ander warden 
onderteekend, mits krachtens volmacht of 
kracbtens vergunning van den inspecteur der 
directe belastingen. 
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Indien iemand verklaart niet te kunnen 
schrij ven, wordt het bilj et, op zijn verl angen, 
met vermelding der reden door of vanwege 
den inspecteur ingevuld en, na voorl ez ing, 
namens den aangever onderteekend. 

Art. 51. De aangiftebiljetten moeten b innen 
twintig dagen na de u itre ik ing ten kantore 
van den inspecteur worden terugbezorgd. 

Desverl angd wordt een ontvangbewijs a fge
geven. 

De termijn voor de terugbezorg ing kan door 
den inspectem· worden verl engd. 

Voor biljetten, di e in het ongereede zij n ge
raakt, worden kosteloos n ieuwe verstrekt. 

A rtikel 52 is vervall en. 

HOOFDSTU K IX. 

A anslag. 
A. Plaats van den aanslag . 

Art. 53. De belastingplichtigen bedoeld bij 
a rt. la, worden aanges lagen in de gemeente, 
waar zij wonen; personen, die geen vaste 
woonplaats hebben , in de gemeente, waitr zij 
zijn opgespoord of waar zij zich hebben aan
gemeld. 

De belastingplich t igen bedoeld bij a rt. l e, 
worden aangeslagen in de gemeente, waar zij 
gevesti gd zijn. 

Art. 54. B ezwaren betreffende de toepas
sing van het vor ige artikel kunnen door den 
aangeslagene binnen twee maanden na de dag
teekening van het aanslagbiljet en door ieJ e r 
ander belanghebbende uiterlijk binnen drie 
maanden na afloop van het belasting jaar bij 
Ons worden ingebrach t. 

Door Ons wordt beslist, den R aad van Sta te 
gehoord. 

Art. 55 . De belastingplichtigen bedoeld bij 
art. 2 worden aangeslagen in de gemeente 
door Onzen Minister van Fina nciiin te bepa len. 

A rti kel 56 is vervall en. 

B. S chattingscornmissii!n. 
Art . 57. In iedere gemeente is eene scha t

t ingscommissie, bestaande uit v ijf leden. 
W'ij behouden Ons voor om voo r meerdere 

gemeenten te zamen, gelegen in dezelfde pro
vincie , slechts eene schattingscommiss ie, en 
tevens om in eene gemeente meer clan eene 
schattingscommiss ie, ieder . voor een bepaa ld 
gedeelte, in te stellen. 

Art. 58. De inspecteur der directe belas
t ingen is ambtshalve lid en voorzitter de r 
schattingscommissie . 

De overi ge leden worden door den gemeente
r aad benoemd, tenzij de schattingscommissie 
voor verschill ende gemeenten te zamen is in
gesteld, in welk geval deze leden worden be
noemd door Gedeputeerde Staten der provin
c ie. 

De inspecteur kan zich doen vertegenwoor
digen door een ander ambtenaar de r directe 
belastingen, aa n te wijzen bij of krach tens 
voorschrift van Onzen M inister van F ina nciiin. 

Art . 59. De niet ambtelij ke leden moeten 
den voll en ouderdom van 25 ja ren hebben be
re ikt. 

Tusschen de leden mag geen bloed- of aan
verwantschap in den eersten of tweeden graad 
bestaan; noch mogen zij met elkander in het 
huwelij k verbonden zijn . W ie na zijne benoe-

ming in een verboden graad van zwagerschap 
geraa kt, behoeft n iet a£ te treden. De zwager
schap houdt op door het overlijden van hem, 
die haar veroorzaakte. 

Art . 60 . De niet ambtelijke leden worden 
benoemd voor een: t ijdvak van vie r ja ren, in
gaande met 1 Mei. Zij zijn herbenoembaa r. 

T usschent ijds kunnen zij door het college, 
dat hen benoemde, bij een met redenen om
kleed beslui t worden ontsl agen. Bij ontslag 
of overl ijden heeft eene nieuwe benoeming 
plaats voor het nog n iet verstreken gedeel te 
van het v ierja r ig tijdvak. 

Art. 61. De n iet am btelijke leden leggen, 
a lvorens hunne taak te aanvaarden, in handen 
van den voor;;itter den eed of de belofte af, 
dat zij de werkzaamheden aan hun ambt ver
bonden, naar p licht en geweten, nauwgezet 
en onpartijdig zullen verrichten, en dat zij de 
bij de wet op de inkomstenbelasting voorge
schreven geheimbouding zullen in acht nemen . 

V an deze handeling wordt door den voor 
zitter meld ing gemaakt op de a kte van be-· 
noem ing. 

B ij herbenoeming wordt geen nieuwe eed 
( of belofte) gevorderd, doch wordt door den 
voorz itter op de akte van benoeming naar den 
vroeger afgelegden eed (of belofte ) ve rwezen. 

A rt. 62. Tot het nemen van een besl uit 
word t de tegenwoordigheid van ten minste 
drie leden vereischt. 

De beslu iten der commissie worden bij meer
derheid van stemmen genomen. Wordt geen 
meerderheid verkregen, clan beslist de stem 
van den voorzitte r . 

De beslui ten en uitgaande stukken worden 
door den voorzitte r en ten minste elm der 
ove ri ge !eden geteekend. 

Art . 63 . I ndien de commissie hare werk
zaamheden n iet tijdig aanvangt en ten einde 
brengt, ka n de voorzitte r door den directeur 
der directe belastingen worden gemacht igd 
om die werkzaamheden a lleen af te doen. 

A rt. 64. De vergaderingen der commiss ie 
worden o p verlangen van den voorzitter bijge
woond door den ontvanger der directe belas
tingen, die a lsdan eene raadgevende stem 
heeft. 

A rt. 65. De gemeente op wier grondgebied 
de commissie is gevestigd, verscha ft , desgevor
derd tegen vergoed ing van Rijkswege, het lo
kaal voor de vergaderingen der comrnissie en 
de benoodigde verwa rming, verlich t ing en 
·schrijfbehoeften . 

A an de niet am btelijke leden wordt door Ons 
p resent iegeld toegekend. · 

Onderdeel C. Commissii!n van aanslag ; 

( A rt·ikel en 66, 67 en 68) is vervallen . 

D. R egel ing der aanslagen . 

A rt. 69. De aanslagen worden vastgeste ld 
door den inspecteur. 

Met a[wij king van het vorige lid worden 
de aanslagen vastgesteld door de schattings
cmn tn issie: 

a. indien de belastingplichtige tijdig zijn 
ve rl angen daartoe te kennen geeft; 

b. indien de inspecteur het voor de juiste 
regeling van den aanslag noodig acht. 

Waar in d it a rti kel en volgende artikelen 
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gesproken wordt van ,,inspecteur", wordt daar- I 

mede bedoeld de inspecteur der directe belas
tingen. 

Art. 70. De schattingscommissie, haar voor
zitter en de inspecteur kunnen dengene, die 
eene aangifte heeft gedaan, uitnoodigen om 
mondeling of schriftelijk nadere inlichtingen 
te geven. 

De aangever die ingevolge de wet verplicht 
is boek te houden is, desgevraagd, gehouden, 
den voorzitter der schattingscomn1issie1 den in
specteur of een of meer door den voorzitter 
of den inspecteur aangewezen ambtenaren in
zage te verleenen van boeken of andere be
scheiden, die tot staving der aangifte of zijner 
nadere beweringen kunnen dienen . 

De aanslagen worden zoo noodig met afwij
king van de gedane aangifte vastgesteld. 

Art. 71. · De directeur der directe belastin
gen kan het besluit eener commissie nopens 
het opleggen of het bedrag van een aanslag 
vernietigen en den inspecteur tot de vaststel
ling van een aanslag machtigen. 

Deze bevoegdheid moet binnen twee maan
den worden uitgeoefend. 

Art. 72. Op uitnoodiging van den inspec
teur brengen de schattingscommissien advies 
uit omtrent de regeling van aanslagen, die 
door een ander inspecteur of eene andere com
rnissie moeten worden vastgesteld. 

HOOFDSTUK X. 

B ezwaren tegen den aanslag. 

Art. 73. Hij die bezwaar heeft tegen den 
hem opgelegden aanslag, kan binnen twee 
maanden na de dagteekening van het aanslag
biljet, een bezwaarschrift indienen bij den 
inspecteur. 

Art. ·74. Op de bezwaarschriften wordt uit
spraak gedaan door de commissie of den amb
tenaar, die den aanslag heeft vastgesteld. 

Indien de inspecteur het verlangt, wordt uit
s praak gedaan door de schattingscommissie. 

Indien de reclamant het verlangen daartoe 
heeft te kennen gegeven, wordt hij voo;af 
door of vanwege dengeen die den aanslag 
moet vaststellen gehoord. Hij kan ook ambts
hal ve worden opgeroepen tot het verstrekken 
van inl ichtingen of om de overwegingen te 
vernemen die bij de vaststelling van den aan
s lag hebben gegolden. Alie oproepingen wor
den gedaan op een termijn van ten minste vijf 
dagen en geschieden, voor zooveel de schat
tingscommissie betreft, door den voorzitter. 

De reclamant kan zich door een gemach
tigde doen vertegenwoordigen. Orn geldige 
redenen kan de inspecteur de vertegenwoordi
g ing door een bepaalden gemachtigde weige
ren . De inspecteur heeft het recht te vorderen, 
dat de reclamant zijn gemachtigde vergezelt. 

De reclamant is, desgevraagd, gehouden den 
voorzitter der schattingscommiss ie, den in
specteur of een of meer door den voorzitter 
of den inspecteur aangewezen ambtenaren in
zage te verleenen van boeken of andere be
sche iden die tot staving zijner beweringen 
kunnen dienen. · 

Art. 75. Indien de volgens hoofdstuk VIII 
vereischte aangifte niet is gedaan of niet vol
ledig is voldaan aan de verplichting ingevolge 
art. 70 of 74, wordt de aanslag gehandhaafd, 

zoo niet is gebleken, dat en in hoever hij on
juist is . 

Hij wien inzage van boeken of andere be
scheiden is gevraagd, wordt geacht die in zijn 
bezit te hebben gehad, tenzij het tegendeel aan
nemelijk is gemaakt. 

Art. 76. De uitspraak op het bezwaarschrift 
is met redenen omkleed. 

Afschrift wordt door den inspecteur aan den 
reclanrnnt gezonden, bij aangeteekenden brief 
of tegen gedagteekend ontvangbewijs. 

Art. 77. Hij die bezwaar heeft tegen de uit
spraak op zijn bezwaarschrift, kan binnen eene 
maand, nadat het afschrift ingevolge art. 76 
ter post is bezorgd of tegen ontvangbewijs is 
uitgereikt, in beroep komen bij den raad van 
beroep voor de directe belastingen, tot wiens 
rechtsgebied de gemeente van aanslag behoort. 

Art. 78. Is de uitspraak gedaan door de 
schattingscommissie, dan kan ook de inspecteur 
bij <lien raad in beroep komen, mits v66r de 
toezending van het a fschrift ingevolge art. 76. 
Maakt de inspecteur van deze bevoegdheid ge
bruik, clan geeft hij daarvan bij die toezending 
kennis aan den reclamant. 

Art. 79. Het beroep op den raad wordt in
gesteld door indiening van een met redenen 
omkleed beroepschrift. Een afschrift der uit
spraak, waartegen het beroep is gericht, wordt 
daarbij overgelegd. 

De inspecteur voegt bij zijn beroepschrift 
bovendien een afschrift hiervan. 

Art. 80. Indien de volgens hoofdstuk VIII 
vereischte aangifte niet is gedaan of niet vol
ledig is voldaan aan de verplichting ingevolge 
art. 70 of 74, wordt de aanslag, zooals hij 
laatstelijk is vastgesteld, gehandhaafd, zoo niet 
den raad is gebleken, dat en in hoever hij on
juist is. 

fa in een dier gevallen de inspecteur krach
tens art. 78 in beroep gekomen, dan wordt de 
oorspronkelijke aanslag hersteld, zoo niet den 
raad is gebleken, dat en in hoever hij onjuist 
was. 

Hij wien inzage van boeken of andere be
scheiden is gevraagd, wordt geacht die in zijn 
bezit te hebben gehad, tenzij het tegendeel 
voor den raad aannemelijk is gemaakt. 

Art. 81. De raad kan toestaan, dat eene 
gedane aangifte wordt verbeterd. 

Hij die bij zijne aangifte volhardt, kan door 
den raad worden uitgenoodigd haar door de 
volgende verklaring te bevestigen: 

,,Ik verklaar naar mijn beste weten, dat de 
aangifte, die hier voor mij ligt, overeenkom
stig de bepalingen der wet naar waarheid is 
gedaan." 

Orn geldige reden kan de raad toelaten, dat 
deze verklaring krachtens eene bijzondere vol
macht worclt afgelegd. 

Van het afleggen der verklaring wordt pro
ces-verbaal opgemaakt, dat door hem die haar 
aflegde, alsmede door den voorzitter en de le
den van den raad wordt onderteekend. 

De bevestigde aangifte wordt voor de uit
spraak van den raad als juist beschouwd. 

vVanneer de verklaring op de daartoe ge
dane uitnoodiging niet wordt afgelegd of het 
proces-verbaal door hem, die haar aflegde, 
niet wordt onderteeke'nd, h andhaaft de raad 
den aanslag, zooals hij laatstelijk is . vastge
steld, tenzij de inspecteur krachtens art. 78 
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in beroep is gekomen, als wanneer de oorspron
kelijke aanslag worclt hersteld. 

H et tweede lid is a lleen van toepassing op 
natuurlijke personen. H et blijft buiten toepas
sing, indien aan de verplichting ingevolge art. 
70 of 74 niet volledig is voldaan. 

HOOFDSTUK XI. 

Navorderin g. 

Art. 82. Bijald ien eenig feit grond oplevert 
voor het vermoeden, dat een aanslag ten on
rechte is achterwege gebleven of vern ietigd, 
of dat een te ]age aanslag is opgelegd, kan 
de te weinig geheven belasting van den be
lastingplichtige of zijne erfgenamen worden 
nagevorclerd, zool ang niet sedert den aanvang 
van het belastingjaar drie jaren zijn verstre
ken. 

Ontstaat dit vermoeden door eene aangifte, 
voo r welker inlevering, overeenkomstig de be
pal ingen der Successiewet, u itstel is verleend, 
dan wordt de termijn, binnen welken de aan
slag tot navordering kan worden opgelegd, 
van rechtswege met den t ijcl van het u itstel 
verlengd. 

Navordering is niet toegelaten, wanneer geen 
verpl ich t ing tot het doen eener aangifte heeft 
bestaan. 

Art. 83 . De vaststelling der aanslagen tot 
navorderiug van belasting is opgedragen aan 
den inspecteur in wiens dienstkring de oor
spronkelijke aansl ag is opgelegd of vermoede
lijk een aanslag had moeten zijn opgelegd. 

Art. 84. Voordat de inspecteur een aanslag 
tot navordering vaststelt , is hij verplicht den 
belastingplichtige of, indien cleze is overleden, 
ieder cler bekencle erfgenamen, den executeur
testamenta ir of den bewi ndvoerder over zijne 
nalatenschap, mecledeeling te doen van het in 
a ·t. 82 becloelde fe it en van het bedrag, dat 
vermoedelijk ten onrechte niet in aanmerking 
is genomen, met uitnoodiging binnen een door 
den inspecteur te bepalen termijn van ten 
minste een maand de opheldering te geven, 
welke hij dienstig mocht achten. 

Bij deze uitnoodiging voegt de inspecteur een 
afschrift der ingeleverde aangiften, betrekke
lijk de belastingjaren, waarover de navorde
ring zich uitstrekt. 

De tot de erfgenamen gerich te uitnoodiging 
kan worden gezonden aan de bij art. 42 der Suc
cess iewet bedoelde woonplaats. Zij kan, zoo
Jang niet sedert de aangifte voor het rech t 
van successie twee maanden zij n verstreken, 
tot de gezamenl ijke erfgenamen, zonder uit
drukking van namen en woonplaatsen, zijn ge
ri cht. 

De omstandigheid, dat de voorschriften van 
di t artikel n iet zijn nageleefd, maakt den aan
slag tot navordering n iet ongeldig. 

H et eerste lid blij ft buiten toepassing, in
dien door den belastingplichtige, of na zijn 
overlijden door zijne erfgenamen, schriftelijk 
wordt verklaard, dat zij tot de daarbij bedoel
de opheldering niet in staat zijn, of indien zij 
uit eigen heweging •-,hriftelijk mededeeling 
hehhen gedaan, dat de aanslag te laag is ge
schied of ten rmrechte is achterwege gelaten 
of vernietigd en de inlichtingen worden ver
strekt, noodig voor de rngeling van een aan
slag tot navordering. 

Art. 85. De in een naderen aanslag te be
grijpen belasting wordt met het viervoud daar
van verhoogd, tenzij blijkt, dat slechts over 
een belastingjaar te weinig helasting is ge
heven. 

I n geval van navordering over meer dan een 
belastingjaar wordt de verhoog ing slechts toe
gepast op een der bedragen, die van den be
lastingplichtige te weinig zijn geheven, hij ver
schil op het grootsto. 

Art. 86. Door een aanslag, opgelegd naar 
aanleiding van eene uit eigen beweging ge
dane mededeeling, als bedoeld in het slot van 
art. 84, vervalt niet het recht van navordering 
voor de belasting, welke daarna nog te weinig 
mocht zijn geheven. 

Art. 87. Hij die bezwaar heeft tegen den hem 
opgelegden aanslag tot navordering van helas
ting kan, binnen twee maanden na de dagteeke
ning van het aanslagbi ljet, een met redenen 
omkleed beroepschrift ind ienen bij den raad 
van heroep voor de directe belastingen tot 
wiens rechtsgebied de gemeente van aanslag 
behoort. 

Art. 87bis. De raad van beroep bepaalt, 
dat de hij artikel 85 bedoelde verhooging n iet 
verschuldigd zal zijn, indien en voor zoover de 
aanslag te laag is geweest of achterwege is ge
hleven ten gevolge van eene te !age schatting 
van den aangever, en de raad tot de overtui
ging komt, dat die schatting te goeder trouw 
heeft plaats gehad. 

Toepassing van het eerste lid kan door den 
aangeslagene h innen twee maanden na de dag
teekening van het aanslaghiljet schriftelijk 
worden verzocht. Het verzoekschrift wordt als 
een heroepschri ft heh andel d. 

De aangesl agene die krachtens artikel 87 in 
heroep wenscht te komen, kan in zijn heroep
schri ft tevens het verzoek om toepassing van 
het eerste lid van dit artikel opnemen . 

Art. 88. Indien de aangeslagene is over
leden, kan de erfgenaam, executeur-testamen
tair of hewindvoerder, die tegen den aanslag 
is opgekomen, door den raad worden uitge
noodigd, hetzij terstond, hetzij in eene nadere 
vergadering, de volgende verklaring af te 
leggen: 

,,Ik verklaar, dat ik niet weet, noch ver
moed, dat papieren hehoorende tot den boedel 
van N. N., na zijn (haar) overlijden vernie
tigd of weggenomen zijn met het doe! de he
wijzen van te !age aangifte voor de inkomsten
helasting te doen verdwijnen. 

.,Ik verklaar, dat ik de papieren van <lien 
hoedel , voor zoover voorhanden, onderzocht 
heh en dat ik noch door dat onderzoek, noch 
door eenige andere omstandigheid, van wel
ken aard ook, weet of vermoed, dat de aan
g ifte van N. N. voor de inkomstenbelasting 
over het belastingjaar (een der helastingjaren) 
. . . . . . . . . te laag is gedaan". 

I ndien geen aangifte is gedaan, worden de 
woorden ,,te !age aangifte voor de inkomsten
helasting" vervangen door: ,,te lagen aanslag 
in de inkomstenhelasting". H et slot der ver
klaring luidt alsdan: ,,dat . N. in de in
komstenhelasting over het helastingjaar (een 
der helastingjaren) .... ...... .. te laag is aange-
slagen." 

Het formulier der verklaring wordt, ingeval 
oorspronkelijk geen aanslag was opgelegd of 
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ingeval het een vern ietigden aanslag betreft, 
zoo noodig gewijzigd. 

Orn geldige reden kan de raad toelaten, dat 
een ander dan hij die het beroepschrift heeft 
ingediend, de verklaring aflegt. 

Van het afleggen der verklaring wordt 
proces-verbaal opgemaakt, dat door hem die 
haar aflegde, alsmede door den voorzitter en 
de leden van den raad wordt onderteekend. 

Het afleggen der verklaring heeft ten ge
volge, dat de aanslag wordt vernietigd. 

Wanneer de verklaring op de daartoe ge
dane uitnoodiging niet wordt afgelegd of het 
proces-verbaal door hem die haar aflegde, niet 
wordt onderteekend, handhaaft de raad den 
aanslag. 

Artikel 89 is vervallcn . 
Art. 89bis. Iedere onherroepelijk vaststaan

de aanslag tot navordering wordt vanwege 
.Onzen Minister van Financien in de Staats
courant ope.,,,baar gemaakt door aanduiding 
van naam, voornamen en woonplaats van den 
belastingplichtige en van het bedrag van den 
naderen aanslag. 

HOOFDSTUK XII. 

Verhooging van den aanslag . 
Art. 90. Elk beroepschrift ingediend krach

tens art. 77 of 87, moet voor zoover niet be
weerd wordt, dat geen aanslag had mogen zijn 
opgelegd, zoodanig zijn ingericht, dat daaruit 
eene conclusie kan worden getrokken ten aan
zien van het bedrag, dat volgens den appel
lant had moeten worden geheven. 

Art. 91. Indien de volgens de uitspraak 
van den raad van beroep verschuldigde of te 
recht nagevorderde belasting het bij art. 90 
bedoelde bedrag te boven gaat, wordt de aan
slag verhoogd met vijf en twintig ten honderd 
van het verschil. Had volgens den appellant 
geen aanslag mogen zijn opgelegd, dan strekt 
de verhooging zich uit tot het geheele bedrag 
van den door den raad gehandhaafden of vast
gestel den aansl ag. 

Zij blijft achterwege, indien of voor zooveel 
het beroep uitslu itend gegrond was op ver
keerde toepassing of schending der wet, als
mede indien het beroep is ingesteld tegen 
eene uitspraak niet voldoende aan het eerste 
lid van art. 76 . 

Zij blijft eveneens achterwege, indien en 
voor zoover afwijking van de aangifte of na
vordering noodig is geweest ten gevolge van 
eene te !age schatting van den aangever, en 
die schatting naar het oordeel van den raad 
klaarblijkelijk te goeder trouw heeft plaats 
gehad. 

De nadere aanslag voor de verhooging wordt 
vastgesteld door den inspecteur. 

Art. 92. Hij die bezwaar heeft tegen den 
hem opgelegden naderen aanslag volgens het 
vorige artikel, kan binnen twee maanden na 
de dagteekening van het aanslagbil jet een 
met redenen omkleed beroepschrift bij den 
raad van beroep indienen. 

HOOFDSTUK XIII. 
Ontheffingen. 

Art. 93. Ontheffing van den aanslag over 
de nog niet ingetreden maanden van het be
lastingjaar wordt verleend: 

a. aan den belastingplichtige bedoeld bij 
a rt . lei, die het Rijk metterwoon verlaat; 

b. aan den belastingplichtige bedoeld bij 
art. 2, die zich binnen het Rijk metterwoon 
vestigt of die ophoudt in een of meer der bij 
dat artikel gestelde gevallen te verkeeren. 

Art. 94. Bij overlijden van een belasting
plichtige wordt, indien het inkomen, waarvoor 
hij is of wordt aangeslagen, geheel of ten 
deele bestond uit opbrengst van onderneming 
of arbeid, uit periodieke uitkeeringen van het 
!even afhankelijk of uit opbrengst van zaken 
waarvan hij vruchtgenot had, aan zijne erfge
namen over de nog niet ingetre.den maanden 
van het belastingjaar geheele of gedeeltel ijke 
ontheffing van zijn aanslag verleend. 

Grondslag voor het berekenen der onthef
fing is het verschil tusschen den aanslag en de 
belasting, die over gelijk tijdvak zou zijn ge
heven, indien de opbrengst van onderneming 
tot geen hooger bedrag dan vier ten honderd 
's jaars• van het daarin belegde eigen kapitaal 
in rekening ware gebracht en de verdere on
der het vorige lid vallende bestanddeelen van 
het inkomen buiten aanmerking waren gela
ten. 

Art. 95. Aan den belastingplichtige bedoeld 
bij art. la, a lsmede aan den Nederlandschen 
ambtenaar belastingplichtig volgens art. 2, 
wordt, indien zijn belastbaar inkomen, bere
kend over een jaar, door het staken van een 
bedrijf of beroep, door het eindigen van een 
vruchtgenot of door het ophouden van perio
d ieke uitkeeringen als bedoeld bij art. 8, 
daalt beneden drie vierde van het bedrag 
waarnaar zijn aanslag is of wordt geregeld, 
over de nog niet ingetreden maanden van het 
belastingjaar eene ontheffing op <lien aanslag 
ver leend. 

Grondslag voor het berekenen der onthef
fing is het verschi l tusschen den aansl ag en 
de belasting die naar het overgebleven belast
baar inkomen over gelijk tijdvak zou zijn ge
heven. 

De ontheffing wordt niet verleend, wanneer 
binnen drie maanden het belastbaar inkomen, 
door het ontstaan eener nieuwe bron van in
komen uit bedrijf of beroep, vruchtgenot of 
periodieke uitkeering, stijgt tot of boven het 
hiervoren bedoelde drie vierde gedeel te. 

Art. 96. De ontheffingen volgens <lit hoofd
stuk moeten, uiterlijk binnen drie maanden 
na afloop van het belastingjaar, schriftelijk 
worden aangevraagd aan den inspecteur in 
wiens dienstkring de aanslag is of zal worden 
opgelegd. 

Art. 97. De uitspraak van den inspecteur 
op een verzoekschrift als bedoeld bij het vorige 
artikel , is met redenen omkleed, wanneer het 
verzoek geheel of ten deele wordt a fgewezen. 

Mededeeling der uitspraak wordt aan den 
verzoeker gezonden bij aangeteekenden brief 
of tegen gedagteekend ontvangbewijs. 

Art. 98. Hij die bezwaar heeft tegen de 
uitspraak op zijn verzoekschrift, kan binnen 
eene maand, nadat de mededeeling ingevolge 
het vorige artikel ter post is bezorgd of tegen 
ontvangbewijs is uitge1·eikt, in beroep komen 
bij den raad van beroep voor de directe belas
tingen tot wiens rechtsgebied de gemeente van 
aanslag behoort. 

I-let beroep op den raad wordt ingesteld door 
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indiening van een met redenen omkleed be
roepschrift. 

E en afschrift der uitspraak van den inspec
teur wordt daarbij overgelegd. 

HOOFDSTUK XIV. 

Voorkomin g van dubb ele belasting. 

Art. 99. Indien een persoon, vallende onder 
art. la, tevens in eene of meer der kolonien 
en bezittingen van het Rijk aan eene inkom
stenbelasting is onderworpen, wordt zijne vol
gens artt. 37 en 38 berekende belasting ver
minderd met de belasting, eveneens volgens 
die artikelen berekend, voor een inkomen ge
lijk aan het gedeelte van zijn inkomen, dat in 
<le kolonien en bezittingen belastbaar is. 

D e artikelen 100, l00bis en l00ter zijn ver
i·allen. 

Art. 101. Wij behouden Ons voor met 
vreemde mogendheden verdragen te slu iten 
waardoor, onder inachtneming van het begin
sel van wederkeerigheid, zooveel mogelijk 
wordt voorkomen, dat een inkomen of een ge
deelte van een inkomen zoowel in Nederland 
als in het vreemde land - rechtstreeks of door 
middel van de bron waaruit het wordt ver
kregen - door directe belastingen van den 
Staat wordt getroffen. 

HOOFDSTUK XV. 

Bijzondere bepalingen . 

Art. 102. Het is een ieder verboden het
geen hem in zijn ambt of betrekking, bij de 
uitvoering dezer wet of in verband daarmede, 
nopens inkomen, opbrengst, uitdeelingen, en 
in het algemeen nopens de zaken of werk
zaamheden van een antler, blijkt of medege
deeld wordt, verder bekend te· maken dan 
noodig is voor de uitoefening van dat ambt 
of die betrekking, of voor de invordering van 
eenige aan den lande verschuldigde belasting. 

Het verbod van dit artikel geldt mede voor 
niet-ambtelijke deskundigen, die in verband 
met de uitvoer ing dezer wet worden geraad
pleegd of met eenige werkzaamheid belast. 

Onder ambt of betrekking wordt voor de 
toepassing van dit artikel mede begrepen het 
zijn van bestuurder of ambtenaar van een der 
in artikel 107 bedoelde kerkgenootschappen. 

A rtikel 103 is vervallen. 
Art 104. Wij behouden Ons voor, bij alge

meenen maatregel van bestuur bepalingen vast 
te stellen tot verzekering der belasting van 
personen, die binnen het Rij k een bedrijf of 
beroep uitoefenen zonder er eene vaste woon
plaats te hebben. 

Art. 105. De gemeentebesturen zijn gehou
den aan de inspecteurs der directe belastingen, 
op hun verzoek, kosteloos inzage te geven van 
de kohieren der directe belasting naar het in
komen en toe te laten, . dat zij daarvau af
schrift of uittreksel nemen of doen uemen. 

Zij verschaffen kosteloos de inlichtingen, die 
hun door de ambtenaren der directe bel astin
gen voor de uitvoering dezer wet worden ge
vraagd. 

Art. 106. Een ieder is gehouden aan den 
inspecteur der directe belastingen binnen wiens 
dienstkring hij woont of gevest igd is, op <liens 
aanvraag, binnen veertien dagen eene onder-

teekende opgaaf te verstrekken van de in zijn 
dienst zijnde personen, die hier te lande wonen 
of werkzaam zijn, met vermelding, voor elk 
hunner, van zijne woonplaats en de belooning 
die hij in eenigen vorm geniet . 

De termij n voor het verstrekken der opgaaf 
kan door den inspecteur worden verlengd. 

Art. 107. Bestuurders of ambtenaren van 
kerkgenootschappen zijn bevoegd om tegen 
eene, door Onzen Minister van Financien vast 
te stellen vergoeding, inzage en afschrift te 
nemen van de kohieren van aanslagen in de 
inkomstenbelasting, voorzooveel betreft de le
den van hun kerkgenootschap, een en ander 
met inachtneming van de voorschriften, door 
Onzen voornoemden Minister vast te stellen. 

Art. 108. Ten behoeve van de uitvoering 
dezer wet kunnen de ambtenaren, ressortee
rende onder het Departement van Financien, 
door het Hoofd van dat Departement warden 
ontheven van de geheimhouding, die hun, in 
welken vorm ook, bij de wet is opgelegd. 

Art. 109. Onjuiste aanslagen -kunnen door 
de commissie die den aanslag heeft vastge
steld en door den inspecteur ambtshalve wor
den verminderd. 

De ontheffingen volgens hoofdstuk XIII 
kunnen door den inspecteur ambtshalve wor
den verleend. 

Art. 110. Onze Minister van Financien is 
bevoegd, op grond van dwaling of verschoon
baar verzuim, kwijtschelding of vermindering 
te verleenen van den aanslag, van den aanslag 
tot navordering en van de verhooging, in de 
artt. 85 en 91 genoemd, en te bepalen, dat de 
in art. 89bis bedoelde openbaarmaking achter
wege zal blijven. 

Art. 111. 'l'en aanzien van den aanslag van 
een overledene kunnen zijne erfgenamen de 
bezwaar- , verzoek- en beroepschriften indienen, 
tot welker indiening de overledene · bevoegd 
zou zijn geweest. 

Art. 112. Voor het indi enen van bezwaar-, 
verzoek- en beroepschri £ten kunnen warden 
vertegenwoordigd: 

de erfgenamen van een aangeslagene, door 
Mm hunner, den executeur-testamentair of den 
bewindvoerder over de nalatenschap; 

minderjarigen en onder curateele gestelden 
door hun wettelijken vertegenwoordiger . 

Alie bez,vaar-, verzoek- en beroepschriften 
kunnen door een gemacht igde worden onder
teekend. 

In alle bezwaar-, verzoek- en beroepschrif
ten moet, indien degene die voor zich zelf of 
als vertegenwoordiger optreedt, niet binnen 
het Rijk woont of gevestigd is, woonplaats 
binnen het Rijk worden gekozen. 

Art. 113. De aanslagbiljetten worden in ge
sloten omslag uitgereikt. 

Aanslagbiljetten, d ie bij de betaling in ge
sloten omslag worden aangeboden, worden, na 
afschrijving der betaalde som, op dezelfde 
wijze ternggegeven. 

Art. 114. De belasting der personen vallen
de onder art. l a, die geen vaste woonplaats 
binnen het Rijk hebben, alsmede de belasting 
ingevolge art. le en art. 2, is dadelijk in haa r 
geheel invorderbaar. 

Art. 115. Voor een aanslag tot navordering 
van belasting, die na overlijden van den be
] asti ngpl ichtige wordt vastgesteld, en voor de 
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verhooging "l'an dien aanslag ingevolge art. 91 , 
zijn de erfgenamen niet verder aansprakelijk 
dan ieder tot het beloop van zijn eddeel, ver
meerderd met het bedrag van hetgeen hem 
gelegateerd is. 

Arti kel 116bis is vervallen. 
A 1·tikel 116 lieejt zijn belang ve,·loren. 

HOOFDSTUK XVI. 

Stm/1·eclitelijke bepalingen. 

Art. 117. Hij die eene aangifte, als bedoeld 
b ij hoofd tuk VIII, voor zich zelven of voor 
een ander, opzettelijk onjuist of onvolledig 
doet, wordt, indien daaruit nadeel voor het 
Rijk kan ontstaan, gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste zes maanden. 

De bepaling van het eerste lid blijft buiten 
toepass ing, indien de aangever, zoolang het 
openbaar ministerie niet is verwi ttigd, uit 
eigen beweging alsnog eene juiste en volledige 
aangifte doet, mits: 

hetzij de aanslag nog niet is vastgesteld en 
rle aangever niet overeenkomstig art. 70 tot 
het geven van nadere inlichtingen of tot het 
verleenen van inzage van boeken of andere 
bescheiden is uitgenoodigd; 

hetzij de aans lag te laag is vastgesteld. 
Art. 118. Hij di e in de gevallen, bedoeld 

bij artt. 81 en 88, persoonlij k of door een bij
zonder daartoe gemachtigde, opzettelijk eene 
va lsche verklaring aflegt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren. 

Art. 119. Met gevangenisstraf van ten 
hoogste twee jaren wordt gestraft: 

1 °. hij die aan den inspecteur, de schattings
commissie of den raad van beroep, opzettel ij k 
een valsch of vervalscht geschrift a ls bewijs
stuk over I egt; 

2° . hij die, nadat hem door den voorzitter 
der schattingscomm issie, den inspecteur of den 
raad van beroep, is gevraagd inzage te ver
leenen van boeken of andere bescheiden, di e 
tot staving zijner aangifte of bewaring kunnen 
dienen, of nadat zijn aanbod om inzage van 
boeken of bescheiden te verleenen, is aan
vaard , opzette lijk een valsch of vervalscht boek 
of ander geschrift ter inzage aanbiedt; . 

3°. hij die, door den inspecteur gevraagd 
om eene opgaaf als bedoeld bij art. 106, op
zettelijk eene va lsche of vervalschte opgaaf 
verstrekt. 

4°. ('vervallen.) 
Art. 120. Hij die opzettelijk de bij art. 102 

o pge legde gehe imhouding schendt, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste zes
honderd gu lden. 

Hij aan wiens schuld schending van de ge
heimhouding te wijten is, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste drie maanden of 
geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. 

Geene vervolg ing wordt ingesteld dan op 
klachte van hem te wiens aanz ien de gehe im
houding is geschonden. 

Art. 121. Hij die niet volledig voldoet aan 
zijne verpl ichting ingevolge art. 106, wordt 
gestraft met gel dboete van ten hoogste hon
derd gulden. 

Indien de verplichting ingevolge dat artikel 
Tustte op eene naamlooze vennootschap, eene 
coiiperatieve of andere rnchtspersoonlijkheid 

bezittende vereeniging, eene ontlerlinge ver
zekeringmaatschappij of eene stichting, wordt 
de strafvervolging ingesteld en wordt de straf 
uitgesproken tegen de leden van het bestuur. 

Art. 122. Het niet doen van de volgens 
hoofdstuk VIII vereischte aangifte wordt ge
straft met geldboete van ten hoogste duizend 
gulden. 

Art. 123. Overtreding der krachtens a rt. 
104 bij algemeenen maatregel van bestuur 
vastgestelde bepalingen wordt gestraft met 
geldboete van ten hoogste honderd gulden. 

Art. 124. De bij deze wet strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als misdrijven, be
halve de feiten strafbaar volgens artt. 121 , 
122 en 123, die als overtredingen worden be
schouwd. 

Art. 126. Met het opsporen van overtredin
gen dezer wet zijn, behalve de bij art. 141, 
no . 1 en 3-6, van het Wetboek van Straf
vordering aangewezen personen, belast de 
ambtenaren der directe bel-astingen. 

Zij maken van hunne bevinding proces
verbaal op, dat bij overtreding van art. 121, 
122 of 123, den bekeurde in a fschrift wordt 
medegedeel d . 

Art. 126. De fe iten strafbaar volgens artt. 
121 , 122 en 123, worden vanwege Onzen Mi
nister van Financien vervolgd op de wijze be
doeld bij den zesden t itel van het vierde boek 
van het Wetboek van Strafvordering. 

Wanneer is a.an te nemen, dat bij den be
keurde geen opzet tot ontduiking van belas
ting heeft bestaan, kan hij, zoolang hij niet is 
gedagvaard, door of vanwege den Minister 
tot transactie worden toegelaten, onverminderd 
zij n rech t om overeenkomstig art. 74, vierde 
li d, ,van het Wetboek van Strafrecht de ver
volging te voorkomen. 

Art. 127. W anneer eene veroordeeling 
krachtens art. 117 onherroepelijk is geworden, 
wordt de aan het Rijk onthouden belasting, 
ook na het verstrij ken van den bij a rt. 82 be
paa lden termij n, nagevorderd. Ar t . 84 is hierbij 
niet van toepassing. 

HOOFDSTUK XVII. 

Overganys- en slotbepalingen. 

Art. 128. Van het bedrag dat een belas
tingpl ichtige geniet aan pensioenen, wacht
gelden en l ij frenten, die v66r het in werking 
treden dezer wet zijn ingegaan, zijn de eerste 
f 1000 slechts voor de helft aan de belasting 
onderworpen. 

Deze bepal ing is niet van toepassing op lijf
renten, d ie bij huwelijksche voorwaarden of 
ter zake van huwelij k, door bloedverwanten 
of aangehuwden in de rechte opgaande linie, 
ten behoeve van kinderen of andere afstamme-
1 ingen zijn gevestigd. 

A. rtikel 129 is vervallen. 
Art. 130. (Wijziging art. 10 der wet van 

27 Septernber 1892, Stbl. 223). 
Art. 131. Behalve voor de reeds verschul 

digde belasting, vervalt, bij de invoering dezer 
wet, de wet van 2 October 1893 {Staatsblad 
11°. 149) 1 tot heffing eener belasting op be
drijfs- en andere inkomsten. 

De bela ting wegens uitdeelingen, a ls be-

1 Verzameling 1893, n° . 93. 
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doeld bij art, 5 §1 dier wet, welke v66r 1 Mei 
1915 worden gedaan en betrekking hebben op 
een boekjaar, dat op of na <lien <lag eindigt, 
bedraagt f 5 van elke geheele som van f 100. 

V66r 1 Januari 1915 wordt een voorstel van 
wet ingediend waarbij het bedrag van het 
overgangsrecht bepaald in art. 43 der Succes
siewet wordt herzien. 

Art. 132. Deze wet kan worden aangehaald 
onder den titel: ,,Wet op de Inkomstenbelas
ting 1914". 

Art. 133. Deze wet treedt in werking op 1 
Mei 1915, met uitzondering van de bepalingen 
vervat in artt. 100, 101 en het tweede en derde 
l id van art. 131, welke bij hare afkondiging 
in werking treden. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 1 Mei 
1928 (Staatsblad n°. 137). 

Mij bekend, 
De Minister van Financien, de Geer. 

1 Mei 1928. BESLUIT tot bekendmaking van 
den tekst der wet op de vermogensbelasting 
van 27 September 1892 (Staatsblad n°. 
223), zooals zij bij latere wetten is gewiJ
zigd en aangevuld. S. 138. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 26 April 1928, n°. 98, afdeeling 
Directe Belastingen ; 

Gelet op artikel III der wet van 16 Maart 
1928 (Staatsblad n°. 65), tot herzien:ng van de 
Wet op de vermogensbelasting en wijziging 
van de Provinciale Wet en van de Gemeente-
wet; 

Habben goedgevonden en verstaan: 
Den tekst der wet op de vermogensbelasting 

van 27 September 1892 (Staatsblad n°. 223). 
zooals die is gewijzigd en aangev,ild bij de 
wetten van 7 December 1896 (Staatsblad n°. 
207), 27 April 1904 (Staatsblad n° .80), 14 
Juli 1904 (Staatsblad n°. 146), 15 Juli 1907 
(Staatsblad n°. 203) , de Wet op de Inkomsten
belasting 1914, de wet van 19 December 1914 
(Staatsblad n°. 564), regelende de installing 
van raden van beroep voor de directe belas
tingen, de wetten van 9 November 1917 
(Staatsblad n°. 630), van 27 Juli 1918 (Staats
blad n°. 504), 11 April 1919 (Staatsblad 11°. 
170), 28 Mei 1925 (Staatsblad 11°. 215), 28 
April 1927 (Staatsblad n°. 98), 28 April 1927 
(Staatsblad n°. 100), de Natuurschoonwet 1928 
(wet van 15 Maart 1928, Staatsblad n°. 63) en 
de wet van 16 Maart 1928 (Staatsblad n°. 68) , 
algemeen bekend te maJrnn door bijvoeging 
van <lien gewijzigden tekst in zijn geheel , bij 
<l it beslu it. 

Onze M inister voornoemd is belast met de 
uitvoering van <lit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den lsten Mei 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, de Geer. 
(Uitgeg. 9 MP.i 1928.) 

Tekst 1ler Wet op de Vermogens -
belastlng 1892 

van den 27ster, September 1892 (Staatsblad 
n,0

• 223), zooals die is gewijzigd en aangevuld 
bij de wetten van 7 December 1896 (Staats-

bind n°. 207), 27 Apri l 1904 (Staatsblad n° . 
80), 14 Juli 1904 (Staatsblad n° . 146), 15 J uli 
1907 (Staatsblad n°. 203), de Wet op de l n
komstenbelasting 1914, de wet van 19 Decem
ber 1914 (S taatsblad n°. 564), regelende de 
instelling van raden van beroep voor de di
recte belastingen, de wetten van 9 November 
1917 (Staatsblad n°. 630), van 27 Ju li 1918 
(Staatsblad n°. 504) , 11 April 1919 (Staats
blad n°. 170), 28 Mei 1925 (Staatsblad n°. 
215) , 28 April 1927 (Staatsblad n°. 98 ), 28 
April 1927 (Staatsblad n°. 100), de Natuur
schoonwet 19~8 (wet van 15 Maart 1928, 
Staatsblad n°. n3) en de wet van 16 Maart 
1928 (Staatsblad n°. 68). 

BELASTINGPLICHTIGEN 
Art. 1. Onder den naam van ,, vermogens

bel asti ng" wordt eene directe belasting gehe
ven, waaraan onderworpen zijn zij die binnen 
het Rijk wonen. 

Of iemand binnen het Rij k woont, wordt 
na ar de omstandigheden beoordeeld. 

Art. 2. Aan de vertD'>gensbelasting zijn me
de onderworpen de niet binnen het Rijk wo
nende of gevestigde perso,,en en lichamen die: 

a. eigendom hebben van eene binnen het 
Rijk gelegen of gevAstigde onroerende zaak of 
we! van zulk eene zaak genot hebben krach
tens zakelijk recht ; 

b. eigenaar zijn V'-'l eene schuldvordering 
welke verzekerd is door hypotheek op eene 
binnen het Rijk gelegen of gevestigde onroe
rende zaak, of we! van zulk eene vordering 
genot hebben krachtens zakel ijk recht; 

c. persoonlijk of door een vertegenwoordi
ger, een bedr ijf of beroep ( dienstbetrekking 
daaronder n iet begrepen) binnen het Rijk uit
oefenen, tenzij <lit slechts tijdelijk geschiedt en 
korter dan drie maanden achtereen duurt; 

d . a nders dan ingevolge eene loopende ar
beidsovereenkomst of dan a ls aandeelhouder 
of houcjer van een verhandelbaar winst- of op' 
richtersbewijs, deelgerechtigd zijn in de op
brengst van een bedrijf of beroep dat binnen 
het Rijk wordt uitgeoefend. 

BINNEN HET RIJK WONENDE NATU UR
LIJKE PERSONEN. 

Art. 3. De binnen het Rij k wonende perso
nen zijn belastingplichtig naar hun zuiver ver
mogen , opgeva t en berekend naar de bepalin
gen van deze wet. 

Alie zaken welke geldswaarde hebben -
vruchtgebruik en het recht op eene ingegane 
lijfrente daaronder begrepen - komen a ls 
vermogen in _aanmerking. 

Art. 4. Met wettelijk vruchtgenot bezwaarde 
eigendom en met fideicommis bezwaarde eigen
dom worden als voile eigendom beschouwd. 

Waar in deze wet wordt gesproken van bloo
ten eigendom wordt daarmede slechts bedoeld 
de eigendom van zaken waarvan of waarop 
een antler dan de eigenaar het vruchtgebruik 
of het zakelij k recht van gebruik heeft. 

Art. 5. Tot grondslag van de berekening 
van het vermogen wordt genomen de toestand 
bij den aanvang van het belastingjaar. 

T en a anz ien van personen die op een later 
tijdstip belastingplichtig worden, treedt dat 
tijdstip voor den aanvang van het bel asting
jaar in de plaats. 
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Art. 6. Onder vermogen worden niet be
grepen: 

a. goud- en zilverwerk, paarlen en edelge
steenten, indien de gezam enlijke waarde van 
het een en ander niet meer bedraagt dan 
f 2000; voorts huisraad in den zin van artikel 
571 van het Burgerlijk Wetboek, voorwerpen 
van kunst of wetenschap, kleederen en levens
middelen, 

voor zoover een e n ander geen handelsvoor
raad is en n iet dient voor de uitoefening van 
eenig beroep of bedrijf; 

b. niet tot het bedrijfs- of beroepsvermogen 
van den belastingplichtige behoorende: 

polissen van lijfrente; 
polissen van levensverzekering, indien daar

op in geen enkel jaar van den looptijd der 
verzekering, noch bij het a fsluiten der verze
kering, eene hoogere premie verschuldigd is 
clan 8 ten honderd van het bedrag dat door 
den verzekeraar verschuldigd is bij over
lijden van dengeen op wiens ]even de verzeke
ri ng is gesloten; 

c. het recht op lijfrenten, voor zoover deze 
gezamenlijk niet meer bedragen dan f 1200 per 
jaar, indien dat recht verkregen is door be
taling van eene gelijk blijvende prem ie ge
durende ten minste 10 jaren, mits de genieter 
der lijfrente niet bovendien een belastbaar 
vermogen van f 16,000 of meer bezit; 

d . het recht op pensioenen welke krachtens 
wet of verordening zijn toegekend of door par
t iculiere werkgevers ter zake van verrichten 
arbeid verschuldigd zijn; 

e. het recht op het wettelijk vruchtgenot en 
rechten op periodieke uitkeeringen en verstrek
kingen, rechtstreeks uit het familierecht voort
vloeiende; 

f. nog niet vorderbare termijnen van r en
ten, van uitkeeringen, van bezoldi g ingen en 
van andere inkomsten, alsmede nog niet inge
oogste vruchten die ten minste eenmaal in drie 
jaar worden ingeoogst; 

g. het recht op lij frenten of andere perio
dieke uitkeeringen door ouders aan hunne min
derjarige kinderen toegekend. • 

Art. 7. Voor de regeling van de belasting 
wordt de waarde van de bezittingen bepaald 
a ls volgt: 

1 °. voor het in vollen e igendom bezeten 
vermogen: 

A. Onroerende zaken worden geschat naar 
de verkoopwaarde; bij twijfel omtrent de ver
koopwaarde wordt deze afgeleid ui t die van 
e igendommen, goederen of rechten, welke 
daarmee, wat soort en omstandigheden betreft, 
overeenkomen. 

B. Hypothecaire vorderingen worden ge
schat op het bedrag van het kapitaal. 

Indien de schuldvordering of de betaling der 
rente niet vol doende verzekerd is, wordt de 
waarde begroot. 

C. Effecten worden geschat op hunne gel ds
waarde naar de laatst opgemaakte prijscou
rant, bedoeld in artikel 47 der Successiewet, en 
zoo zij daarop niet bekend staan, naar de 
I aatst bekende gegevens. 

D . Van lij frenten wordt de waarde bepaald 
op de wijze voor het recht van successie voor
geschreven bij a r t ikel 47 der Successiewet, met 
dien verstande, dat gedeelten van jaren wor
den verwaarloosd. 

E. Alie overige zaken worden geschat naar 
hare geldswaarde, in verband met hare be
stemm ing, voor zoover deze op de waarde in
v loed heeft. 

In afwijking van het sub A bepaalde wordt 
de belasting van de onroerende goederen waar
van door Onze Ministers van Binnenlandsche 
Za ken en Landbouw en van Financien is be
s! ist, dat zij zijn aan te merken als landgoede
ren in den z in van artikel 1 der Natuurschoon
wet 1928, en zoolang zij als zoodanig zijn aan 
te merken, geheven over de verkoopwaarde die 
daaraan zou moeten worden toegekend, indien 
op die goederen de last rustte om die gedu
rende een t ijdvak van 26 jaren als zoodanig 
in stand te houden en geen opgaand hout te 
vellen, dan volgens de regels van normaal 
boschbeheer noodzakelijk of gebruikelijk is. 
Zijn de goederen bovendien, overeenkomstig 
door Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw en van Financien goed te keuren 
regelen, voor het publiek opengesteld , dan 
wordt de belasting geheven over de helft van 
die verkoopwaarde. 

2°. voor het in vruchtgebruik bezeten ver
mogen: 

op het overeenkomstig de bepalingen onder 
nommer 1, letter D, tot kapitaal gebrachte 
bedrag der jaarlijksche inkomsten naar den 
maatstaf van vier ten honderd der overeen
komstig nommer 1 te bepalen ka.pitaalswaarde 
op het tijdstip in artikel 6 genoemd. 

3° . voor hetgeen in blooten eigendom wordt 
bezeten: 

op de overeenkomstig nommer 1 te bepalen 
waarde van den vollen e igendom na aftrek 
van de waarde welke op het in artikel 5 ge
noemde tijdstip aan het vruchtgebruik volgens 
de bepalingen van nommer 2 moet worden 
toegekend, of na aftrek van de waarde welke 
op het in artikel 6 genoemde t ijdstip aan het 
recht van gebruik moet worden toegekend. 

Met elkander opvolgende vruchtgebruiken of 
rechten van gebruik wordt bij de waardebepa
ling van den daarmede bezwaarden eigendom 
rekening gehouden. 

Art. 8. De totale waarde der bezittingen, 
berekend overeenkomstig de bepalingen dezer 
wet, wordt, ter berekening van het zuiver ver
mogen, verminderd met de contante waarde 
van de schulden ten laste van den belasting
plichtige. 

\Vettel ij k versch uldigde lijfrenten, pens i
oenen, gevestigde of a l t ijddurende renten, 
daaronder begrepen verschuldigde verstrekkin
gen van levensonderhoud, huisvesting of andere 
zaken , worden in mindering gebracht voor het 
kapitaalsbedrag, berekend overeenkomstig de 
Success iewet. 

Echter komen niet a ls schulden in aanmer
king de last van wettelijk vruchtgenot, alsmede 
door den belastingplichtige verschuldigde pe
riodieke uitkeeringen en verstrekkingen, recht
streeks uit het familierecht voortvloeiende. 

Wegens premien voor levensverzekering of 
voor pensioen, wegens onverschuldigde uitkee
ringen, wegens ui tgaven voor onderhoud en 
opvoeding van minderjarige kinderen en we
gens lijfrenten en a adere periodieke uitkee
ringen aan minder jarige kincleren toegekend, 
wordt niets in mindering gebracht. 

Art. 9. Zij wier vermogen geheel of ten 



1928 ME I (S 138) 330 

deele belegd is in een of meer ondernemingen, 
hetzij door hen zelven, al of niet in vereeni
g ing met anderen, hetzij door anderen geheel 
of ten deele voor hunne rekening gedreven, 
kunnen , indien zij geen verhandelbare aandeel
bewijzen daarvan bezitten, het a ldus belegd 
vermogen schatten overeenkomstig de laatste 
door of namens hen vastgestelde of goedge
keurde balans; mits deze balans den stand 
van zaken aanwijze, op een tijdstip ten vroeg
ste uit het afgeloopen belastingjaar, en mits 
desgevorderd blijke, dat bij hare opmaking 
de baten en lasten gesch at zijn naar regels 
welke1· toepassing geen lager kapitaalsaldo op
l evert, cla n verkregen zou zij n bij toepassing 
der rege ls in de twee vorige artikelen ver
meld. 

Het aldus geschatte bedrag wordt vermeer
derd of verm inderd met de kap italen welke 
door den belastingplichtige aan de onderne
ming of ondernemingen sedert het t ijdstip der 
bal ans zij n toegevoegd of onttrokken. De op 
deze wijze verkregen som wordt beschouwd a ls 
een der bezittingen, of, indien zij negatief 
is, als een der schulden. 

NIET BINNEN HET RIJK WONENDE OF 
GEVESTIGDE BELASTINGPLICHTIGEN. 

Art. 9bis. De niet binnen het Rijk wonende 
of gevestigde personen en lichamen va llende 
onder artikel 2, zijn belastingp lichti g naar hun 
zuiver vermogen, opgevat en berekend volgens 
de artikelen 3 tot en met 9, met dien ver
stande, dat te hunnen aanzien op geen andere 
bezittingen wordt gelet clan: 

1°. onroerende zaken, binnen het Rijk ge
legen of gevestigd; 

2°. schuldvorderingen waarvoor binnen het 
Rijk gelegen of gevestigde onroerende zaken 
hypotheca ir zijn verbonden; 

3°. geldschieting en commandite in een be
drijf of beroep waarvan de zetel binnen het 
Rijk is gevesti_gd; 

4°. andere dan onder 1°. en 2°. genoemde 
bezittingen, behoorende tot een bedrijf of be
roep waarvan de zetel binnen het Rijk is ge
vestigd en dat door den belastingplichtige -
pe rsoonlijk of door een vertegenwoordiger -
binnen het R ij k wordt uitgeoefend; 

5°. andeie dan onder 1°. en 2°. genoemde 
bez ittingen, behoorende tot een antler bedrij f 
of beroep dat door den belastingplichtige -
persoonlijk of door een vertegenwoordiger -
binnen het Rijk wordt uitgeoefend, met dien 
verstande, dat een binnen het Rijk uitgeoefend 
gedeelte van een bedrijf of beroep als een af
zonderlijk bedrijf of beroep wordt beschouwd ; 

6°. het recht op een aandeel in de opbrengst 
van een bedrijf of beroep waarvan de ze~el 
binnen het Rijk is gevestigd; 

7°. het recht op een aandeel in de opbrengst 
va n een niet onder 6° . vallend bedrijf of be
roep dat binnen het Rijk wordt ui tgeoefend, 
met dien verstande, dat een b innen het R ijk 
uitgeoefend gedeel te van een bedrij f of beroep 
a ls een afzonderl ijk bedrijf of beroep word t 
beschouwd. 

De aftrek van onder arti kel 8 vallende 
schulden blijft ten aanz ien van de in <lit arti
kel bedoelde belastingplichtigen beperkt tot: 

1°. schulden waarvoor binnen het Rijk ge--

legen of gevestigde onroerende zaken hypo
thecair zijn verbonden; 

2°. andere schulden, rech tstreeks betrek
king hebbende tot een bedrijf of beroep dat 
door den belastingplichtige - persoonlijk of 
door een vertegenwoordiger - binnen het Rijk 
wordt uitgeoefend en waarvan de zetel binnen 
het Rij k is gevestigd; 

3°. andere dan de onder 1 °. bedoelde schul 
den, rech tstreeks betrekking hebbende tot een 
bedrij f of beroep a ls bedoeld is in het eerste 
lid onder 5°. 

Voor de toepassing van dit artikel blijft 
bu iten aanmerking elke dienstbetrekking, a ls
mede elk bedrij f of beroep dat binnen het R ij k 
slechts tijdel ij k en korter clan dri e maanden 
achtere.en wordt uitgeoefend . 

GEHUWDE BELASTINGPLICHTIGEN. 
Art. 9ter. De bezittingen van de gehuwde 

vrouw alsmede haar onder artikel 8 vallende 
schulden worden beschouwd als bezittingen en 
schulden van haar man. 

Het vorige lid is niet van toepassing : 
1 °. bij scheiding van tafel en bed; 
2° . bij scheiding van goederen zonder schei

di ng van tafel en bed; 
3° . indien en in zooverre de vrouw voor 

zich het beheer harer roerende en onroerende 
goederen en het vrije genot harer inkomsten 
heeft bedongen. 

Nochtans wordt in de ond~r 2° en 3° be
doelde gevallen, indien de beide echtgenooten 
binnen het Rijk wonen, de belasting naar hun 
gezamenl ijk zuiver vermogen berekend en 
over hen omgeslagen in verhouding van ieders 
zu iver vermogen . 

VRIJSTELLINGEN. 
Art. 9quat~1·. Van de belasting zijn vrijge

steld de personen, bedoeld in art ikel 33 der 
Wet op de lnkomstenbelasting 1914. 

Deze vrijstelling strekt zich niet uit tot: 
1 °. binnen het Rijk gelegen of gevestigde 

onroerende zaken; 
2°. schuldvorderingen waarvoor binnen het 

Rijk gelegen of gevestigde zaken hypotheca ir 
zij n verbonden ; 

3°. geldschieting en commandite in een be
drijf of beroep waarvan de zetel binnen het 
Rij k is gevestigd; 

4°. het recht op een aandeel in de opbrengst 
van een bedrijf of beroep waarvan de zetel 
binnen het Rijk is gevestigd; 

5°. het recht op een aandeel in de opbrengst 
van een niet onder 4°. vallend bedrijf of be
roep dat binnen het Rijk wordt uitgeoefend, 
met <li en verstande, dat een binnen het Rijk 
uitgeoefend gedeelte van een bedrijf of beroep 
als een afzonderlijk bedrijf of beroep wordt 
beschouwd. 

Buiten aanmerking bl ijft, voor de toepassing 
van 4°. of 5°. van het vorige lid , deelgerech
t igdheid in de opbrengst van een bedrijf of be
roep dat binnen het Rijk slech ts tijdelijk en 
korter dan drie maanden achtereen wordt ui t
geoefend. 

De aftrek van onder artikel 8 vallende 
schulden blijft beperkt tot schulden waarvoor 
binnen het R ij k gelegen of gevestigde onroe
rende zaken hypothecair verbonden zijn. 

Art. 9q·uinquies. Niet binnen het Rij k ge-
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vestigde lichamen di e het circul a ti e-bankbe
drijf uitoefenen , zijn van de belasting vrijge
steld voor zooveel betreft het vermogen , tot 
da t bedrij f behoorende. 

BEDRAG DER BELASTI G. 
Art. 10. Indien het zuiver vermogen m inder 

bedraagt clan f 16,000, is geen belasting ver
schuldig cl. B eclraagt het f 16 ,000 of m eer , cloch 
minder da n f 30,000, da n is verschuldig cl f 2 
van elke geheele som va n f 1000 waarmede 
het zuiver vermogen het beclrag van f 15,000 
te bove n gaat. I s het f 30,000 of meer , clan is 
verschulcligcl f 1 van elke geheele som van 
f 1000. 

BELASTINGJ AAR. 
Art. 11. Het belastingjaar begint m et 1 

Me i en e indigt m et 30 April. 
Van hen die op of na 1 M e i bel astingplichtig 

worden , wordt de belasting slech ts geheven 
voor zooveel twaa lfcle gedeelten a ls er nog ge
heele m aanden in het belastingjaar over zijn . 

AANSLAG. 
Art. 12 . D e bel astingplich t igen , bedoeld bij 

a rtikel 1, worden aa ngeslagen in de gemeente 
waa r zij wonen ; per onen die geen vaste woon
p laats hebben, in de gemeente, waar zij zijn 
opgespoord of waar zij zich hebben aangemeld. 

B ezwaren betreffencle de toepassing van het 
eerste lid kunneq door den aangeslage ne bin
ne n twee maanden na de d agteekening va n het 
aanslagbilj et en door .ieder a nder bela ngheb
bende ui terlijk binnen dri e maanclen na a floop 
van het bel asting jaar bij Ons worden inge
bracht. 

Door Ons wordt beslist, den R aad van S ta te 
gehoorcl. 

D e be lastingplich t igen, becloeld b ij a rt ikel 
2, worde n aangeslagen in de gemeente door 
Onzen Minister va n Financien te bepalen. 

Art. 13. D e aanslag in de belasting is op
geclragen aan den inspecteu r . 

D e gemeentebesturen zijn gehouden aan d en 
inspecte u,· kosteloos op zijn ve rzoe k inzage va n 
de kohieren der directe bel ast ingen naar het 
inkomen te geven en toe te l aten, dat hij daar
va n ui ttreksels of a f chrift neemt of doet ne
m en . 

D e ambtenaren r essorteerende onder het De
partement va n Fina ncien , geven aan den in
specteur, voor zooveel noodi g, inl ichtingen ui t 
de a rohieven van hunne ka ntoren, vol gens 
regelen door den Minister van Financ ien te 
ste ll en . 

W aar in clit a r t ikel en volgende artikelen 
gesproken wordt va n ,,inspecteur", word t daa r 
mede becloelcl de inspecteur der d irecte be
lastingen . 

Art. 14. T en behoeve van de aanslagsrege-_ 
ling worcl en de belasting plich t igen of hun 
wettelijke ver tegenwoordigers tot het doen 
eener aang ifte uitgenoodigd door ui treiking 
van een claa rvoor te bezi gen bilj et , ingericht 
volgens bij al gemeenen m aatregel va n bestuur 
vast te stell en formul ier, beva ttende summiere 
aa nwijzing van de bestanddeelen van het ver
mogen. 

Art. 15. De zorg voor de ui tre iking der 
aang iftebilje tten is opgeclragen aan den inspec
teur. 

D e dag de r ui t re iking wordt, indi en zij niet 

door middel van de post geschiedt, op het bil
je t vermeld. 

Art. 16. Hij aan wi en een bilj et is gezon
den, is verplicht, binnen twintig dagen na de 
uitre iking, op dat biljet en volgens de daarop 
gedr ukte aanwijzingen aangifte va n zij n ver
mogen te doen . 

Deze termijn ka n door den inspecteu r ver-
1 engd worden . 

Indi e n de gehuwde vrouw het behee r v a n 
eeni g vermogen heeft, is zij , ind ien zij niet 
reeds in verband met art ikel 9ter tot aang ifte 
verpl ich t is, desgevraagd verpl ich t aa ng ifte te 
doen van het ve rmogen dat zij beheert. Voor 
di e aang ifte wordt gebruik gemaa kt va n een 
bijzonde r aang iftebiljet, waa rvan het formu 
lier wordt vastgesteld bij a lgemeenen m aat
r egel va n bestuur. 

H et bil jet word t onder teekend. 
Hij te wiens aanzien geene bepa lingen zijn 

gemaakt a ls becloeld zijn in a r t ikel 52bis hier-
1ia e n di e, hoewel voor een aa nsl ag in aa n
merking kom ende, geen biljet heef t ontvan
gen , is verpli ch t v66r d en vijfti enden Jun i 
van het bel asting jaar of wel , bij vestiging 
b inne n het Rijk in den loo p van het belasting
jaar , binnen twee m aanden na di e vestiging, 
aang ifte te doen o p de wijze bij di t artikel 
bepaald , tot welk e inde b iljetten kosteloos ver
krijgbaar zijn bij den inspecteu r. 

A rt . 17. W ett ige ve rtegenwoordi gers van 
minclerjarigen , oncler cura teele gestelclen of 
krankzinnigen aan wie een aanslag 1noet wor
den opgelegd, zijn verpl icht voor cleze aan
g ifte te cloen. D e hoed a ni gheid wo rdt bij de 
onder teeke ning cler aan g ifte vermeld. 

Voor een o verleden belastingplichtige kan 
het aangiftebiljet u itgereikt worclen aa n Mm 
cler erfgenamen, den execute ur-testam entair of 
den bewindvoerder ove r de nalatenscha p. 

De aang ifte kan, nam e ns hem di e daartoe 
gehouden is, door een a ncler worden onder
tee kend , mi ts krach tens volmacht of krach tens 
vergunn ing van den inspecteur. 

Art. 18. N a inv ulling en onderteekening 
wor dt het a ang iftebiljet binnen de n termijn , 
bedoe ld in arti kel 16, ten ka nto re van de11 
inspecteur terug bezorgcl. 

Bij bezorging niet pe r post, maa r recht
stree ks te n kanto re, wordt desverlangcl een be
wij s van ontvangst a fgegeven . 

Art. 19. D e ins pecte ur kan dengene, die 
eene aangi fte heeft geclaan, u itnood igen om 
monde ling of schriftelijk nadere inlichtingen 
te geven . 

De aangever die ingevol ge de wet verplich t 
is boe k te houden is, clesgevraagd, gehouden 
den 'inspecteur o f een of m ee r door den inspec
teur aangewezen a.mbte na re n inzage te ver 
leenen van boe ken en andere bescheiden die 
tot stav ing der aangifte of zijne r n adere be
wer ingen kunnen di e nen . 

A r t . 20. Indien de inspecteur geen bedenking 
tegen de aang ifte van het vermogen heeft, 
word t de aanslag door hem in ove reenstem 
ming met di e aang ifte bepaald. 

A a n aangiften van h en wien naar de m ee
ning va n den inspecteur geen aanslag moet 
worde n opgelegd, wordt geen verclern beha n
deli ug gegeven. 

D e inspecteur is bevoegcl den aanslag te be
pa len naar een grooter ve rmogen o f naar eer: 
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hoogere waarde van vermogen clan aangege
ven is, indien de aangifte hem te laag voor
komt of indien de waarde naar de regels dezer 
wet, volgens zijn oordeel, te laag is bepaald. 

Indien geen aangifte is gedaan, kan de in
specteur ambtshalve een aanslag opleggen. 

Art. 21. De aanslagen in de belasting wor
den door den ontvanger der directe belastingen 
overeenkomstig de bepalingen der wetten van 
22 Mei 1845 (Staatsblad n°. 22) en van 1 Juni 
1850 (Staatsblad n°. 26), zooals die door latere 
wetten zijn of zullen warden gewijzigd, inge
vorderd krachtens de door den inspecteur vast
gestelde en aan dien ontvanger uitgere ikte 
kohieren. 

De aanslagbiljetten warden in gesloten om
slag uitgereikt. 

Aanslagbiljetten die bij de betaling in ge
sloten omslag warden aangeboden, warden, na 
a fschrijving der betaalde som, op dezelfde 
wijze teruggegeven. 

BEZWAREN TEGE DE AA SLAGEN. 
Ontheffing. 

Art. 22. Hij die bezwaar heeft tegen den 
hem opgelegden aanslag, kan binnen twee 
maanden na de dagteekening van het aanslag
bil jet, een bezwaarschrift indienen bij den in
specteur. 

Indien de reclamant het verlangen daartoe 
heeft te kennen gegeven, wordt hij door den 
inspecteur nopens zijne bezwaren gehoord. Hij 
kan ook ambtshalve worden opgeroepen tot 
het verstrekken van inlichtingen of om de 
overwegingen te vernemen die bij de vaststel
ling van den aanslag hebben gegolden. Alle 
oproepingen warden gedaan op een termijn 
van ten minste vijf dagen. 

De reclamant kan zich door een gemachtigde 
doen vertegenwoord igen. Orn geldige redenen 
kan de inspecteur de vertegenwoordiging door 
een bepaalden gemachtigde weigeren. De in
specteur heeft het recht te vorderen, dat de 
reclamant zijn gemachtigde vergezelt. 

De reclam ant is, desgevraagd, gehouden den 
i nspecteur of een of meer door den i nspecteur 
aangewezen ambtenaren inzage te verleenen 
van boeken of andere bescheiden, di e tot sta
ving zijner beweringen kunnen dienen. 

Art. 23. Indien de volgens artikel 16 ver
e ischte aangifte niet is gedaan of niet volledig 
is voldaan aan de verplichting ingevolge ar
tikel 19 of artikel 22, wordt de aanslag ge
handhaafd , zoo niet is gebleken, dat en in 
hoever hij onjuist is. 

Hij wien inzage van boeken of andere be
scheiden is gevraagd, wordt geacht die in zijn 
bez it te hebben of gehad te hebben, tenzij het 
tegendeel aannemelijk is gemaakt. 

Art. 24. Ontheffing over de nolf niet in
getreden maanden van het belastingJaar wordt 
verleend: 

a. aan den belastingplichtige bedoeld bij 
artikel 1 die het Rijk metterwoon verlaat; 

b. aan den belastingplichtige bedoeld bij 
artikel 2 die zich binnen het Rijk metterwoon 
vestigt of d ie ophoudt in een of meer der bij 
dat artikel gestelde gevallen te verkeeren. 

Art. 24bis . Bij overlijden van den belas
tingplichtige wordt, indien het vermogen waar
voor hij is of wordt aangeslagen, geheel of ten 
deele bestond uit vruchtgebruik of recht op 

lijfrente, aan zijne erfge!lamen over de nog 
niet ingetreden maanden van het belastingjaar 
geheele of gedeeltelijke ontheffing van zijn 
aanslag verleend. 

Grondslag voor het berekenen der ontheffing 
is het verschil tusschen den aanslag en de be
lasting die over gelijk tijdvak zou zij n gehe
ven, indien de onder het vorige lid vallende 
bestanddeelen van het vermogen buiten aan
merking waren gelaten. 

Art. 24ter. Aan den belastingplichtige be
doeld bij artikel 1 wordt, indien zijn zuiver 
vermogen berekend over een jaar, door het 
eindigen van een vruchtgebruik of van een 
recht op lijfrente, claalt beneclen drie v ie;rde 
van het bedrag waarnaar zijn aanslag is of 
wordt geregeld, over de nog niet ingetreden 
maanden van het belastingjaar eene onthef
fing op dien aansl ag verleend . 

Grondslag voor het berekenen der ontheffing 
is het verschil tusschen den aanslag en de be
lasting die naar het overgebleven zuiver ver
mogen over gelijk tijdvak zou zijn geheven. 

De ontheffing wordt niet verleend, indien 
binnen drie maanden het zuiver vermogen, 
door het ontstaan van een nieuw vruchtgebruik 
of recht op lijfrente, stijgt tot of boven het 
hiervoren "bedoelde drie vierde gedeelte. 

Art. 24quater. Voor de toepassing van de 
artikelen 24bis en 24ter wordt: 

met vruchtgebruik gelijkgesteld het zakelijk 
recht van gebruik ; 

met lijfrente gelijkgesteld elke van het leven 
afhankel ijke periodieke uitkeering en verstrek
king, indien het recht daarop in den zin dezer 
wet tot de bezittingen behoort. 

Alie ontheffingen moeten uiterl ijk binnen 
drie maanden na afloop van het belastingjaar 
warden aangevraagd aan den inspecteur in 
wiens dienstkring de aanslag is of zal warden 
opgelegd. 

Art. 25. Op de bezwaarschriften en ver
zoekschriften wordt uitspraak gedaan door den 
inspecteur. 

De inspecteur zendt een afschrift van deze 
uitspraak in gesloten omslag, aangeteekend 
per post of tegen gedagteekend ontvangbewijs, 
kosteloos, aan den aangeslagene. 

De uitspraak is met redenen omkleed, indien 
aan het bezwaar- of verzoekschrift niet ten 
voile wordt voldaan. 

Art. 26. Onjuiste aanslagen kunnen door 
den inspecteur ambtshalve worden verminderd. 

De ontheffingen volgens de artikelen 24, 
24bis en 24ter kunnen door den inspecteur 
ambtshalve warden verleend. 

B eroep. 
Art. 27. Hij die bezwaar heeft tegen de 

uitspraak op zijn bezwaarschrift, kan binnen 
eene maand, nadat het bij artikel 25 bedoelde 
afschrift aan den aangesl agene per post is 
toegezonden of aan dezen tegen gedagteekencl 
ontvangbewijs is uitgereikt, in beroep komen 
bij den raad van beroep voor de directe be
lastingen tot wiens rechtsgebied de gemeente 
van aanslag behoort. 

H et beroep op den raad word t ingesteld 
door indiening van een met redenen omkleed 
beroepschrift. Een afschr ift der uitspraak, 
waartegen het beroep is gericht, wordt daarbij 
overge legd. 
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Art. 28. De in pecteur, of de Rijksambte
naar die hem vervangt, is bevoegd zijn advies 
op het beroepschrift toe te lichten uit memo
rien van aangifte voor het recht van success,e 
of uit andere gegevens waaromtrent hem ge-
heimhouding is opgelegd. .. .. . 

Art. 29. De raad is bevoegd b1J z1Jne uit
spraak den opgelegden aanslag te handhaven, 
te verminderen of te vernietigen. 

Indien de volgens artikel 16 vereischte aan
gifte niet is gedaan of niet volledig _is voldaan 
aan de verplichting ingevolge art,kel .. 19 of 
artikel 22, wordt de aanslag, zooals h1J laat
stelijk is vastgesteld, gehandhaafd, zoo met 
den raad is gebleken, dat en in hoever hij on
juist was. 

H ij wien inzage van boeken of an_dere ~~
scheiden is gevraagd, wordt geacht, die ''.': z1Jn 
bezit te hebben of gehad te hebben, tenz1J het 
tegendeel voor den raad aannemelijk is ge
maakt. 

Bij de behandeling zijner zaak kan den aan
geslagene worden toegestaan om zijne aangifte 
te verbeteren. 

Indi en omtrent de juistheid der aangifte 
twij fel overblijft en bezwaar is tegen toepas
s ing van het eerste lid van dit artikel, kan de 
raad den aangeslagene die bij zijne aangiften 

-volhardt, uitnoodigen om die in de vergaderrng 
van den raad door een der volgende verkla
ringen te bevestigen: 

Ik verklaar dat het vermogen bij de aan
gifte, die hier voor mij ligt, te goeder trom:,, 
naar mijn beste weten, zonder iets te verzw1J
gen, is opgegeven, en dat de waarde van dat 
vermogen overeenkomstig de wet te goeder 
trouw, naar mijn beste weten, berekend is." 

,, Ik verklaar, dat ik te goeder trouw ver
meen, dat ik geen vermogen had aan te ge~en 
waarvoor naar de wet belasting verschuld1gd 
is." 

Van de h andel ing wordt proces-verbaal op
gemaakt, waarin de verklaring opgenomen en 
door den aano-ever onderteekend wordt. 

Het proces-;erbaal wordt door den voorzitter 
e n de leden van den raad onderteekend. 

In de bevestigde aangifte wordt berust. 
De aanslag van hem die '".e igert of, daartoe 

opgeroepen, in gebreke bli3ft de verklarmg 
af te leggen en te onderteekenen, wordt ge
handhaafd. 

Orn geldige redenen kan de raad !:<>elaten, 
<!at de verklaring krachtens eene b1Jzondere 
volmacht wordt afgelegd. . 

Op het persoonlijk of do_?r een bijzonder 
<laartoe gemachtigde opzettehJk afl eggen ':l.ener 
valsche verklaring is de straf, bepaald b13 ar
tikel 207, eerste en laatste lid, Wetboek van 
Strafrecht van toepassing. . 

Art. 30. Hij die bezwaar heeft tegen de 
uitspraak .van den ins_pecteur op zij':' verzoek
chrift krnchtens art1kel 24 rnged,end, kan 

binnen eene maand, nadat het bij artikel 25 
bedoelde afschrift aan hem per post is toege
zonden of aan hem tegen gedagteekend ont
vangbewijs is uitgereikt, in beroep komen bij 
den Raad tot wiens rechtsgebied de gemeente 
van aanslag behoort. . 

Het beroep op den raad wordt m gesteld door 
de indiening van een met redenen omkleed 
beroepschrift. Een afschrift __ der uitspraak van 
<!en inspecteur wordt daarb1J overgelegd. 

1928 

INVORDERING. 
Art. 31. De belasting der personen, vallen

de onder artikel 1, die geen vaste woonplaats 
binnen het Rijk hebben, alsmede de belasting 
ingevolge artikel 2, is dadelijk in haar geheel 
invorderbaar. 

Art. 32. Hij die goederen in blooten eigen
dom bezit, is bevoegd te vorderen, dat de be
lasting welke door hem wegens deze goederen 
verschuldigd is, wordt betaald uit de met 
vruchtgebruik of met zakelijk recht van ge
bruik bezwaarde zaken, tenzij de vruchtgebrui
ker mocht verkiezen het bedrag voor te schie
ten in welk geval het voorgeschotene bij het 
einde van het vruchtgebru ik met 4 ten hon
derd rente 's jaars kan worden teruggevorderd. 

Het bedrag van de in het eerste lid bedoelde 
bel asting wordt bepaald naar evenredigheid 
van de waarde van het in vruchtgebruik beze
ten vermogen tot de waarde van het geheele 
vermogen. 

Art. 33. De belasting, verschuldigd door 
een minderjar ige wegcns vermogen waarvan 
zijn ouders het wettelijk vruchtgenot hebben, 
komt ten laste van degenen die het wettelijk 
vruchtgenot hebben. Het tweede lid van arti
kel 32 vindt zoo noodig overeenkomstige toe
passing. 

Voor den geheelen aanslag van een minder
jarige is zijn wettelij ke vertegenwoordiger aan
sprakelijk alsof deze zelf was aangeslagen. 

Art. 34. De belasting is verhaalbaar op de 
goederen van den aangesl agene, zoomede . op 
die der vrouw wier vermogen voor de regelmg 
der belasting geacht is met dat van den aan
geslagene een geheel uit te maken. 

Art. 35. De belasting is verhaalbaar op de 
zaken welke de aangeslagene in vruchtgebruik 
of in fidei-commis bezit, zoomede op die, door 
zij n vrouw in vruchtgebruik of in fidei-commis 
bezeten, indien en in zooverre haar vermogen 
voor de regeling der belasting geacht is, met 
dat van den aangeslagene een geheel uit te 
maken. 

Art. 36. Bij overlijden van den aangesla
gene zijn de erven in hunne goederen voor het 
niet aangezuiverde gedeelte van <liens aanslag 
aansprakelijk, voor zoover schulden van den 
boedel van den aangeslagene te hunnen laste 
komen. 

Art. 37. Onze Minister van Financien is 
bevoegd op grond van dwaling of verschoon
baar verzuim kwijtschelding of vermindermg 
te verleenen van den aanslag, van den aan
slag tot navordering en van de verhooging in 
de artikelen 41 en 49 genoemd, en te bepalen, 
dat de in artikel 47 bedoelde openbaarmaking 
achterwege zal blijven. 

NA VORDERING. 
Art. 38. Bija ldien eenig feit grond oplevert 

voor het vermoeden, dat een aanslag ten on
rechte is achterwege gebleven of vernietigd 
of dat een te ]age aanslag is opgelegd, kan de 
te weinig geheven belasting van den belasting
plichtige of zijne erfgenamen worden nage
vorderd, zoolang niet sedert den aanvang van 
het belastingjaar drie jaren zijn verstreken .. 

O11tstaat <lit vermoeden door eene memone 
van aangifte voor het recht van success ie voor 
welker inlevering, overeenkomstig de bepalin
gen der Successiewet, uitstel is verleend, dan 
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wordt de termijn binnen welken de aanslag tot 
navordering kan worden opgelegd, van rechts. 
wege met den tijd van het uit tel verlengd. 

Art . 39. De vaststelling der aanslagen tot 
navordering is opgedragen aan den inspecteur 
in wiens d ienstkring de oorspronkelijke aan
slag is opgelegd of vermoedelij k een aanslag 
had moeten zij n opgelegd. 

Art. 40. Voordat de inspecteur een aanslag 
tot navordering vaststel t, is hij verplicht den 
belastingpl ichtige of , indien deze is overleden, 
ieder der bekende erfgenamen, beneven den 
executeur-testamentair of den bewindvoerder 
over zij11e nalatenschap mededeeling te doen 
van het in artikel 38 bedoelde feit en van het 
bedrag van het vermogen dat vermoedelijk 
ten onrechte n iet in aanmerking is genomen, 
met uituoodi g ing binnen een door den inspec
teur te bepalen termijn van ten minste een 
maand de opheldering te geven, welke hij 
dienstig mocht achten. 

Bij deze ui tnoodiging voegt de inspecteur 
zoo mogelijk een afschrift der ingeleverde aan
giften betrekkelijk de belastingjaren waarover 
de navorder ing zich uitstrekt. 

De tot de erfgenamen gerich te uitnoodiging 
kan worden gezonden aan de bij artikel 42 
der Successiewet bedoelde woonplaats. Zij kan, 
zoolang niet sedert de aangifte voor het recht 
van success ie twee maanden zijn verstreken, 
tot de gezamenl ijke erfgenamen, wader uit
drukking van namen en woonplaatsen, zijn ge
r icht. 

De omstandigheid, dat de voorschriften van 
<lit artikel niet zijn nageleefd, maakt den aan
slag tot navorder ing n iet ongeldig . 

H et eerste lid blijft bu iten toepass ing, indien 
door den belastingpl ichtige, of na zijn over
] ijden door zijne erfgenamen, schriftelijk wordt 
verklaard, dat zij tot de daarbij bedoelde op
heldering niet in staat zijn, of indien zij ui t 
e igen beweging schriftelijke mededeehng heb
ben gedaan, dat de aanslag te laag is ge
schied of ten onrechte is achterwege gelaten 
of vernietigd en de inlichtingen worden ver
strekt, nood ig voor de regeling van een aan
slag tot navordering. 

Art. 41. Behoudens het bepaalde in artikel 
43 wordt de in een naderen aanslag te begrij
pen belasting met het viervoud daa rvan ver
hoogd, tenzij blij kt, dat slechts over een be
lasting jaar te weinig belasting is geheven. 

In geval van navordering over meer dan 
een belastingjaar wordt de verhooging slechts 
toegepast op een der bedragen, die van den 
belasti ngplichtige te weinig zijn geheven, bij 
~-erschil op het grootste. 

Art. 42 . Hij die bezwaar heeft tegen den 
hem opgelegden aanslag tot navordering, kan 
birmen twee maanden na de dagteekening van 
het aanslagbi ljet een met redenen omkleed 
beroepschrift indienen bij den raad van beroep 
voor de directe belastingen tot wiens rechts
geb ied de gemeente van aanslag behoort. 

De aanslag wordt door den raad gehand
haafd, vern ietigd of opnieuw geregeld. 

De uitspraak is met redenen omkleed . 
Art. 43. De raad van beroep bepaalt . dat 

de bij artikel 41 bedoelde verhooging niet ver
schuld igd zal zijn , indien en voor zoover de 
aanslag te laag is geweest of achterwege is 
gebleven ten gevolge van eene te !age schat-

ting van den aangever, en de raad tot de 
overtuiging komt, dat die schatting te goeder 
trouw heeft pl aats gehad. 

Toepassing van het eerste lid kan door den 
aangeslagene binnen twee maanden na de dag
teekening van het aanslagbi ljet schriftelijk 
worden verzocht. Het verzoekschrift wordt a ls 
beroepschri ft behandeld. 

De aangeslagene d ie krachtens artikel 42 
in beroep wenscht te komen, kan in zijn be
roepschr ift tevens het verzoek om toepassing 
van het eerste lid van dit a rtikel opnemen. 

Art. 44. Indien de aangeslagene is over
leden, kan de erfgenaam, executeur-testamen
ta ir of bewindvoerder die tegen den aanslag 
is opgekomen, door den raad worden uitge
nood igd, hetzij terstond, hetzij in eene na dere 
vergadering, de volgende verklaring af te 
leggen: 

,,Ik verklaar, dat ik niet weet noch vermoed, 
dat papieren, behoorende tot den boedel van 
N. N., na zijn (haar) overl ijden vernietigd of 
weggenomen zijn met het doe] de bewijzen van 
te !age aangifte voor de vermogensbelasting 
te doen verdwij nen. 

Ik verklaar, dat ik de papieren van dien 
boedel, voor zoover voorhanden, onderzocht 
heb en dat ik noch door dat onderzoek, noch 
door eenige andere omstandi gheid, van wel ken 
aard ook, weet of vermoed, dat de aangifte 
van N. N. voor de vermogensbelasting over 
het belastingjaar (een der bel astingjaren) ... .. . 
te laag is gedaan." 

Indien geene aangifte is gedaan, worden de 
woorden: ,,te I age aangifte voor de vermo
gensbelasting" vervangen door: ,,te lagen 
aanslag in de vermogensbelasting". H et slot 
der verklaring luidt a lsdan: ,,dat N . N . in de 
vermogensbelasting over het be] astingjaar ( een 
der belastingjaren) ......... ... te laag is aange-
slagen." 

H et formu l ier der verklaring wordt, ingeval 
oorspronkelij k geen aanslag was opgelegd of 
ingeval het een vern ietigden aanslag betreft, 
zoo noodig gewijzigd. 

Orn geld ige redenen kan de raad toelaten, 
dat een ander clan hij di e het beroepschrift 
heeft ingediend, krachtens eene bijzondere vol
macht de verklaring aflegt. 

· Van het afleggen der verklaring wordt 
proces-verbaal opgemaakt, dat door hem die 
haar a fl egde, alsmede door den voorzitter en 
de leden van den raad wordt onder teekend. 

Het afleggen der verklaring heeft ten ge
volge, dat de aanslag wordt vernietigd . 

W anneer de verklaring op de daartoe gedane 
u itnoodiging niet wordt afgelegd of het proces
verbaal door hem die haar aflegde, niet wordt 
onder teekend, handhaaft de raad den aanslag. 

Art. 45. Voor een aanslag tot navordering 
die na overlijden van den belastingplichtige 
wordt vastgesteld en voor de verhooging van 
<li en aanslag, bedoeld in a r t ikel 49, zijn de 
erfgenamen n iet verder aansprakelijk clan 
ieder tot het beloop van zijn erfdeel , vermeer
derd met het bedrag van hetgeen hem gele
gateerd is. 

Art. 46. Met afwijking van hetgeen de R e
gistratiewet 1917 en de Successiewet bepalen, 
zijn de ambtenaren der registratie en der suc
cessierechten bevoegd voor de toepassing der 
bepalingen van dit hoofdstuk, uittreksels uit 
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hunne registers en afschriften van- of uittrek
sels uit memor ien van aang ifte voor het recht 
van successie r ech tstreeks of door tusschen
komst van den inspecteur uit te reiken aan 
hen die de bij artikel 40 becloelde medecleel ing 
hebben ontvangen en aan de r a den va n beroep 
voor de cli recte belastingen. 

Art. 47. Iedere onherroe pelijk vaststaanclo 
aanslag tot navorde ring worclt vanwege Onzen 
J\liniste r van Financien in de Staatscourant 
openbaar gemaakt door aanduiding va.n naam , 
voornam en, beroep en woonpl aats va n den 
belastingplichtige en van het bedrag van den 
naderen aanslag. 

VERHOOGING VAN DE AA S LAG. 

Art. 48. Elk beroepschrift, ingediend kr.ich
tens artikel 27 of a rtikel 42 moet, voor zoover 
niet beweerd worclt, da t geen aanslag h ad 
moeten zijn opgelegcl , zooda ni g zijn ingeri ch t, 
clat daa r uit eene conclusie kan worden getrok
ken ten aa nzien van het beclrag dat volgens 
den appellant had moeten worclen geheven. 

Art. 49. Indien de volgen de uitspraa k va n 
den raad van beroep verschuldigcle of t.erecht 
nagevorderde belasting het bij het vorig arti
kel bedoelde bedrag te boven gaat, wordt de 
aansl ag ve rhoogd met vijf en twint ig ten hon
clerd van het verschil. H ad volgens den appel
lant geen aansl ag mogen zijn opgelegd , clan 
strekt de verhoog ing zich uit tot het geheele 
bedrag van den door den raad geh andhaafden 
of vastgestel den aansl ag . 

Zij blijft ach terwege, indien of voor zooveel 
het be roep ui tslui tend gegroncl was op ver 
keerde toepassing of schending der wet , a ls
rnede indi en bet beroep is ingesteld tegen een 
uitspraak, niet voldoende aau het l aatste lid 
van artikel 25. 

Zij blijft eveneens ach terwege, indien en 
voor zoover afwijking van de a angifte of na
vordering noodig is geweest ten gevolge van 
eene te I age schatti ng van den aangever, en 
die schatting . naar het oordeel van den raad 
klaarblijkelijk te goeder trouw heeft plaa ts 
gehad. 

De nadere aanslag voor de verhoog ing wordt 
,·astgestel d door den inspecteur di e den aan
sl ag heeft opgelegd. 

Art. 50. Hij die bezwaar heef t tegen den 
hem opgelegcl en naderen aanslag volgens het 
vorig art ikel , ka n binnen twee rnaa nden na 
de clagteekening van het aanslagbilj et een met 
redenen orn kl eecl beroepschri ft bij den raad 
va n beroep indienen. 

BIJZONDERE BEPALI GEN. 

Art. 51. Voor het indienen van bezwa ar-, 
ve rzoek- en beroepschriften kunnen worden 
vertegenwoorcligd : 

de erfgenarnen van een aangeslagene door 
een hunner , den executeur-testamenta ir o f den 
bewindvoerder over de na la tenschap; 

minderja rigen en onder curateele gestelden 
door h un wettelijken ver tegenwoord iger. 

Alle bezwaar -, verzoek- en beroepschriften 
ktnmen door een gemach t igde worclen onder
teekend. 

In all e bezwaar -, verzoek- en beroepschriften 
moet, indien degene di e voor zich zel f of als 
vertegcnwoordiger opt reedt, n iet binnen het 

Rijk woont of gevestigd is, woonplaats binnen 
het Rijk worden gekozen . 

Art. 62. H et is een ieder verboden om het
geen hem uit hoofde van zijn hetzij tegenwoor
dig hetzij vroeger ambt nopens iernands ver
mogen gebleken of m edegedeeld is, verder 
bekend te m aken clan voor de uitoefening van 
zijn ambt, voor de invorclering van eenige aan 
den l a nde verschulcligde belasting, of voor de 
toepassing van eeni g wetsvoorschrift gevorderd 
w ordt. 

Hij di e opzettelijk de bij het vorig lid opge
legde geheimhouding schendt, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste zes maan
den of geldboete van ten hoogste zeshonderd 
g ulden, met of zonder ontzetting van het recht 
orn ambten te bekleeden. 

Hij aan wiens schuld schending va n die ge
he irnhouding te wijten is, wordt gestraft met 
hech tenis van ten hoogste clrie maanden of 
geldboete van ten hoogste dri ehonderd gulden . 

Geen vervol g ing worclt ingestelcl clan op 
kl achte van hem, ten aanzien van wien de ge
heimhouding is geschonden. 

Art. 52bis. Wij behouden Ons voor, bij alge
m eenen maatregel van bestuur bepalingen vast 
te stell en tot verzekering der belasting van 
personen, bedoeld in artikel 1, die niet binnen 
het Rijk een vaste woonplaats hebben. 

Over t reding van bedoelcle bepalingen wordt 
gestraft met eene geldboete van ten hoogste 
honde rd gulden. 

A r t. 52ter. De gemeentebesturen verschaffen 
kosteloos de inlichtingen die hun door de 
am btenaren de r directe belastingen of die der 
1·egistratie voor de uitvoering dezer wet wor
den gevraagd. 

Art. 53. Hij di e eene aangifte, a ls bedoeld 
bij artikel 16 , voor zich zelven of voor een 
a nder opzettelijk onjuist of onvoll edig doet , 
word t, indien daaruit nadeel voor het Rijk 
kan ontstaan, gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste zes m aanden. 

De bepa ling van het eerste lid blijft buiten 
toepass ing, indi en de aangever, zool a ng het 
openbaar ministerie niet is verwittigd , uit 
e igen beweging a lsnog eene juiste en volledige 
aang ifte doet, mi ts; 

hetzij de aansl ag nog niet is vastgestel cl en 
de aangever niet overeenkomsti g art. 19 tot 
het geven van nadere inlichtingen of tot het 
verleenen van inzage van boeken of andere 
besche iden is ui tgenoocligcl ; 

hetzij de aansl ag te laag is vastgestel cl. 
Art. 53bis . W a nneer eene veroor deeling 

krach tens het voorgaande a rt ikel onherroepe-
1 ijk is geworden, wordt de aan bet Rijk ont
houden belasting, ook na het verstrijken van 
den bij artikel 38 bepaalden termijn , nage
vorderd . Artikel 40 is hierbij ni et van toepas
sing. 

A rt. 54. Met gevangenisstraf van ten hoog
ste twee jaren wordt gestra ft : 

1 °. hij die aan den inspecteur of den raad 
van beroep opzettelijk een valsch of vervalscht 
gesch r ift a ls bewijsstuk overlegt; 

2° . hij die, nadat hem door den inspecteur 
of den r aad van beroep is gevraagd i nzage te 
verl eenen va n boeken of andere besche iden , 
die tot staving zijner aangifte of bewering 
kunnen dienen of nadat zijn aanbod om inzage 
van boeken of be cheiden te verl eenen is aan-
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vaard, aan <lien inspecteur of raad of aan den 
door den raad aangewezen deskundige, opzet-
tel ij k een valsch of verval cht boek of ander 
geschrift ter inzage aanbiedt. 

A1·t. 55. Hij die in de gevall en, bedoeld bij 
artikel 44, persoonlijk of door een bijzonder 
daartoe gemachtigde opzettelijk eene valsche 
verklaring aflegt, wordt gestraft met gevange
nisstraf van ten hoogste twee j aren. 

Art. 55bis . Het niet doen van de volgens 
het hoofdstuk ,,Aanslag" vereischte aangifte 
wordt gestraft met geldboete van ten hoogste 
duizend gulden. 

Art. 55te1·. De bij deze wet strafbaar ge
stel de feiten worden beschouwd a ls misdrijven, 
behalve die strafbaar volgens de artikelen 
52bis en 55bis, die als overtredingen worden 
beschouwd. 

Art . 55qua~e1·. Met het opsporen van over
tredingen dezer wet zijn, behalve de bij artikel 
141, nos. 1 en 3-6, van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast de 
arnbtenaren der directe belastingen . 

Zij maken van hunne bevinding proces-ver
baal op, dat bij overtreding van artikel 52bis 
of 55bis, den bekeurde in afschrift wordt mede
gedeeld. 

Art. 55quinquies. De feiten strafbaar vol
gens de arti kelen 52bis en 55bis, word en van
wege Onzen Minister van Financien vervolgd 
op de wijze bedoeld bij den zesden titel van 
het vierde boek van het Wetboek van Straf
vordering. 

Wanneer is aan te nemen, dat bij den be
keurde geen opzet tot ontduiking van belasting 
heeft bestaan, kan hij, zoolang hij niet is ge
dagvaard, door of vanwege den Minister tot 
transactie worden toegelaten, onverrninderd 
zij n recht orn overeenkomstig artikel 74, vierde 
lid , van het Wetboek van Strafrecht de ver
volging te voorkomen. 

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN. 
Art. 56. Onder vroegere belastingjaren wor

den in deze wet ook verstaan tijdperken van 
twaalf maanden, beginnende 1 Mei en e indi
gende 30 April , voorafgegaan aan het tijdstip 
waarnp deze wet in werking treedt. 

Art. 57. (Vervallen.) 
Art. 58. Deze wet treedt in werking den 

eersten Mei 1893. 
Zij kan worden aangehaald onder den titel 

,,Wet op de Vermogensbelasting 1892". 
Behoort bij Koninklijk besluit van 1 Mei 

1928 (Staatsblad n°. 138). 
Mij bekend, 

De Minister van Financiiin, d e G e e r. 

1 Mei 1928. KONINKLIJK BESLUIT. (Lager 
Onderwijswet 1920, art. 72.) 

Vervanging van het mastiek dak eener 
school door een pannendak is aan t e merken 
a ls verbouw van de school in den zin van 
art. 72 1 • lid. Nu door vernieuwing van h et 
bestaande mastiekdak en het aanbrengen 
van eenige veranderingen in de inrichting 
en constructie van het dak en wat daar
mede verband houdt een afdoende ver
betering kan worden verkregen moet de 
aanvrage geacht worden de ,,normale 
eischen" te buiten te gaan. 

Zie omtrent het eerste vraagpunt in anderen 
zin K . B. 7 Maart 1923, A. B . 1923 biz. 44. 

Wij WILHELMINA, enz. 
B eschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Room ch-Katholiek Schoolbestuur, ge
vormd uit de beide Roomsch-Katholieke Kerk
besturen der Parochien van den Heiligen 
Bonifacius en den Heiligen Antonius van 
Padua, gevestigd te Dordrecht, tegen het be
sluit van Ged. Staten van Zuid-Holland van 
19 September 1927, n°. 133, tot ongegrondver
klaring van het beroep van den appellant, te
gen het besluit van den Raad der gemeente 
Dordrecht van 20 Apri l 1927, waarbij op zijne 
overeenkomstig art. 72 der Lage,·-Onderwijs
wet 1920 ingediende aanvrage tot het ontvan
gen van de benoodigde gelden voor de vervan
ging van het mastiek dak van de bijzondere 
school aan de Wijnstraat n°. 75 aldaar, door 
een pannendak, afwij zend is beschikt; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Be tuur, gehoord, advies van 
4 April 1928, n°. 148; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en W etenschappen van 
25 April 1928, n° . 5266, Afd. L. 0. F.; 

0. dat de Raad der gemeente Dordrecht bij 
zijn besluit van 20 April 1927 aan het boven
genoemd schoolbestuur zijne medewerking heeft 
gewei gerd tot het vervangen van het mastiek 
dak der school voor gewoon lager onderwijs 
aan de Wijnstraat 75 te Dordrecht, door een 
pannendak, uit overweging, dat uit een inge
steld onderzoek is gebleken, dat het mastiek 
dak op verscheidene plaatsen in een minder 
goeden taat verkeert, terwijl ook de balklaag 
en het dakbeschot zijn aangetast; dat deze ge
breken echter een gevolg zijn van onvoldoend 
onderhoud en het ontbreken van eene behoor
lijke ventilatie; dat de meening van het 
schoolbestuur, dat het dak ,,op" is, onjuist 
wordt geacht, aangezien herstelling daarvan 
- zij het ook, dat dit met kosten gepaard 
gaat - zeer wel mogelij k is; dat vernieuwing 
van het dak der school, blijkens de aanvrage 
van het schoolbestuur noodig wegens slijtage 
van het bestaande schooldak, ook al is dit al
geheele vernieuwing, n iet kan worden opgevat 
a ls verbouw of verandering van de inrichting 
der school in den zin van art. 72, eerste lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920, <loch dat de kos
ten daarvan veeleer zijn aan te merken als 
kosten van instandhouding der school , waar
omtrent bij art. 101 der wet de noodige voor
zieningen zijn getroffen; dat, nadat het school
bestuur van dit besluit bij Ged. Staten van 
Zuid-Holland in beroep was gekomen, deze bij 
hun besluit van 19 September 1927 dit beroep 
ongegrond hebben verklaard, daarbij o. a. 
overwegende, dat het school bestuur als be
zwaar heeft aangevoerd dat de bestaande ge
breken voortspruiten uit een te goedkoop op
gezette constructie en een te verwerpen arch i
tectuur, dat, al zou, zooals de Raad stelt, een 
herstelling van het mastiek dak mogelij k zijn, 
daardoor - zoo meent het schoolbestuur -
toch geen afdoende en doelmatige voorz iening 
zou worden getroffen, hetgeen wel het geval 
zal zijn, wanneer een pannendak wordt aan
gebracht; dat naar het oordeel van het school
bestuur het aanbrengen van een pannendak 
zeer zeker eene verbouwing zal medebrengen, 
terwijl overigens, waar de aanvrage betreft 
het aanbrengen van een pannendak in plaats 
van een mastiekdak, in dit geval sprake is van 



337 2 MEI ~S.1391 1928 

eene verandering van inricht ing, ten aanzien 
waarva11 art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 
van toe passing is; dat hun college echter van 
oordeel is, dat de R aad de gelden voor de ver
nieuwing van het schoolda k terecht heeft ge
weigerd, omdat de vern ieuwing van een dak, 
ook a l is dit eene a lgeheele vernieuwing, waar
bij een andere wijze van dakbedekking wordt 
toegepast, niet kan worden beschouwd als ver
bouw van het schoolgebouw of verandering 
van inrichting daarvan, gelijk bedoeld in art. 
72 cler wet; 

dat van dit beslui t van Ged. Staten het 
schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat het aanbrengen van een 
pannendak in plaats van een mastiekdak nood
zakelijk is, om eene blijvende doelmatige voor
ziening te treffen, welke voorziening niet ve1·
kregen zou worden door een hers telli ng van 
de thans aanwezige dakbedekking ; dat z. i. 
in een geval als het onderhavige sprake is van 
een verbouw of verandering van inricht ing van 
het schoolgebouw ; 

0. dat de onderh avige vervanging van het 
mastiek dak der school in een pannendak is 
aan te rnerken als verbouw van de school in 
den zin van art. 72, l e lid, der L ager-Onder
wijswet 1920; dat echter blijkens een nader 
de kundig onderzoek, ingesteld naar aanlei
ding van een schrijven van den Raad van 
State, Afd. voor de Geschillen van Bestuur, 
het aanbrengen van een pannendak in dit ge
val niet noodig is, doch dat door vernieuwing 
van het bestaand mastiekdak, gepaard aan 
het aanbrengen van eenige veranderingen in 
de inrichting en constructi e van het dak en 
wat daarmee verband houdt, eene afdoende 
verbetering van den toestand kan worden ver
kregen ; dat mitsd ien de aanvrage geacht moet 
worden, de normale eischen, aan het geven 
van lager onderwijs te stell en te buiten te 
gaan ; dat de aanvrage dus niet steunt op 
a rt. 72 der L ager-Onderwijswet 1920, zoodat 
de gemeenteraad en Ged. Staten die terecht 
niet voor inwilli ging vatbaar hebben geoor
deeld ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

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

vVetenschappen is bel ast, enz. 
(A.B.) 

2 M ei 1928. BESLUIT tot w1Jz1gmg van ar
t ikel 1 van het Koninklijk besluit van 2 
September 1927 n°. 89 (Nederlandsch 
Staatsblad n°. 306). S. 139. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Kolonien van 15 Maart 1928, Commissariaat 
voor Indische Za ken, Afdeeling C, n°. 4 ; 

Den R aad van State gehoord ( ad vies van 17 
April 1928, n°. 24); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden M inister van 26 April 1928, Corn
missariaat voor Indische Zaken, Afdeeli ng C, 
n°. 53: 

Nog gezien Ons beslui t van 2 September 
1927, n°.89 (Nederlandsch Staatsblad n°. 306); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen , dat artikel 1 van Ons hooger 

aangehaald besluit van 2 September 1927, n°. 
89, zal worden gelezen als volgt : 

Gerekend van 1 J anuar i 1927 worden de 
pens ioenen, gagementen en onderstanden, ver
leend aan gewezen officieren en m il itairen 
beneden dien rang van de voormalige land
macht in West-Indie, die v66r 1 J anuari 1920 
den dienst verlieten, verhoogd op denzelfden 
voet a ls is geschied ten aanz ien van de pen
s ioenen, gagementen en onderstande n van de 
v66r 1920 gepensionneerde officieren en gega
geerde en gepensionneerde mil itairen beneden 
<lien rang van het Nederlandsch-Ind ische leger 
bij Onze beslu iten van 24 September 1920 
n°. 92 (Staatsblc,d n°. 751; Gouvernernents
blad n° . 106; Publicatieblad 1921, n°. 8); 
van 5 Juni 1925 n°. 75 (Staatsblad 11° . 230 ; 
Go,iveniernentsblad n°. 64; P ublicatieblad n°. 
46) en bij de ordonnantie van 11 November 
1927 (J ndisch Staatsblad n°. 520). 

Onze Minister van Koloni en is belast met de 
u itvoe ring van <lit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

H et Loo, den 2den Mei 1928. 
WILHELMINA. 

De 1llinister van K olonii!n, 
Kon i n g s berg er. 

(Uitr;eg . 22 M ei 1928.) 

2 Mei 1928. BESCHIKKING van den Hoogen 
Raad. 

Schoolgeldheffing in de gerneente A peldoorn. 

Uit de r egeling der ad.:ministratieve r echt
spraak in zake gemeentebelast ingen blijkt 
dat, wil een beroep tegen een beslissing van 
een gemeenteraad toelaatbaar zijn, het 
slechts t egen Mn beslissing kan zijn ge
ri cht. De Raad van Beroep had derhalve 
den belanghebbende die zich met een be
roepschrift tegen twee beslissingen van den 
gemeenteraad over verschillende aanslagen 
tot hem wendde ambtshalve niet-ontvan
kelijk m oeten verklaren. Dat de Raad van 
Beroep ofschoon er twee aanslagen zijn 
geweest van ,.den aanslag" spreekt doet 
niet ter zake. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A. 

te Apeldoorn, tegen de uitspraak van den Ra.ad 
van Beroep voor de Directe Belastingen te 
Zutphen van 14 Nov. 1927, betreffende den 
hem opgelegden aanslag voor schoolgeld over 
de jaren 1925/26 en 1926/ 27 ; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelij ke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Berger, namens den Pro
cureur-Genera.al, strekkende tot vernietiging 
van de bestreden uitspraak en niet-ontvankelijk
verklaring van belanghebbende in zijn bij den 
R aad van Beroep ingediend beroepschrift ; 

0. dat belanghebbende, die bezwaar had tegen 
de beide hem, blijkens daarvan opgemaakte 
kohieren, opgelegde aanslagen voor schoolgeld 
over de jaren 1925/26 en 1926/27, t egen elk der 
aanslagen een bezwaarschrift heeft ingediend 
bij den Raad der gemeente Apeldoorn ; 

dat de Raad, omtrent elk der beide aanslagen 
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eene besli ing nemend, deze heeft gehand
haafd; 

dat belanghebbende vervolgens bij een be
roepschrift tegen de twee be lis ingen van den 
Raad in beroep is gekomen bij den Raad van 
Beroep voor de directe belastingen, die bij de 
bestreden uitspraak ,,den aanslag" handhaaft ; 

dat belanghebbende tegen deze uitspraak als 
middel van cassatie inbrengt : 

Schending van de artt. 1, 2 en 3 van de Ver
ordening van de gemeente Apeldoorn op de 
heffing van schoolgeld voor het Gymnasium en 
de Konin.klijke Hoogere Burgerschool ,,Prins 
Hendrik der Nederlan.den" te Apeldoorn., in 
verband met de artt. 253, 284, 443 en 285b 
B. W.; 

0. ambtshalve : 
dat uit de regeling, zooals die is neergelegd 

in art. 265c, in verband met art. 265b der Ge
meentewet, en de artt. 10, 11, 12, 13 en 16 der 
wet van 19 Dec. 1914 (Stbl. n°. 564) blijkt,dat, 
wil het beroep toelaatbaar zijn, het slechts tegen 
een uitspraak kan zijn gericht, hetgeen verklaar
baar is, daar eenzelfde beroep tegen ver chil
lende u itspraken. lichtelijk tot verwarring aan
Jeiding geeft; 

dat derha lve de Raad van Beroep belang
hebbende niet-ontvankelijk had moeten ver
klaren in zijn beroep ; 

Vernietigt de bestreden uitspraak ; 
En recht doende ten principale : 
Verklaart belanghebbende niet-ontvankelijk 

in het door hem bij den Raad van Beroep inge-
steld beroep. (W.) 

3 M ei l!J28. BESLUIT, houdende wijzi ging 
van het Postbesluit 1925 (Staatsblad n°. 
396), bet Pakketpostbesl uit (Staatsblad 
1919, n°. 574 ), het Internationaal Postbe• 
sluit 1925 (Staatsblad n°. 394) en het 
Internationaal Pakketpo tbesluit 1925 
(Staatsblad n°. 395). S. 140. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Overwegende, dat het wenschelijk is orn wij 

z,gmg te brengen in het Postbesluit 1925 
(Staatsblad n° . 396), in het Pakketpostbesluit 
(Staatsblad 1919, n° . 574), in het lnternatio
naal Po tbesl uit 1925 (Staatsblad n°. 394), 
zooals deze besluiten laatstelijk zijn gewijzigd 
bij Ons besluit van 21 Januari 1928 (Staats• 
blad n° . 9) alsmede in laatstbedoeld besluit 
en in het Internationaal Pakketpostbesluit 1925 
(Staatsblad n°. 395), zooals dit laatstelijk is 
gewijz igd bij Ons besluit van 14 October 1927 
(Staatslilad. n°. 336); 

Op de voordracht van Onzen Ministe r van 
Wa terstaat van 5 April 1928, n°. 7, Hoofdbe
stuur der Po terij en en Telegrafie; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
17/18 April 1928, n°. 20) ; 

Gezien het nader rapport van -Onzen voor
noem<len 'linister van 28 April 1928, n°. 11 , 
Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. I. Artikel 2, § 2, l e lid, van het Post;. 

beslui t 1925 (Staatsblad n°. 396) wordt g'3· 
lezen: 

,,H et port der gedrukte stukken, van welke 

spoedbehandel ing wordt verzocht door middel 
van een in het oog loopende, boven het adre 
gestelde aanwijzing ,,Spoed" of een soortgelijke 
tezelfder plaatse aangebrachte aanduiding, of 
van welke de afzender expresse-bestelling, 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 8 
van dit besluit, verlangt, bedraagt bij voor
uitbetaling: 

voor een gewicht tot en met 500 gram 2 
cent per 50 gram of restend gedef!lte van 50 
gram; 

boven 500 gram tot en met 750 gram 25 
cent ; 

boven 750 gram tot en met 1000 gram 30 
cent; 

en voorts voor elk volgend gewicht van 500 
gram of restend gedeelte van 500 gram 5 cent 
daarboven. '' 

Art. II. In artikel 3, § 1, l e lid, sub b van 
het P ostbesluit 1925 wordt ,.2000" gewijzigd 
in ,,1000". 

Art. III. In artikel 5, § 1, 3e lid, van het 
Pakketpostbesluit (Staatsblad 1919, n° . 574) 
wordt in plaats van ,,20 cent" gelezen ,.10 
cent". 

Art . IV. Met intrekking van het bepaalde 
in het tweede gedeelte van den eer~ten volzin 
en van den tweeden volzin van het eerste lid 
van artikel VU van On besluit van den 21en 
Januari 1928 ( taatsblad n°. 9) beginnende 
met: ,.en wordt in plaats van" en eindigende 
met: ,,afgerond tot een geheel en cent", wordt 
artikel 2, § 1. sub Sa, laatste lid, van bet In
ternationaal Postbesluit 1925 (Staatsblad n°. 
394) gelezen a ls vol gt : 

,,In afwijking hiervan bedraagt het port der 
nieuwsbladen en bijvoegsels, welke voldoen 
aan de voor deze stukken in artikel 1, le lid, 
sub c en d, van de Postwet (Staatsblad 1919, 
n°. 543) !!'egeven omschrijving, indien de fran
keering b1j abonnement geschiedt, per nummer 
of exemplaa r : 

1. in het verkeer met Nederlandsch-l ndie, 
per zeepost: 

voor een gewicht van niet meer cl an 55 gram 
1 cent; 

boven 56 gram tot en met 150 gram 2 cent ; 
en voorts voor elk meerder gewicht van 60 

gram of restend gedeelte van 50 gram 1 cent 
daarboven; 

2. in bet verkeer met Suriname of Curafao , 
per zeepost: 

voor een gewicht van niet meer clan 55 gram 
¾ cent ; 

boven 55 gram tot en met 150 gram 1 ½ 
cent ; 

en voorts voor elk meerder gewicht van 50 
gram of restend gedeelte van 50 gram ¾ cent 
daarboven. 

Bij de vaststel I ing van het verschuldigde 
bedrag wordt een gedeelte van een ha lven 
cent verwaarloosd en wordt een ha! ve cent 
of meer naar boven afgerond tot een geheelen 
cent." 

Art. V. Artikel 11, 2e lid , van het Inter
nationaal Postbesluit 1925 (Staatsblad n°. 394 ) 
wordt gelezen als volgt: 

,,2. Wenscht de afzender van-eene-verreken
zending, dat het deswege in het bui tenland in
gevorderde bedrag wordt bijgeschreven op 
eene postrekening aldaar, clan is in het ver
keer met de door den Directeur-Generaal aan 
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te wijzen landen, waarvoor terzake bijzondere 
1·egelen gelden, behalve het port en aanteeken
recht, bij vooruitbetal ing een verrekenings
recht van 15 cent verschuldigd." 

Art. VI. In artikel 5, 2e lid van het Inter
nationaal Pakketpostbesluit 1925 (Staatsblad 
n°. 395) wordt in plaats van ,,Niet ter verzen
-ding toegelaten zijn" gelezen ,,Behoudens bij 
·zondere vergunn ing van Onzen M inister van 
Financien zijn niet ter verzending toege]aten". 

Art. VII. Arti kel 7, 3e lid van het Inter
nationaal Pakketpostbesl uit 1925 wordt gele
-zen als volgt: 

,,3. \Venscht de afzender van een veueken
pakket, dat het deswege in het buitenland in
gevorderde bedrag wordt bijgeschreven op een 
postreken ing a ldaar, clan is in het verkeer met 
de door den Directeur-Generaal aan te wijzen 
l anden,- waarvoor terzake bij zondere re gel en · 
geld en, behal ve het port, per pakket een ver
reken ingsrecht van 15 cent verscbuldigd." 

Art. VIII. In artikel 7, 16e lid, van het 
Internationaal Pakketpostbesluit 1925 word t in 
plaats van ,,20 cent" gelezen ,,10 cent". 

Art. IX. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 16 Mei 1928. 

Onze Min ister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van <li t beslui t, dat in het Staats
blad za l worden geplaatst en in a fschrift aan 
den Raad van State medegedeeld za l worden. 

H et Loo, den 3den Mei 1928. 
WILHELMINA. 

D e M iniste,· van Waterstaat , H . v. d. V eg t e. 
(Uitgeg. 14 M ei 1928.) 

3 Mei 1928. BESLUIT tot nadere vaststelling 
van de minimumtabel der lessen voor de 
Hoogere burgerschool A. S. 141. 

Wij WILHELMINA, enz. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
13 Februari 1928, n°. 1677m, Afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is de tabel 
E bedoeld in artikel II van Ons besluit van 13 
November 1923 (S taat8blad n°. 518), te wijzigen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 27 
Maart 1928 n°. 27); 

Den Onderwijsraad, afdeeling voor het Alge
meen Vormend Voorbereidend H ooger en het 
Algemeen Vormend Middelbaar Onderwijs, ge
hoord (advies van 14 April 1928 n°. 8100); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 April 1928 no. 5079, 
afdeeling Voorbereidend Hooger en Middelbaar 
Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met wijziging in zooverre van Ons voor 

noemd besluit, met ingang van 1 September 
1928 de ta.be! E bet,reffende de hoogere burger
school met vijfjarigen cursus, niet opleidende 
voor het examen, bedoeld in artikel 57 onder b 
der Middelbaaronderwijswet, vast te stellen als 
volgt: 

E. Hoogere burgerschool met vij fjarigen 
cursus, niet opleidende voor het examen, be
doeld in artikel 57 onder b der Middelbaar
onderwijswet. 

Hoogere burgerBchool A. 

VAKKEN. 

a. de Nederlandsche taal en letterkunde 
b. de Fransche taal en letterkunde . 
c. de Engelsche taal en letterkunde . . 
d. de Hoogduitsche taal en letterkunde 
e. de geschiedenis . . . . . . . . . 
f. de gronden van de gemeente-, provin

cia.le- en Staatsinrichting van Neder-
la.nd .... . .. ... ... . 

g. de aardrijkskunde . . . . . . . . 
h. de ha.ndelswetenschappen . . . . . 
i . de staathuishoudkunde en statistiek 

inzonderheid van Nederland, Neder
landsch-Indie en Cura~ao . . . . . 

k. de wiskunde . . . . . . . . . . 
l. de natuurkunde en hare voornaam

ste toepassingen, waaronder begre
pen de beginselen der mechanica e 
hare voornaamste toepassingen . . 

m. de scheikunde en hare voornaamste 
toepassingen . . . . . . . 

n. de beginselen der delfstof-, aard-, 
plant- en dierkunde . . . . . . . 

o. die der cosmografie . . . . . . . 
p. het hand- en rechtlijnig teekenen . 
q. de lichamelijke oefening . . . . . 

Getal 
lessen 

per 
week. 

12 
17 
14 
16 

9 

2 
9 

10 

3 
14 

5 

5 

4 
1 
5 

13 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, ·lietwelk in het Staatsb/,ad zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 3den Mei 1928. 
WILHELMINA. 

De MiniBter van Onderwijs, 
K unsten en W etenscholppen, 

W asz ink. 
(Uitgeg. 10 Mei 1928.) 

3 M ei 1928. BESLUIT, houdende nadere be
pali ngen omtrent teruggaaf van suiker
accijns bij uitvoer van suikerhoudende ge
neesmiddelen en van drophoudende ge
neesmiddelen en eetwaren. S. 142. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 19 Maart 1928, n° . 110, Ac
cijnzen; 

Gezien artikel 83 der Suikerwet 1924 (Staats
blad n°. 425) en artikel V der wet van 5 Fe
bruari 1912 (Staatsblad n°. 32); 

Den Raad van State gehoord (advies van 3 
Apri l 1928, n° . 12) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 April 1928, n°. 91, 
Accijnzen; 

Art. 1. In artikel 1 van het Koninklijk 
besluit van 5 Augustus 1897 (Staatsblad n°. 
186) worden tusschen ,,beschuithoning" en 
,,frarnbozenazijn" ingevoegd: suikerhoudende 
geneesmiddelen, drophoudende geneesmidde
len, drophoudende eetwaren. 

Art. 2. Onze besluiten van 29 Januai'i 1915 
(Staatsblad n°. 32) en 23 Mei 1923 (Staats
blad n°. 213) zijn ingetrokken. 

Onze Minister van Financien i belast met 
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de uitvoer ing van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal warden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal warden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 3den Mei 1928. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van J?inancien, d e Geer. 
·(Uitgeg . 16 M ei 1928.) 

4 Mei 1!)28. BESLUIT, houdende wijziging 
van het reglement voor de K oninklijke 
Akademie van Wetenschap}Jen . S. U 3. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwjj s, Knnsten en Wetenschappen van 
27 April 1928, n°. 1910, Afdeeling Kunst.en en 
Wetenschappen; 

Ge~ien Ons besluit van 13 1\faart 1924 ( Staats
blad n°. 119 A), houdende vastst elling , an een 
nieuw reglement voor de Koninklijke Akademie 
van Wetenschappen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
in bovenvermeld reglement de navolgende 

wijzigingen aan te brengen : 
1 °. in het eerste lid van artikel 6 wordt voor 

,,vijftien correspondenten" gelezen ,,twintig 
correspondenten"; 

2°. in het derde lid van artikel 6 wordt voor 
,,hct geta.l vijftien" gelezen ,,het gctal twintig"'. 

Onze Minister van Onderwijs, KunRten en 
Wet enschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad za l warden 
ge1,Iaatst. 

Het Loo, den 4den llfoi 1928. 
WILHE LMTNA. 

De ~Minister van Onderwijs, 
K-un:il/m en W etensr,ltappen, 

Was z ink. 
(Uitge<J . 22 Mei 1928.) 

5 Mei 1928. KONINKLIJK BESLUIT. (Ge
meentewet art. 209.) 

Terech t hebben Ged. Staten geen termen 
aanwezig geacht om een langeren leenings
termijn dan 40 jaren toe te staan ten aan
zien van gronden, die niet tot bomvterrein, 
<loch voor den openbaren dienst zijn be
stemd, dus gronden, die niet verhandelbaar 
zijn en geen verkoopwaarde hebben. 

Zie het K. B. 11 Mei 1927, n°. 55, in dit 
be lui t genoemd A. B. 1927_ biz. 164. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den R aad der gemeente Amersfoort tegen het 
bes luit van Ged. Staten van Utrecht van 25 
October 1927, n°. 3196/2221, 3e Afd., waarbij 
goedkeuring is onthouden aan de begrooting 
dier gemeente voor het dienstjaar 1926, vast
gesteld bij Raadsbesluit van 29 i:lept. 1927; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord, advies van 
11 April 1928, n°. 345 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
1 Mei 1928, n°. 3737, Afd. B. B. ; 

0. dat, nadat de Raad der gemeente Amers
foort bij besluit van 23 December 1925 de be
grooting voor het dienstjaar 1926 had vast-

gesteld, Ged. Staten bij beslui t van 15 Juni 
1926 aan de begrooting de goedkeuring heb
ben onthouden; 

dat een door den Raad tegen deze besliss ing 
ingesteld beroep bij Ons beslui t van 11 Mei 
1927, n°. 55, ongegrond is verklaard; 

dat bij R aadsbesluit van 29 September 1927 
opnieuw eone begrooting voor het jaar 1926 is 
vastgesteld ; 

dat Ged. Staten bij besluit van 25 October 
1927 aan de begrooting de goedkeuring heb
ben onthouden uit overweging, dat een der 
bezwaren tegen de oorspronkelijke begrooting 
was gericht, tegen de verantwoord ing van 
winst op verkochte gronden; dat bij K. B. 
van 11 Mei 1927, n°. 55, is beslist, dat de op
brengst van verkochten grand op de begroo
t ing van het grondbedrijf onder de baten moet 

' Yoorkomen, omdat art. 5 der verordening, be
treffende het gemeentelijk grondbedrijf, dezen 
post opnoernt bij de baten; dat genoernde ver
ordening - zulks niet in overeenstemming met 
de naderhand tot stand gekomen Begrootings
voorschriften 1924 - onder de baten o. a. 
rangschikt ,,opbrengst van verkochten grond"; 
en onder de I as ten o. a. ,,de aflossing waartoe 
de gemeente verplicht is op leeningen ten be
hoeve van het bedrijf aangegaan", de kosten 
van aankoop van gronden en ,,de kosten der 
werken, u itgevoerd ten behoeve van de in het 
bedrij f gebrachte gronden"; dat, vermits bij 
het aangehaalde K. B. van 11 Mei 1927, n°. 
55, is be list, dat bij de begrooting van het 
grondbedrijf ten aanzien van de baten, waar
over het meeningsverschil liep, reken ing moet 
warden gehouden met de verordening voor het 
gemeentelijk grondbedrijf, het noodzakelijk 
gevolg is, dat ook de lasten van <lit bedrijf in 
de begrooting warden opgenomen overeenkom
stig die verordening, zoodat het niet geoor
loofd is te dezen opzichte die verordening 
niet na te !even; dat voor niet-naleving van 
deze verordening in dit opzicht te minder re
den bestaat, omdat de verordening betreffende 
het fi nancieel beheer der gemeentebedrijven 
sinds hare wijziging bij raadsbesluit van 21 
December 1923, rekening houdt met eene in
deel ing van de begrootingen der gemeente
bedrijven in twee afdeelingen, de eerste be
vattende alle baten en lasten, de tweede alle 
kapitaalsinkomsten en -uitgaven van het be
drij f, doch ten aanzien van de opsomming van 
baten en I asten verwijst naar de betrekkelij ke 
bedrijfsverordening, ind ien daarbij - zooals 
thans voor het grondbedrijf - andere regelen 
zij n gegeven; dat de begrooting voor het 
grondbedrijf niet is opgemaakt overeenkom
stig de Koninklijke beslissing en de verorde
n ing voor het gemeentel ijk grondbedrijf ; dat 
een tweede bezwaar tegen de oorspronkelijke 
begrooting hierin be tond, dat de begrooting 
van het grondbedrijf n iet vo l deed aan de be
grootingsvoorschriften 1924, omdat uit de be
grooting niet de vertnoedelijke baten en lasten 
van elk grondcomplex bleken; dat de begroo
ting van het grondbedrij f, zooals deze 29 Sep
tember 1927 is vastgesteld, is ingericht over
eenkomstig het op gelijken datum genomen 
raadsbesluit tot indeeling van de tot het 
grondbedrij f behoorende gronden in 5 com
plexen, ingaande 1 J anuari 1926; dat even
wel . zooals is gebleken uit de ingezonden ba-
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lansen en schattingsrappor ten over de vooraf
gaande jaren en gelijk ook bij het meerge
noemde K. B . van 11 Mei 1927, n°. 55, is 
vastgesteld aan de hand van het in de begroo
ting voor 1926 opgenomen overzicht van de 
exploi tatie over 1924, de in het grondbedrijf 
ingebrachte gronden reeds in grondcomplexen 
(bouwblokken) waren ingedeeld; dat de vast
stelling van de begrooting van het grondbe
drijf op 29 September 1927 dus niet heeft 
plaats gehad met inachtneming van de ge
noemde Koninklijke beslissing; dat tegen een 
complex-indeeling, welke afwijkt van de reeds 
bestaande, op zichzelf geen bezwaar zou be
hoeven te worden gemaakt, indien de reden 
dezer afwijking zou zijn gemotiveerd en de 
samenstelling van de nieuwe complexen zou 
zijn toegelicht, zoodat de aansluiting tusschen 
den ouden en den nieuwen toestand duidelijk 
zou zijn gemaakt; dat eene dergelijke uiteen
zetting mede noodig is met het oog op art. 
39, 3e en 4e lid, der Rekeningsvoorschriften, 
omdat uit de gewijzigde indeeling van het 
bedrijf ook eene andere inrichting van de 
balans zou voortvloeien; dat tegen deze be
grooting, nu bedoelde motiveering en toelich
ting ontbreken, bezwaar moet worden ge
maakt; dat in de derde plaats, als gevolg van 
het m eermalen aangehaalde K. B. van 11 
Mei 1927, n°. 55, op de gemeentebegrooting 
thans de overdracht van de niet tot bouwter
rein bestemde gronden van het grondbedrijf 
naar den algemeenen dienst is geregeld; dat, 
ter vervanging van de aflossing op de schul
den, welke op deze terreinen rusten, eene bij
drage wordt verleend van hoofdstuk VI van 
den gewonen dienst aan hoofdstuk VI van den 
kapitaaldienst tot een bedrag van f 6510. 78 ; 
dat deze bijdrage, blijkens de toelichting, is 
gesteld op 1/75 X f 488,315.90, ,,zijnde de 
waarde van de niet tot bouwterrein bestemde 
gronden, uitgenomen uit het grondbedrijf, le 
jaar f 6510.78, volgende jaren f 6510.88"; dat 
er bezwaar bestaat de dekking van de voor de 
overdracht noodige kapitaalsuitgaaf te ver
deelen over een tijdvak van 75 jaar ; dat deze 
termijn dient te worden gesteld op het voor 
openbare werken ten hoogste toegestane tijd
vak van 40 jaar, overeenkomende met het 
tijdvak, dat ten grondslag li gt aan het besluit 
van Ged. Staten van 4 Augustus 1925, 3e· afd., 
n°. 572/1362, gehandhaafd bij K. B . van 23 
December 1925, n°. 25, waarbij de overdracht 
van in erfpacht uitgegeven terreinen van het 
grondbedrijf naar den algemeenen dienst is 
geregeld ; dat als gevolg daarvan de bijdrage 
aan hoofdstuk VI van den kapitaaldienst op 
een hooger bedrag moet worden gesteld, n.l. 
op f 12,207.90; dat in de vierde plaats als 
waarde van de niet tot bouwterrein bestemde 
gronden naar den toestand op 1 J anuari 1926 
wordt aangenomen f 488,315.90 terwijl in de 
raadsvoordracht van 27 October 1925, ge
drukte verzameling n°. 27, als waarde was 
vermeld f 589,906; dat evenwel niet blijkt, of 
hier sprake is van andere gronden en, indien 
het dezelfde gronden betreft, waarin het ver
schi l bestaat; dat indien het verschil bestaat 
tusschen de boekwaarde en de geschatte waar
de, niet blijkt op welke wijze dit verschil zal 
worden gedekt en of binnen het raam van de 
begrooting middelen tot dekking aanwezig 

zijn; dat, zoo lang het niet zeker is, dat deze 
dekking op juiste wijze plaats heeft, de be
grooting niet voor goedkeuring vatbaar is; 
dat in de vijfde plaats geen overeenstemming 
bestaat tusschen de raming in de gemeente
begrooting ter zake van uitkeering van het 
grondbedrijf wegens rente en aflossing en de 
daartegenover in de bedrijfsbegrooting uitge
trokken bedragen; dat eveneens de noodige 
overeenstemming ontbreekt tusschen de op de 
gemeentebegrooting uitgetrokken kapitaalver
strekking aan het grondbedrijf wegens andere 
doeleinden en het daartegenover op de be
drijfsbegrooting geraamd bedrag; dat in de 
zesde plaats in de op 29 September 1927 vast
gestelde begrooting van het grondbedrijf zon
der eenige toelichting is geraamd "Kosten van 
aankoop gronden en wegenaanleg f 91,000", 
welke raming niet voorkwam op de oorspron
kelijke begrooting; dat in verband met art. 
16 der Begrootingsvoorschriften 1924 de sa
menstelling van het geraamde bedrag en de 
grondslag der berekening moeten worden dui
delijk gemaakt; dat, wijl deze toelichting 
ontbreekt, tegen de raming bezwaar moet wor
den gemaakt; 

dat de Gemeenteraad in beroep aanvoert, 
wat betreft het eerste bezwaar van Ged. Sta
ten, dat n.l. de verplichte aflossing, de kosten 
van aankoop van gronden en de kosten der 
werken, uitgevoerd ten behoeve van de in het 
bedrijf gebrachte gronden moeten worden ge
bracht op den gewonen dienst van het grond
bedrijf; dat Ged. Staten het recht missen om 
na de Koninklijke beslissing met nieuwe be
zwaren te komen, zulks te minder, wijl bij 
K . B. van 11 Mei 1927, n°. 54, ten aanzien 
van een gel ijk bezwaar van Geel. Staten tegen 
eene begrootingswijziging 1925, het besluit 
van Ged. Staten is vernietigd en de begroo
tingswijziging is goedgekemd; dat, wat be
treft het tweede bezwaar, dat n.l. bij de be
grooting van het grondbedrijf geen rekening 
is gehouden met het K. B. van 11 Mei 1927, 
n°. 55, de Raad er steeds van overtuigd was, 
dat het grondbedrijf der gemeente Amersfoort 
een geheel moest zijn, omdat alle te nemen 
maatregelen invföed op het geheele bedrijf 
uitoefenen, doch dat nu in hoogste instantie 
is beslist, dat h ierdoor strijd met de begroo
tingsvoorschriften is ontstaan, eene indeeling 
in complexen met vasts teil i ng der grootte en 
der juiste grenzen van elk complex noodig is; 
dat immers deze indeeling nimmer heeft plaats 
gehad en het in het K. B. van 11 Mei 1927, 
n°. 55, aangehaalde overzicht van de exploi
tatie over 1924 slechts eene aanduiding van 
administratieve bouwblokken geeft, waaraan 
elk karakter van zelfstandige grondcomplexen 
vreemd is; dat door den Raad, ten e inde te 
voldoen aan de Koninklijke beslissing bij be
sluit van 29 September 1927, n°. 586, eene 
indeeling in complexen, met aandu iding van 
de li gging, de grootte en de begrenzing is 
vastgesteld, zulks ten einde de begrooting van 
het grondbedrijf voor 1926 - met inachtne
ming der begrootingsvoorschriften 1924 - te 
kunnen vaststellen; dat Ged. Staten tegen 
deze complexindeeling op zichzelf geen be
zwaar maken, doch dat zij motiveering en toe
lichting van de samenstelling van de nieuwe 
complexen wenschen; dat de motiveering en 
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toelichting reeds vroeger in een onderhoud 
tusschen eene commissie uit Ged. Staten en 
eenige leden van het college van Burgemeester 
en Wethouders mondeling is verstrekt gewor
den; dat het derde bezwaar van Ged. Staten 
bestaat tegen de dekking van de voor de over
dracht der niet tot bouwterrein bestemde gron
den uit het grondbedrijf naar de gemeente 
nood ige kapitaalsuitgaaf, te verdeelen over 
een tijdvak van 75 jaa r, omdat Ged . Staten 
van oordeel zijn, dat deze termijn dient te 
worden gesteld op het voor openbare werken 
ten hoogste toegestane tijdvak van 40 jaren; 
dat de vergelijking met openbare werken, 
waaronder te verstaan kunstwerken, zooals 
rioleeringswerken, bruggenbouw, stichting van 
voor den publieken dienst bestemde gebouwen 
e. d . absol uut mank gaat; dat het hier betreft 
grond, waarvan de waarde in verband met de 
uitbreiding der gemeente eerder zal toenemen 
clan verminderen en waarvan het nut meer in 
het belang van de toekomst, dan van het he
den ligt; dat bovendien, door de overname 
van dezen grond ui t het grondbedrij f, de rente 
der schuld direct ten laste van den gewonen 
dienst wordt gebracht, waarbij n iet, zooals bij 
het grondbedrij f, de mogelijkheid van rente
bijschrijving wordt opengelaten, zoodat door 
elke aflossing, hoe gering ook, door het be
staande geslacht ten bate van het toekomend 
geslacht wordt gespaard; dat voorts een ter
m ij n van 75 jaar ten aanzien van grond de 
meest gebruikelijke is; dat het vierde bezwaar 
van Ged. Staten zich baseert op een verschil 
tusschen de naar den toestand op 1 J anuari 
1926 geschatte waarde van de niet tot bouw
terrein bestemde gronden en een bedrag, ge
noemd in een raadsvoordracht van 27 October 
1925, Gedrukte Verzameling n°. 27 ; dat het 
in de aangehaalde raadsvoordracht genoemd 
bedrag slechts van belang was voor eene be
rekening van eene rentevergoed ing aan het 
grondbedrij f, doch nimmer een zoodanige ze
kerheid gal, dat daarop gebaseerd mocht wor
den de uitneming van de niet tot bouwter
rein bestemde gronden; dat nu, ten gevolge 
van de Koninklij ke oeslissing, het noodzakelij k 
is geworden die gronden uit het bedrij f te 
nemen, daarvoor moest toegepast worden het 
laa tste l id van art. 2 der verordening op het 
grondbedrij f en dus n immer kon gevolg gege
ven worden aan den ten onrechte uitgesproken 
wensch van Ged. Staten om het door Burge
meester en Wethouders genoemd bedrag nan 
te houden; dat het verschil tusschen be ide be
dragen a ls volgt verklaarbaar is: 1 °. is 3980 
M2 grond met eene boekwaarde van f 2.16, 
derha lve voor f 8596 .80, niet in gebruik ge
nomen a ls plantsoen, doch voor bouwterrein 
verkocht; 2°. is 3000 M2 grond met eene 
boekwaarde van f 0.32 derhalve voor f 960 te 
veel be rekend; 3°. is onder de boekwaarde 
door Burgemeester en Wethouders opgegeven, 
abusief opgenomen een bedrag van f 78,545.70 
vau terrei nen, die als bouwterrein bestemd 
zijn; 4° . is onder de boekwaarde ook opgeno
men het terrein in erfpacht uitgegeven aan 
de school voor wijsbegeerte, welk terrein af
zonderlijk uit het bedrijf is genomen, zijnde 
86600 M2 a f 0.06 = f 5196 zoodat de boek
waarde ten slotte bedraagt : f 589,906 vermin
derd met f 85ll6.80, £ 960, f 78,545.70 en £ 5196 

f 496,607.50; dat het verschil tusschen 
boekwaarde en tax a tie derhal ve slechts 
£ 8291.60 bedraagt; dat het bij de administra
tie van het grondbedrij f regal is, om de meer
waarde bij schatting bij te boeken op de kapi
taalrekening en om de minderwaarde bij 
schatting van die kapitaalrekening a£ te boe
ken; dat het sa ldo van die kapitaalrekening 
per 1 Januari 1926 bedroeg f 164,626 .44¾, 
zoodat de dekking van het bovengenoemde 
verschil va n £ 8291.60 ten voile verzekerd is; 
dat het vijfde bezwaar van Ged. Staten is, dat 
geen overeenstemming bestaat tusschen de ra
ming in de gemeente-begrooting ter zake van 
uitkeering van het grondbed1·ijf wegens rente 
en aflossi ng en de daartegenover in de be
drijfsbegrooting uitgetrokken bedragen en dat 
eveneens de nood ige overeenstemming ont
breekt tusschen de op de gemeentebegrooting 
uitgetrokken kapitaalverstrekking aan het 
grondbedrijf wegens andere cloeleinden en het 
daartegenover op de beclrijfsbegrooting ge
raamcl bedrag ; dat dit bezwaar - waaraan, 
indien Geel. Staten het, v66r zij tot het onthou
den van de goedkeuring waren overgegaan, 
ter kennis hadden gebracht, zou zij n tegemoet 
gekomen - a ls juist kan worclen erkend; dat 
derhalve, ter opheffing van dit bezwaar, als
nog een wijziging van de gemeente-begrooting 
en van de begrooting vau het grondbedrijf is 
vastgesteld; dat het laatste bezwaar van Ged. 
Staten is, clat in de op 29 September 1927 
vastgestel de begrooting van het grondbedrij f 
zonder eenige toelichting is geraamd ,,kosten 
van aankoop gronden en wegenaanleg 
£91,000", welke raming uiet voorkwam op de 
oorspronkelijke begrooting; clat deze ram ing 
reeds voorkwam op de begrootingswijziging 
van 27 Juli 1926, n°. 410, waarbij ter toelich
ting is overgelegcl een raadsbeslu it van den
zel fden datum tot aanleg van wegen met in
begrip van de noodige r ioleeringswerken op 
Berg-Zuid ; dat Ged. Staten hieromtrent reeds 
bij hun schrijven van 24 Augustus 1926, 3e 
afd. n°. 2119/1673 hebben medegedeeld, geene 
bezwaren tegen deze begrootingswijzig ing, voor 
zoover o. a. dit dee! betreft, te hebben; dat 
clerhalve de vereischte toelichting omtrent de 
samenstell ing van het geraamde bedrag en de 
grondsl ag der berekening reeds vroeger is ge
geven en deze formee le reden van onthouding 
der goedkeuring moet worden gewraakt; 

0. dat het eerste bezwaar van Ged. Staten 
hierop neerkornt, dat de aflossing, waartoe de 
gemeente verplicht is op leeningen ten behoeve 
van het bedrijf aangegaan, de kosten van aan
koop van gronden en de kosten cler werken, 
uitgevoerd ten behoeve van de in het bedrijf 
gebrachte gronden ten onrechte n iet zijn ge
boekt oncler de lasten van het grondbedrij f; 

0. dienaangaande, dat ingevolge art. 5 let
ters e, f en g der verordening betreffende het 
gemeentelij k grondbedrijf, op de beg rooting 
van dit bedrijf, die alle baten en lasten van 
dit bedrijf van welken aard ook bevat, worden 
gebracht de aflossing, waartoe de gemeente 
verplicht is op leeningen ten behoeve van het 
beclrijf aangegaan, de kosten van aankoop van 
gronden en de kosten der werken, uitgevoercl 
ten behoeve van de in het bedrij f gebrachte 
gronden; 

dat in dit opz icht Ged. Staten derhalve 
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terecht tegen de begrooting bezwaar hebben 
gemaakt; 

0. dat het tweede bezwaar van Ged. Staten 
hierop neerkomt, dat bij de begrooting van 
het grondbedrijf geen rekening is gehouden, 
met Ons be luit van 11 Mei 1927, n°. 55, om
dat uit die begrooting niet de vermoedelij ke 
baten en lasten van elk grondcomplex blijken; 

dat de begrooting van het grondbedrijf, zoo
als deze op 29 September 1927 is vastgesteld, 
is ingericht overeenkomstig het op gelijken 
datum genomen raadsbesluit tot indeeling van 
de tot het grondbedrijf behoorende gronden in 
vijf complexen, ingaande 1 J anuari 1926 ; 

dat deze indeeling in complexen met aan
duiding van de Ji gging, de grootte en de be
grenzing is vastgesteld; 

dat mo t worden aangenomen, dat daardoor 
voldaan is aan art. 18 der Begrnotingsvoor
schriften 1924, in verband met art. 40 der 
Rekeningsvoorschriften 1924 ; 

dat aangezien de gemeenteraad bij het vast
stell en van de blokindeeling op 29 September 
1927 niet meer gehouden was aan vroegere 
blokindeelingen, de vraag of de bedoelde in
deeling overeenstemt met die, voorkomende in 
het overzicht der exploitatie van 1924, ter 
zake niet afdoet; 

dat echter niet voldaan is aan art. 16 der 
evenvoormelde Begrootingsvoorschriften, inge
volge welke bepaling bij elke bedrijfsbegroo
ti ng eene m·emorie van toelichting moet wor
den overgelegd, waaruit de samenstelling van 
elk der geraamde bedragen en de grondslagen 
der berekening duidelijk blijkt; 

dat derhalve het tweede bezwaar van Ged. 
Staten gegrond is; 

0. dat het derde bezwaar van Ged. Staten 
hierop neerkomt, dat de kapitaalsuitgaaf, 
voortvloeiende uit de overdracht van de niet 
tot bouwterrei n bestemde gronden van het 
grondbedrijf naar den algemeenen dienst der 
gemeente, niet over een tij dvak van 75 jaren 
mag worden verdeeld; 

dat, aangezien het hier betreft gronden, 
welke niet tot bouwterre in doch voor den open
baren dienst zijn bestemd, dus gronden, die 
niet verhandelbaar zijn en geen verkoopwaar
de hebben, Ged. Staten terecht geene termen 
aanwezig hebben geacht om een Iangeren Iee
ningstermijn dan 40 jaren toe te staan; 

0. dat het vierde bezwaar van Ged. Staten 
hieraan is ontleend, dat als waarde van den 
niet tot bouwterrein bestemden grond naar 
den toestand op 1 J anuari 1926 wordt aan
genomen f 488,315 .90, terwijl in de raads
voordracht van 27 October 1925, Gedrukte 
Verzameling n°. 27 als waarde was vermeld 
f 589,906; 

dat de door den appelleerenden gemeente
raad verstrekte inlichtingen dit verschil vol
doende toelichten, en aannemelijk maken, dat 
het verschil tusschen boekwaarde en taxatie 
slechts f 8291.60 bedraagt; 

dat echter, mede gel et op art. 2, laatste I id , 
en op art. 8, 2e lid , der verordening betref
fende het grondbedrijf, dit verschil niet mag 
worden gedekt door afboeking van de kapi
taalrekening; 

dat mitsdien het bezwaar van Ged. Staten 
in zoover gegrond is te achten; 

0. dat het vijfde bezwaar van Ged. Staten 

hieraan ontleend is, dat geene overeenstem
ming bestaat tusschen de raming in de ge
meente-begrooting ter zake van uitkeering van 
het grondbedrijf wegens rente en aflossing en 
de daartegenover in de bedrijfsbegrooting uit
getrokken bedragen en dat eveneens de noo
dige overeenstemming ontbreekt tusschen de 
op de gemeente-begrooting uitgetrokken kan.i
taalverstrekking aan het grondbedrijf wegens 
ande1·e doeleinden en het daartegenover op de 
bedrijfsbegrooting geraamd bedrag; 

dat dit bezwaar door den gemeenteraad als 
juist is erkend; 

dat door den gemeenteraad ter opheffing 
van dit bezwaar alsnog eene wijziging van de 
gemeente-begrooting en van de begrooting van 
het grondbedrijf is vastgesteld; 

dat in afwachting dat door Ged. Staten eene 
beslissing zal zijn genomen omtrent de be
doelde wijziging van de gemeente-begrooting, 
omtrent de gegrondheid van het yjjfde be
zwaar, in dezen geene beslissing behoeft te 
worden genomen; 

0. dat het zesde bezwaar van Ged. Staten 
hieraan is ontleend, dat in de op 29 Septem
ber 1927 vastgestelde begrooting van het 
grondbedrijf zonder eenige toelichting is ge
raamd: ,,kosten van aankoop gronden en we
genaanleg f 91,000", welke raming niet voor
kwam op de oor pronkelijke begrooting; 

dat vermits aan dit bezwaar door het in het 
beroepschrift aangevoerde wordt tegemoet ge
komen, dit bezwaar niet als gegrond kan wor
den be chouwd; 

dat uit hoofde van de hierboven onder 1, 2, 
3 en 4 genoemde bezwaren mitsdien terecht 
door Ged. Staten aan de begrooting de ver
eischte goedkeuring is onthouden; 

Gezien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenland$Che Za ken 

en Landbouw is belast, enz. 
(A. B..) 

7 Mei 1928. BESLUIT tot nadere vaststelling 
van den dag van inwerkingtreding van het 
Koninklijk Besluit van 6 Juni 1922 (Si,aats
blad n°. 395), laatste4jk gewijzigd bjj 
K oninklijk Besluit van 27 December-1923 
(Staatsblad n°. 558), regelende den invoer 
en de keuring van vleeschwaren. S. 144. 

Wij WILHELMINA, cnz. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 2 Mei 1928, 
no. 380 E, Afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op het bepaalde bij artikel 20 van Ons 
besluit van 6 Juni 1922 (Si,aatsblad n°. 395), 
gewijzigd bij besluit van 24 Juli 1923 (Si,aat-s 
blad n°. 376) en van 27 December 1923 (Staats-
1,lad n°. 558) ; 

Gezien Ons besluit van 27 Februari 1928 
(Staatsblad n°. 47), waarbij de datum van in
werkingtreden van Ons be !nit van 6 Juni 1922 
(Staatsblad n°. 395), zooals dit is gewijzigd, 
werd bepaald op 1 Juli 1928; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
a. in te trekken Ons besluit van 27 Februari 

1928 (Si,aatsblad n°. 47); 
b. den datum van inwcrkingtreden van Ons 
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besluit van 6 Juni 1922 (Staatsblad n°. 395) 
nader te bepalen op 1 October 1928. 

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

Het Loo, den 7den Mei 1928. 
WILHELMINA. 

De Mini.Yter van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. S 1 o t e m a k e r d e B r u i n e. 

(Uitgeg . 24 Mei 1928.) 

7 M ei 1928. BESLUIT, betreffende de verbo
den kringen van den Wal van Gorinche1n. s. 145. 

Wij WILHELMINA, ·enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Oorlog van 27 Maart 1928, Geheim, Litt. 
F. 30; 

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

Gelet op de Koninklijke besluiten van 25 
Januari 1854 (Staatsblad n°. 8), 24 Augustus 
1897 (Staatsblad n°. 197), 25 October 1899 
(Staatsblad n°. 222), 19 Februari 1903 (Staats
blad n° . 77), 25 November 1919 (Staatsblad 
n°. 773), 28 Mei 1926 (Staatsblad n°. 156) en 
23 September 1927 (Staatsblad n°. 324); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24/25 April 1928, n° . 11); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Oorlog van 4 Mei 1928, Geheim, Litt. 
B41• 

H ~bben besloten en besluiten: 
Art. 1. De lijst, vastgesteld bij laatstgenoemd 

aangehaald besluit, voor zoover betreft den 
Wal van Gorinche1n wordt vervangen door de 
bij dit besluit behoorende lijst. 

(Zie de lijst op pag. 345.) 
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op den 

tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad, waarin het besluit is geplaatst. 

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

Het Loo, den 7den Mei 1928. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Oorlog, L a m boo y . 
(Uitgeg. 11 M ei 1928.) 

8 .'11ei 1928. BESLUIT tot nadere verlernring 
van den termjjn, genoemd in artikel -IX, 
tweede lid, der wet van 30 Juli 1926 
(Staatsblad n°. 250) tot wijziging van de 
wet van 23 April 1880 (Striatsblad no. 67) 
betreffende de openbare middelen van 
vervoer met uitzondering der spoorweg
diensten. S. 146. 

Wij WILI{ELMINA, enz. 
Op de voordracbt van Onzen Minister van 

Waterstaat van 2 Mei 1928, n°. 431, afdeeling 
Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op bet bij de Wet Openbare Vervoer
middelen gevoegde arti.kel IX, derde lid, der 
wet van ao Juli 1926 (Staat-~blad n°. 250), en 
OJJ de Koninklijke besluiten van 15 Januari 
14 Juli en 7 December 1927 (Staatsbladen nos. 
8, 249 en 371); . 

Rebben gOl'dgevonden en verstaan: 
den termijn, bedoeld in het tweede lid van 

genoemd a:rtikol IX, nader met vijf maanden 
te verle.ngen voor zooveel bctreft de in genoemd 
tweede lid hedoelde autobusdiensten, waar
omtrent Gedeputeerde Staten op eene aanvraag 
om vergunning bij nog niet in kracbt van ge
wijsde gegane beschikking afwijzend hebben 
beschikt. 

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

Het Loo, den 8sten Mei 192S. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H . v. d. Ve g. t e. 
(Uitgeg. 22 Mei 1928.) 

9 Mei 1928. BESLUIT tot aanvulling van 
het Koninklijk besluit van 28 Juli 1924 
(Staatsblad n°. 392), gewijzigd bij Konink
lijk besluit van 31 Juli 1926 (Staatsblad 
n°. 284), houdende bepalingen omtrent 
het personeel van den Rijksgebouwen
dienst. S. 147. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 4 Mei 1928, n°. 212, Afdeeling 
Rijksgebouwen; 

0. dat het gewenscht is eene aanvulling aan 
te brengen in Ons besluit van 28 Juli 1924 
(Staatsblad n° . 392), zooals dit is gewijzigd 
bij Ons besluit van 31 Juli 1926 (Staatsblad 
n°. 284); 
H ebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Eenig artikel. 

In Ons besluit van 28 Juli 1924 (Staatsblad 
n°. 392), zooals dit is gewijzigd bij dat van 
31 Juli 1926 (Staatsblad n°. 284), wordt de 
navolgende aanvulling aangebracht: 

,,In de tweede alinea van art. 1 wordt tus
schen de rangen van ,,architecten" en ,,inge
nieurs" ingevoegd de rang van ,,hoofdingeni
eurs" ." 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit be luit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

Bet Loo, den 9den Mei 1928. 
WILHELMINA. 

De M inister van Financiiin, De Gee r. 
(Uitgeg. 21 M ei 1928.} 

9 Mei 1928. BESLUIT tot wijziging en aan
vulling van de bijlage C van het Besluit 
van 5 J ul i 1915 (Staatsblad n°. 306) , zoo
als dit is gewijzigd en aangevuld bij Be
sluit van 17 December 1924 (Staatsblad 
n°. 553) , houdende vaststelling van de 
beschrijving van de uniform van de Ver
eeniging het Nederlandsche Roode Kruis. 
s. 14 . 

Wij WILHELMI A , enz. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Oorlog en van Marine a. i. van 27 April 1928, 
VIe Afd. n°. 32 en van 4 Mei 1928, Afd. B 
(l e Bureau) n°. 53; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 



Gemeente of 
gemeenten, waarin 
het vestingwerk en 

de verboden 
kringen liggcn. 

Vestingwerken of gedeelten van vestingwerken, behoorende tot: 

Gorinchem, 
Vuren en Dalem, 

W oudrichem, 
De Werken en 

Sleeuwijk. 

de eerste 
klasse. 

de tweede 
klasse. 

De wal van 
Gorinchem. 

de derde 
klasse. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 7 Mei 1928 (Staatsblad n°. 145). 

geene klasse. 

Het havenwerk 
van Gorinchem 

Perceelen, binnen een verboden kring gelegen, 
doch ten aanzien van welke de Wet geheel 

of gedeeltelijk niet van toepassing is. 

De perceelen, kadastraal Gemeente Gorin
che,n, Sectie B. nos. 1640, 1641, 1543, 1622, 
1544, 1545, 1546 en 2226, alsmede de per
ceelen of gedeel ten van perceelen, gelegen 
benoorden en bewesten een aaneenschakeling 
van lijnen, als volgt: de noordeiijke oeverlijn 
bij middelbaren ebstand van de rivier de 
Merwede ten westen van de Voorhaven van 
het Merwedekanaal, de westelijke oeverlijn 
van die haven bij evenbedoelden waterstand 
tot aan het snijpunt met de - onder een 
az imuth van 274° uit het noordelijk uiteinde 
van de vuurlijn der rechterflank van bastion 
V getrokken - rechte Jijn, die lijn zelve en 
het oostelijk verlengde daarvan tot aan het 
snijpunt met de grens van den militairen 
landsgrond aan de keelzijde van bastion V, 
van af dit snijpunt in algemeenen zin in oos
tel ijke richting langs die grens tot het snij
punt met een lijn, getrokken langs de noord
zijde van de keersl uis bij de Waterpoo-rt, ver
der laatstgenoemde lijn tot het snijpunt met 
de grens van den militairen landsgrond aan 
de oostzijde dier sluis, verder in algemeenen 
zin in oostelijke-, daarna in noordelijke rich
ting en zoo vervolgens steeds de grens van 
den militairen landsgrond volgende aan de 
keelzijde van den Wal van Gorinche,n tot aan 
het punt, waar deze grens den oosteiijken 
boord van de rivier de Linge ontmoet nabij 
de Ko,·enbrugsluis, vandaar een lijn, getrok
ken langs de noordzijde van die sluis tot het 
punt, waar deze de grens van den - noord
westelijk daarvan gelegen - militairen lands
grond ontmoet, van dit punt in algemeenen 
zin in westelijke-, later in noordelijke rich
ting en zoo vervolgens steeds langs die grens 
tot het punt, waar deze den westelijken boord 
van de rivier de Linge wederom ontmoet, en 
ten slotte van dit punt in noordelijke rich
ting langs dien boord. 

Mij bekend, 
De Ministe,· van Oorlog, L am boo y. 

-.J 

t.:: 
trj 

V1 ...... 

""" °' 
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In de bijlage C, behoorende bij het Konink
lijk Beslui t van den 5den Juli l9l5(Staatsblad 
n° . 306) , zooals <lit is gewijzigd en aangevuld 
bij het Koninklijk B eslui t van 17 December 
1924 (Staatsblad n°. 553), worden de volgende 
wijzig ingen en aanvullingen aangebracht: • 

,,In het gestelde onder 1. P et.: 
in stede van ,,a. Minderen (helpers) ." te 

lezen: ,,a. H elpers."; 
tusschen ,,b. Onderofficieren" en ,, (gediplo

meerde hoofdverplegei-s, verplegers en ploeg
commandanten van transportcolonnes)" een 
nootteeken: ,,1)" te plaatsen; 

aan den voet der bladzijde een noot 1 ) op 
te nemen, lµidende : 

,,1) uitgezonderd adjudanten-onderoffic ie r." ; 
in het gestelde onder ,,b. Onderofficieren 1) 

(gediplomeerde hoofdverplegers , verplegers en 
ploegcommandanten van transportcolonnes) ." 
in stede van ,,Als de pet van de minderen," 
te lezen: ,,Als de pet van de he! pers" ; 

in stede van ,,c. Officieren (artsen). 
Al s de pet van de onderofficieren c.q. min

deren , behoudens dat de witte band van onde
ren en van boven goud is gebiesd." te lezen: 

,,c. Officieren (artsen) en ad judanten-on-
derofficier ( gediplomeerde hoofdverplegers van 
transportcolonnes). 

Als de pet van de onderofficieren c.q. hel
pers, behoudens dat voor de adjudanten-onder
officier de wi tte band van onderen en voor 
de officieren de witte band van onderen en 
van boven goud is geb iesd." 

In het gestelde onder ,,2. V eldjas .": 
in stede van ,,a. Onderofficieren en minde

ren." te lezen: 
,,a. Onderofficieren {uitgezonderd adjudan

ten-onderofficier) en helpers."; 
in het gestelde onder ,,a. Onderofficieren 

{ui tgezonderd adjudanten-onderofficier) en 
helpers." in de 2e a linea in stede van ,,De 
sergeant-majoors (gediplomeerde hoofdverple
gers van transportcolonnes)" te lezen: 

,,De sergeanten-majoor (gediplomeerde 
hoofdverplegers, gediplomeerde verplegers en 
ploegcommandanten van transportcolonnes)" 
en in den aanhef van de laatste a linea in stede 
van ,,D e sergeants" te l ezen: ,,D e sergeanten" ; 

achter de laatste alinea eene nieuwe a l inea 
toe te voegen, 1 uidende: 

,,De sergeanten-majoor en sergeanten ploeg
commandanten van transportcolonnes dragen 
onmiddellijk boven de punt van de chevrons 
een krui s van roode zijde geborduurd."; 

in stede van ,,b. Off icieren. 
Als veldjas van onderofficieren en minde-

ren," te lezen: 
,,b . Officieren en adjudanten-onderoff icier . 
Als veldjas van onderofficieren en helpers,"; 
in het gestelde onder ,,b. Officieren en ad-

judanten-onderofficier." tusschen ,,op de vol 
gende wijze:" en ,,de Eerste Lui tenants (art
sen) " eene nieuwe a linea in te lasschen, l ui
dende : 

,,De adjudanten-onderofficier (gediplomeer
de hoofdverplegers van transportcolonnes) op 
den _kr~,ag aan weerszijden 1 zi lveren 
plaatJe; ; 

tusschen ,, de kapiteins (artsen) op den 
kraag aan weerszijden 3 zilveren sterren met 
aesculaapstaf;" en ,,de Hoofdofficieren" eene 
nieuwe alinea in te lasschen, luidende : 

,,de Majoors (artsen) op den kraag aan 

weerszijden een balk geborduurd van goud
draad met 1 zi lveren ster met aesculaapstaf; ". 

In het gestelde onder ,,4. Overjas." 
in stede van ,,a. Onderofficieren en m inde

ren." te lezen: 
,,a. Onderofficieren (uitgezonderd adjudan

ten-onderofficier) en helpers."; 
in de laatste a linea van het gestelde onder 

,,a. Onderoff icieren (uitgezonderd a djudanten
onderofficier) en helpers." in stede van ,,De 
se rgeant-majoors en sergeants" te lezen: 

,,De sergeanten-majoor en sergeanten" ; 
in stede van ,,b. Officieren. 
Als overjas van onderofficieren en minde-

ren " te lezen · 
,,b. Officier.en en ad judanten-onderofficier. 
Als overjas van onderofficieren en helpers,"; 
In het gestelde onder ,,b . Officieren en 

adjudant-onderofficieren." tusschen ,,op de 
volgende wijze:" en ,,de Eerste Lui tenants" 
eene nieuwe alinea in te lasschen, luidende: 

.,de adjudanten-onderofficier op elke punt 
van den kraag 2 lissen van goudgalon met 
zilveren plaatje ; "." 

Onze Ministers van Oorlog en van Marine 
zijn belast met de uitvoering van di t Beslui t, 
hetwelk in bet Staat$blad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
Onze M inisters van Kolon ien, van Binnen
landsche Zaken en Landbouw, aan den Chef 
van Ons Militaire Huis, a lsmede aan de Al
gemeene Rekenkamer. 

H et Loo, den 9den Mei 1928. 
WILHELMINA. 

De Minis ter van Oorlog, Lamb o o y. 
D e Minister van Marine a. i ., L amb o o y. 

(Uitgeg . 30 M ei 1928. ) 

9 M ei 1928. BESLUIT, bepalende de bekend
m aking in het Staatsb lad van het op 18 
December 1913 te Washing ton tusschen 
Nederland en de V ereeniyde Staten van 
A merika gesloten verdrag, betreffende de 
onderwerping van geschi llen aan eene per
manente internationale 'commissie voor 
onderzoek en verslag, a lsmede van het op 
13 Februari 1928 te Washington geteekend 
protocol, betreffende de ui t legging van 
art. 1 van genoemd verdrag (Staatsblad 
1924, n° . 279) . S. 149. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gez ien de wet van 7 J uni 1924 (Staatsblad 

n°. 279) , houdende goedkeuring van het op 
18 December 1913 te Washington tusschen 
N ederland en de Vereenigde Staten van A m e-
1·ika gesloten verdrag, betreffende de onder
werping van geschillen aan eene permanente 
internationale commissie voor onderzoek en 
verslag, van welk verdrag ecn afdruk bij <lit 
besluit is gevoegd; 

Gezien mede het bij bovengenoemde wet be
doeld verklarend protocol, betreffende de uit
legging van art. 1 van meergemeld verdrag, 
welk protocol op 13 Februari 1928 te Was
hington is onderteekend en waarvan een a f
druk mede bij dit besluit is gevoegd; 

0. dat de akten van bekrachtigiug van meer
genoemd verdrag op 10 Maart 1928 te Was
hington zijn uitgewisseld; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 3den Mei 1928, 
Directie van het Protocol , n°. 9928; 
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H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd verdrag en protocol te doen 

bekendmaken door de plaatsing van dit be
sluit in het Staatsblad. 1 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Al gemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 9den Mei 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

(Ui tge g. 24 M ei 1928.) 

9 Mei 1928. KONINKLIJK BESLUIT. (Ge
meentewet, art. 114bis.) 

Ged. Staten hebben ten onrechte hun 
goedkeuring onthouden aan een raadsbe
eluit tot wijziging van een verordening 
k:rachtens art. 114bis, nu hun b ezwaren 
niet zijn gericht tegen de bij dat besluit 
gestelde r egelen, in art. 114bis bedoeld, 
maar hun weigering berust op overwegingen 
die daaraan vreemd zijn. 

In denzelfden zin K. B. 16 Sept. 1918, 
A . B . 1918 biz. 472. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den R aad der gemeente Oostburg tegen het 
besluit van Geel . Staten van Zeeland van 25 
November 1927, n°. 13, l e a fd., waarbij goed
keuring is onthouden aan het raadsbeslu it, 
dier gemeente van 30 September 1927, n°. 5, 
tot wijziging van de verordening voor de ge
meentebedrij ven ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 Maart 1928, n°. 280; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenland che Zaken en Landbouw van 
4 Mei 1928, n °. 3785, Afd. B. B. ; 

0 . dat de R aad der gemeente Oo tburg bij 
besluit van 30 September 1927 heeft vastge
steld eene wijziging va n de verordening voor 
de gemeentebedrijven, strekkende om, onder 
de daarin genoemde voorwaarden, aan het 
technisch personeel der gemeentebedrijven, 
waarmede volgens die verordening eene ar
beidsovereenkomst naar burgerlijk recht zal 
worden gesloten, eene uitkeering te verzekeren 
ingevolge de Vrijwilli ge Ouderdomsverzeke
ring als tegemoetkoming in het gemis aan 
pensioen, ingevolge art. 3, eerste lid, onder a 
der P ensioenwet 1922, S . 240; 

dat Ged. Staten van Zeela nd bij besluit van 
25 November 1927 aan d it besluit hunne 
goedkeuring hebben onthouden, daarbij over
wegende, dat, nu de R aad gemeend heeft , de 
hier bedoelde bepal ingen te moeten opnemen 
in eene regeling, getroffen ingevolge het be
paa lde in art. 114bis der Gemeentewet. 
's Raads beslui t, krachtens het voor chrift van 
evengenoemd wetsartikel aan de goedkeuring 
van hun coll ege is onderworpen en dat m its
dien behoort te worden onderzocht, of die 
goedkeuring a l dan niet kan worden ver
leend; dat zul ks naar het oordeel van hun 
college niet het geval is; dat toch het besluit 

1 Zie voor de N ederlandsche en Engelsche 
tekst de Wet van 7 Juni 1924, S. 279. 

kennelijk strekt om het personeel in di enst der 
gemeente, hetwelk niet gerekend kan worden 
te behooren tot de ambtenaren in den techni 
schen zin van het woord, op Mn lijn te stell en 
met die ambtenaren, voor zooveel de regeling 
van hunne financieele positie bij het bereiken 
van den vijf-en-zestigjarigen leeftijd betreft; 
dat de R aad dit doe! wenscht te bereiken, 
door aan het hier bedoelde personeel bij de 
daarmede te slui ten arbeidsovereenkomsten 
de verplichting op te leggen tot het aangaan 
van eene vrijwill ige ouderdomsverzekering 
vol gens de Ouderdomswet 1919, alsmede tot 
het betalen van de premies, bedoeld in art. 
18 dier wet; dat de verzekeringen zull en wor
den geslo ten voor zoodanige uitkeeringen, dat 
het jaarlijksch bedrag aan eigen pensioen of 
dat voor de echtgenoote niet minder zal be
dragen, dan de belanghebbenden zouden ge
nieten, wanneer zij ambtenaren waren in den 
zin der P ensioenwet 1922, met <l ien verstande 
evenwel, dat de opbrengst der rentekaart vol
gens de Invalidi teitswet in mindering komt. 
van het hierboven bedoelde jaarlijksche be
drag; da t ter berekening van de te ontvangen 
uitkeeringen rekening zal worden gehouden 
met de loonen, die in de gemeentebedrijven 
voor de betrokken personen zullen gelden bij' 
het slui ten der arbeidsovereenkomsten bij 
het aanvangen van den dienst ; dat de hier
voren bedoelde, door het personeel ingevolge 
art. 18 der Ouderdomswet 1919 te betalen 
premies door of namens het gemeentebestuur 
aan den belanghebbende zullen worden terug
betaald ; dat niet behoeft te worden onder
zocht of door de vastgestelde regeling inder
daad het door den Raad beoogde doe! ten 
voile zal worden bereikt, omdat, naar het 
oordeel van hun college eene dergelijke rege
ling, a fgescheiden van het daarmede te be
i'ei ken doe! , reeds om het daaraan ten grond
slag li ggende beginsel n iet voor goedkeur ing 
vatbaar is; dat weliswaar geen enkele uit
drukkelijke wetsbepaling eene regeling a ls 
hier bedoel d verbiedt, <loch dat men zich bij 
eene redelijke wetstoepassing moet noch mag 
vastklampen aan de bewoordingen der wet -
of aan het ontbreken daarvan- <loch rekening 
client te houden met den geest en de strekking 
der wetgeving ; dat de wetgever ten aanzien 
van de verzorging van den ouden dag in he 
a lgemeen steeds streng heeft onderscheiden 
tusschen ambtenaren en niet-ambtenaren, d. 
w . z. tusschen personen, in clienst van een 
publiekrechtelijk lichaam, krachtens een van 
het in dat lichaam claartoe bevoegcl gezag 
ontvangen aanstelling en belast met de uit
voer ing van de eigenlijke overheidstaak -
eene verhoucling, die niet anders clan tusschen 
een publiekrechtelij k, met overheidsgezag be
kleed, lichaam en in dienst daarvan werkzame 
personen kan bestaan - en personen , die we! 
in dienst van een publiekrechtelijk lichaam 
zijn, cloch op grond van de overweging, dat zij 
niet belast zijn met de uitvoering van de 
e igenlijke overhei clstaak, geen aanstelling a ls 
ambtenaar ontvangen, cloch de verhoucling 
over en weer geregelcl zien door eene arbeicls
overeenkomst naar burgerlij k recht, een ver
houcling, die evenzeer tusschen den particulier 
als werkgever en zijne werknemers kan be
~taan en waaraan de rechtspositie van den 
werkgever niets af of toe doet ; clat de bA· 
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langen van de hierboven in de eerste plaats 
bedoelde groep personen warden verzorgd door 
de Pensioenwet 1922, terwijl ten aanzien van 
de tweede groep gelden de bepalingen der 
Invaliditeitswet en der Ouderdomswet 1919 ; 
dat de Pensioenwet 1922 eenerzij ds voor het 
bereiken van het beoogde doe! andere regelen 
stel t, in het bijzonder ten aanzien van de door 
of voor de belanghebbenden te storten bij 
d ragen en de berekening der eventueele toe 
te leggen uitkeeringen, dan de Ouderdomswet 
1919 en de Inval iditeitswet anderzij ds; dat 
de Raad der gemeente Oostburg de voor de 
eene groep d ienende regelen in dier voege 
toepassend, dat daardoor het doe! wordt be
re i kt, of althans nagenoeg bereikt, dat met 
de voor de andere groep geldende regelen 
wordt beoogd, de strekking van het door den 
wetgever van den aanvang af gemaakte on
derscheid miskent; dat toch de R aad op deze 
wijze het karakter van ambtenaar verleent aan 
personen, althans ten aanzien van bepaalde 
gevol gen, aan het zijn vaa ambtenaar ver
.bonden, met ambtenaren gelijk stelt personen, 
die ui t hoofde van den aard hunner werk
zaamheden niet tot de ambtenaren in den 
technischen zin van het woord kunnen worden 
gerekend en <li t, zonder aan de voorwaarden 
t e voldoen die de wetgever voor het bereiken 
van het beoogde doe! met betrekking tot de 
e igenlij ke ambtenaren heeft gesteld ; dat mi ts
dien reeds op deze gronden aan het besluit de 
gevraagde goedkeur ing behoort te worden ont
houden; dat voor ts de vraag moet worden ge
steld , of een werkgever bevoegd is, bij het 
sluiten eener arbeidsovereenkornst naar bur
gerlijk recht, aan den werknemer verpl ich
tingen op te leggen, die tot hetgeen met die 
a rbeidsovereenkomst wor dt beoogd, slechts in 
-een uiterst ver verwij derd, zoo a l eenig, ver
band staat ; dat deze vraag in het bijzonder 
gesteld mag worden met betrekking tot de 
bij de h ier bedoelde arbeidsovereenkomsten op 
te leggen verpl ichting tot het aangaan eener 
vrijwilli ge ouderdornsverzekering; dat toch de 
Rijkswetgever het slui ten van dergelijke ver
zeker ingen bedoeld heeft als een vrijwillige 
daad, zoodat aan lagere wetgevende organen 
de bevoegdheid moet worden ontzegd, het 
sluiten eener zoodanige verzekering a ls eene 
verplichting op te leggen ; dat deze vraag 
bovendien van belang is, omdat hierdoor aan 
den werknemer ind irect de verplichting wordt 
-0pgelegd met het betalen der prernie uit e igen 
beurs voor t te gaan, ook indien de dienstbe
trekking bij de gemeente mocht wo\·den beein
d igd v66r het bereiken van den vij f- -en-zestig
ja rigen leeftijd, zal het doe! der verzekering 
inderdaad worden bere ikt ; dat het hier welis
waar slechts eene moreele verplicht ing betreft, 
waarvan de naleving niet in rechte kan war
den afgedwongen, terwij l bovendien art. 20 
.der Ouderdomswet 1919 de mogel ijkheid opent, 
de reeds gestorte premien te kapitali seeren, 
<loch dat het hier in de eerste plaats aange, 
voerde naar het oordeel van hun coll ege, het 
min wenschelijke van een beding, a ls hier be
doeld , slechts te du idelij ker in het l ich t stelt, 
terwijl het in de tweede plaats betoogde, in 
verband met de economische positie der hier 
bedoelde personen en met de loonen, die veela l 
door hen zull en worden genoten, niet van 
overwegend belang kan worden geacht; dat 

ten slotte gelij k hiervoor reeds werd aange
duid, althans naar de zienswij ze van hun col
lege, door de h ier bedoelde regeling 's Rij ks 
schatkist te eenig~r tijd kan worden bezwaard 
met het doen van uitkeeringen, zonder dat 
daarvoor de vergoedingen zullen zijn genoten, 
die bij eene regelmatige toepassing der Pen
sioenwet 1922 eenerzijds en der Invaliditeits
wet en der Ouderdomswet 1919 anderzij ds 
daaraan verschuldigd zouden zijn geweest; dat 
op alle hiervoor aangevoerde gronden aan het 
bes! uit de gevorderde goedkeuring behoort te 
worden onthouden; 

dat de gemeenteraad in beroep in hoofd 
zaak aanvoert, dat de Pensioenwet 1922/1925 
niet heeft bedoeld eene scheiding te maken 
tusschen publiekrechtel ij ke en niet-publiek
rechtelij ke functies; dat het fe it, dat een 
premie voor Vrijwill ige Ouderdomsverzekering 
voor deze arbeiders word t betaald , deze niet 
tot ambtenaren maakt, noch daarmede gelij k 
stel t; dat voorts ook in het par t iculier bedrij f 
meerm alen eene verzekering voorgeschreven 
wordt; 

0. dat de strekking van art. 114bis der Ge
meentewet is, aan den R aad te veroorloven 

·ter zake van met name aangewezen inkomsten, 
ontvangsten en betalingen onder goedkeuri ng 
van Ged. Staten andere regelen te stellen dan 
d ie in de artt. 113 en 114 der Gemeentewet 
omtrnnt de inkomsten, ontvangsten en beta
lingen zij n gesteld; 

dat de Gemeenteraad van Oostburg bij zijn 
besluit van 30 September 1926 eene wijzig ing 
aanbracht in de bedrij fsverordening dezer ge
meente; 

dat Ged. Staten van Zeeland aan cli t raads
besluit hunne goedkeuring hebben onthouden 
niet op grond van gerezen bezwaren tegen de 
bij dat beslu it gestel de regelen, in art . 114bis 
der Gemeentewet bedoeld, maar op grond van 
overwegingen, die daaraan vreemd zijn ; 

Gez ien de Gemeentewet ; 
H abben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Zeeland alsnog goed
keuring te verleenen aan het besluit van den 
Raad der gemeente Oostburg van 30 Sep
tember 1927, n°. 5, tot wij zig ing van de be
drijfsverordening d ier gemeente . 

Onze Minister van B innenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast, enz. 

(A. B. ) 

9 Mei 1928. BESCHIKK.ING van den H oogen 
Raad. 

Straatbelasting der ge1neente Haarle1n. 
Waar de Raad van Beroep in overeen

stemming met de h ouding der gemeente 
heeft vastgesteld dat een zekere weg, het 
T uinlaantje, niet is een openbare weg, kan 
de gemeente daartegen niet met vrucht in 
cassatie opkomen. 

Ambtshalve cassatie, daar de eenige 
door den Raad van B eroep aangenomen 
omstandigheid, dat de op enbare land- of 
waterweg slechts kan worden bereikt over 
aan anderen toebehoorende perceelen, niet 
voldoende is, om aan te nemen, dat een 
eigendom niet gelegen is in de onmiddellijke 
nabijheid van een land- of waterweg. 
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De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Burgemeester der gemeente Haarlem, tegen de 
uitspraak van den Raad van Beroep voor de 
clirecte belastingen aldaar, van 2 Dec. 1927, 
betreffende een aanslag in de straatbelasting 
van voormelde gemeente, opgelegd aan de 
naamlooze vennootschap Fabriek van 0prechte 
Haarlemmer 0lie, voorheen Claes Tillig, te 
Haarlem, over het belastingjaar 1923; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Procureur-Generaal, strekkende tot vernieti
ging der bestreden beslissing en terugwijzing 
der zaak naar den Raad van Beroep te Haar
lem, ten einde haar met inachtneming van 
's Hoogen Raads te geven arrest, verder te be
handelen en af te doen; 

0. dat aan belanghebbende de bovenver
melde aanslag is opgelegd ter zake van haar ge
bouwd eigendom, aan het Tuinlaantje 2--4, te 
Haarlem; 

dat de Raad van Beroep aldaar bij de be
treden uitspraak dezen aanslag heeft vernietigd, 

daarbij overwegende : 
,,dat uit het gehouden onderzoek is gebleken, 

-clat het Tuinlaantj e, waaraan appellante's per
ceel gelegen is, niet is een openbare weg : dat 
bedoeld perceel weliswa.ar op ongeveer 25 Meter 
is gelegen van de Emmalaan, <loch daarvan is 
gescheiden door vijf andere, niet aan appel
lante in eigendom toebehoorende perceelen en 
daarop ook geen uitgang heeft, aangezien zich 
daarvoor een steeds gesloten hek bevindt ; 
dat het perceel op ongeveer 60 Meter a.fstand 
is gelegen van den Koninginneweg, <loch deze 
slechts is te bereiken over drie aan anderen toe
behoorcnde perceelen ; dat het perceel dicht bij 
het openbare gemeente-vaarwater is gelegen, 
<loch daarvan is afgescheiden door een gesloten 
hek en een zich daarachter bevindende oever
strook, die door de gemeente aan een parti
culier is verhuurd ; 

dat de desbetreffende gemeente-verordening 
in overeemstemming met art. 242c der ge
meentewet onder meer bepaalt, dat belasting 
geheven wordt wegens gebouwde eigendommen 
en daarbij behoorende erven, die aan openbare 
land- of waterwegen in de $.emeente belenden 
of in de onmiddellijke nabiJheid daarvan ge
legen zijn; 

dat nu de gemeente, erkennende, dat appel
lante's perceel niet belendt aan eenigen open
baren land- of waterweg, van oordeel is, dat 
het evenwel in de onmiddellijke nabijheid daar
van gele$.en is ; 

dat blijkens de geschiedenis van art. 242c 
der gemeentewet de toevoeging ,,of in de on
middellijke nabijheid daarvan gelegen zijn" later 
in de wet is opgenomen met het oog op hofjes; 

dat mede in verband daarmede deze toe
voeging aldus moet worden opgevat, dat de 
belasting slechts kan geheven worden van ge
bouwde eigendommen, die in de nabijheid van 
den openbaren weg zijn gelegen en over aan 
denzelfden eigenaar toebehoorende perceelen 
bereikbaar zijn; 

dat, gelijk boven feitelijk is vastgesteld en 
door partijen niet wordt betwist, van appel
lante's panel slechts middellijk, namelijk over 
aan anderen in eigendom toebehoorende per
ceelen de openbare weg is te berieken ; 

1\.1:!ti 

dat mitsd.ien appellante's perceel niet vol
doet aan de vereischten van art. 1 der gemeente
verordening en de aanslag ter zake van dat 
perceel niet gehandhaafd kan blijven" ; 

0. dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie wordt voorgedragen: 

Schending of verkeerde toepassing van art. 
242c der gemeentewet, en van art. 1 van de 
verordening op de hefting eener belasting onder 
den naam van straatbelasting in de gemeente 
Ha.arlem, vastgesteld bij raadsbesluit van 21 
Sept. 1921, n°. 18, goedgekeurd bij K. B. van 
22 Juli 1922, n°. 27; 

tot toelichting waarvan wordt aangevoerd, 
dat, al moge het Tuinlaantje een particuliere 
weg zijn, deze weg geheel het karakter van een 
openbaren weg heeft en zelfs vanwege de ge
meente Haarlem verlicht wordt, <loch dat, al 
ware dit anders, de perceelen van belangheb
bende in ieder geval in de onmiddellijke na:bij
heid zijn gelegen van de openbare land- en 
waterwegen, in de uitspraak vermeld, en niet 
op den door den Raad gebezigden grond van 
belasting vrijgesteld hadden mogen worden ; 

0. dat krachtens de verordening tot hefting 
eener belasting onder den naam van straatbe
lasting in de gemeente Haarlem, vastgesteld 
bij raadsbesluit van 27 Sept. 1922, n°. 10 en 
goedgekeurd bij K. B. van 27 April 1923, n°. 48, 
welke verordening krachtens haar art. 10 in 
werking trad 1 Jan. 1923, blijkens art. 1 onder 
meer belasting wordt geheven wegens gebouwde 
eigendommen en daarbij behoorende erven, die 
aan openbare land- of waterwegen in de ge
meente belenden of in de onmiddellijke nabij
heid daarvan gelegen zijn : 

dat de gemeente Haarlem den onderwerpe
lijken aanslag voor den Raad van Beroep uit
sluitend heeft verded.igd op grond dat het ge
bouwde eigendom van belanghebbende gelegen 
is in de onmiddellijke nabijheid van de Emma
kade, den Koninginneweg en het openbare 
vaarwater, en zich niet heeft beroepen op de 
belend.ing van dat eigendom aan het 'luin
laantj e; 

dat, nu de Raad van Beroep in overeenstem
ming met die hooding van de gemeente heeft 
vastgesteld, da t het Tuinlaantj e niet is een 
openbare weg, de gemeente daartegen niet met 
vrucht in cassatie kan opkomen; 

0. naar aanleiding van den verderen inhoud 
van het middel en ambtshalve : 

dat de eenige door den Raad aangenomen 
omstand.igheid, te weten, dat de openbare land
of waterweg slechts kan worden bereikt over 
aan anderen toebehoorende perceelen, niet 
voldoende is om aan te nemen, dat een eigen
dom niet gelegen is in de onmiddellijke nabij
heid van dien land- of waterweg ; 

dat de Raad, nu de wet van die omstandig
heid niet rept, voor zijne hiervan afwijkende 
opvatting te vergeefs een beroep doet op de 
geschiedenis van art. 242c der gemeent ewet, 
daar ook bij hofjes, met het oog waarop de 
woorden ,,of in de onmidde!lijke nabijheid daar
van gelegen zijn" werden ingelascht, het zeer 
we! mogelijk is, dat de aansluiting van de in de 
hofj es gelegen woningen aan den openbaren 
weg verkregen wordt over grond, welke niet of 
niet uitsluitend in eigendom toebehoort aan 
den eigenaar dier woningen ; 

dat derhalve de Raad art. 1 der in de vorige 

23 
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overweging vermelde verordening verkeerd heeft 
toegepast, zoodat zijn uitspraak niet voor hand
having vatbaar is ; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
Verwijst de zaak naar voormelden Raad van 

Beroep, ten einde haar met inachtneming van 
di t arrest verder te behandelen en te beslissen. 

(Gem. Stem.) 

10 M ei 1928. ARRE T van den Hoogen Raad. 
(Woningwet art. 53; Rv. artt. 398-429.) 

In art. 53, 6• lid der Woningwet zijn te 
vinden de eenige gronden, waarop verzet 
is toegelaten. Dit blijkt uit de bewoor
clingen van de bepaling en wordt bevestigd 
door de geschiedenis van haar totstand
koming. In ,,wet of verordening" a ls in die 
bepaling bedoeld is niet neergelegd een 

· algemeene rechtsregel, volgens welken 
ieder, die van een antler de te zijnen be
hoeve gedane uitgaven wil t e rugvorderen, 
verplicht is met de belangen van dezen 
rekening te houden. 

Schending van een niet in de wet ver
vatten algemeenen regel kan niet met 
vrucht in cassatie worden beweerd. 

J. Ormeling, koopman, wonende te Amster
dam, eischer tot cassatie van een arrest door 
het Gerechtshof te Amsterdam op 17 Juni 
1927 tusschen partijen gewezen (N. J . 1927, 
1391, R ed.), advocaat Mr. Ed. Belinfante, 
( niet gepleit), 

tegen: 
L. A. Blindenbach, ontvanger der gemeente 
Amsterdam , wonende te Amsterdam, verweer
der in cassatie, advocaat Mr. L . A. Nypels, 
(gepleit). 

Conclusie van den Proc.-Gen. Ta1<. 

Het Gerechtshof te Amsterdam is van mee
ning in zijn thans bestreden arrest dat, naast 
de gronden van verzet in art. 53, lid 6, der 
Woningwet genoemd, geen andere zijn toege
laten en bepaaldelijk niet een beroep op den 
algemeenen rechtsregel, volgens welken ieder, 
die van een antler de te zijnen behoeve gedane 
uitgaven wil terugvorderen, verplicht is met 
de belangen van dezen te rekenen door beper
king der uitgaven tot het strikt noodzakelijke. 

Dies voert eischer als middel tegen die uit
spraak aan: ,,Schending of verkeerde toepas
sing der artt. 53, 6° , j 0

• 17 en 52 Woningwet, 
180 G.W. , 625 B. W. , 199, 200, 353 Rv., door
dat het Hof besliste, dat in art. 53, lid 6, der 
Woningwet de gronden worclen vermeld, waar
bij bij uitzondering het verzet tegen het dwang
bevel is toegel a ten en onder die gronden het 
beroep op den regel, volgens welken een ieder, 
die van een antler de te zijnen behoeve gedane 
uitgaven wil terugvorderen, verpl icht is met 
de belangen van dezen rekening te houden, 
hetwelk de gemeente in casu naar des appel -
1 ants oordeel niet deed, niet voorkomt, zoodat 
appe ll ant zich in elk geval niet .op dien regel 
kan beroepen, als grond van zijn verzet tegen 
dat dwangbevel." 

's Hofs opvatting lijkt mij volkomen juist. 
Voorzoover toch de uitvoering der W.oningwet 
aan de gerneentebesturen is opgedragen, moet 

het raadzaam worden geacht, dat op gernak
kelijke wijze kan worden ingevorderd, wat ten 
laste van overtreders is weggenomen, belet of 
verricht en dat verzet tegen de invordering 
dier kosten slechts bij uitzondering zij toege
laten. Zou het anders zijn, clan zou dit tenge
volge hebben, dat de gemeentebesturen kop
schuw werden en de Woningwet niet aan haar 
doe! beantwoordde. 

Uit dit oogpunt moet art. 53 lid 6 dier Wet 
worden be chouwd, met als eenige einduit
komst dier beschouwing, dat dit wet.svoor
schrift de gronden, waarop verzet kan worden 
gedaan, limitatief opsomt en dat zij dus niet 
voor uitbreiding vatbaar zijn. 

Ook niet met die in de grief aangegeven, 
daar deze op geen positief wet.svoorschrift en 
dus niet op ,,wet of verordening" berust. 

Ik concludeer mit.sdien tot verwerping van 
het beroep, met veroordeeling van den eischer 
in de kosten op de behandeling daarvan in 
cassatie gevallen. 

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

vonnis door de Arr.-Rechtbank te Amsterdam 
op 23 Maart 1925 in deze zaak gewezen, naar 
welk vonnis het Hof voor wat de feiten be
treft verwijst, blijkt, voorzoover ten deze nog 
van belang: 

dat O1·meling bij dagvaard ing in verzet is. 
gekomen tegen een, door den K antonrechter 
te Amsterdam uitvoerbaar verklaard dwang
bevel d.d. 15 November 1921, door den Ont
vanger der gemeente Amsterdam krachtens 
art. 53, 3de lid, der Woningwet uitgevaardigd, 
en hem, Ormeling, op 18 ovember 1921 be
teekend, wel k dwangbevel ten doe! had de 
invordering van een drietal bedragen wegens 
kosten van uitvoering der werken, becloeld in 
de desbetreffende aanschrijv ing van Burge
meester en Wethouders van Amsterdam van 
20 December 1918, nadat hem de akte, be
doeld in genoemd art. 53, lste lid, beteekend 
was geworden ; 

dat, nadat de Arr.-Rechtbank te Amsterdam 
bij haar bovengenoemd vonnis Ormeling in 
zijne vordering, dat hij goed opposant tegen 
het dwangbevel zal worden verklaard en dat. 
dit buiten werking zal worden gesteld, niet
ontvankelijk had verklaard, en nadat Orme
ling van deze uitspraak in hooger beroep was 
gekomen, het Hof bij het bestreden arrest. 
heeft overwogen: 

,,dat appellant in de eerste plaats als grief 
aanvoert, dat de Rechtbank heeft verworpen 
zijn beroep op den algemeenen rechtsregel, 
volgens welken ieder, die van een antler de te
zijnen behoeve gedane uitgaven wil terugvor
deren, verplicht is met de belangen van dezen 
1·ekening te houden en de uitgaven tot het 
strikt noodzakelijke te beperken en dienaan
gaande nog betoogt: dat de wetgever, zeker 
aohtende, dat de Gemeentebesturen dien regel 
in acht zullen nemen, het beroep op di en 
regel , zooals hij heeft gedaan, niet uitdrukke
lij k als rechtsgeldigen grond van verzet tegen 
het dwangbevel heeft vermeld, maar a ls van 
zel f sprekend heeft aangenomen, zoodat door 
de ,,niet vermelding" in de wet van het be
roep op dien regel als grond van bet verzet, 
aan de Gemeentebesturen geen vrijbrief wordt 
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gegeven <lien regel te overtreden, gelijk het 
Gemeentebestuur in het onderhavige geval 
heeft gedaan door de kosten niet tot het strikt 
noodzakelijke te beperken; 

dat die grief faalt, daar in art. 53, lid 6, 
der Woningwet de gronden warden vermeld, 
waarop bij uitzondering het verzet tegen het 
dwangbevel is toegelaten, en onder die gron
den het beroep op <li en regel niet voorkomt, 
zoodat, a l zou appellant in het algemeen ge
rechtigd zijn een beroep te doen op <lien regel 
tegenover de van gemeentewege te zijnen laste 
gebrachte kosten, hij zich in elk geval niet op 
<lien regel kan beroepen, als g rand van zijn 
verzet tegen dat bevel ; 

dat dus oak appellants aanbod om door ge
tuigen te bewijzen, dat de verbeteringen voor 
een geringer prijs hadden kunnen worden aan
gebracht, moet warden voorbijgegaan;" 

dat het Hof, na oak a lle verdere, door Or
mel ing tegen het vonnis aangevoerde grieven 
ongegrond te hebben bevonden, het vonnis, 
a ls bevattende eene juiste besli ssing, heeft be
krachtigd ; 

0. dat daartegen is gericht het middel van 
cassatie: (zie Canel. Proc.-Gep .1) ; 

0. dat, mocht dit mondeling niet toege-
1 ichte middel bedoelen, dat in art. 53, 6de lid, 
van de Woningwet niet zijn te vinden de 
eenige gronden, waarop verzet tegen het in 
de vorige leden van het artikel bedoelde 
dwangbevel is toegelaten, maar daarnaast nog 
andere, in <lit 6de lid niet vermelde gronden 
openstaan, a lsdan die opvatting is onjuist, 
zooals blijkt uit de bewoordingen van de be
paling en wordt bevestigd door de geschie
denis van hare totstandkoming; 

dat de bedoeling van het middel deze kan 
zijn, dat in ,,wet of verordening" a ls bedoeld 
in art. 53, 6° der Woningwet de algemeene 
rechtsregel zou zijn neergelegd volgens welken 
ieder, die van een ander de te zijnen behoeve 
gedane uitgaven wil terugvorderen, verplicht 
is met de belangen van dezen rekening te 
houden ; 

dat echter, mocht zulks de bedoeling zijn, 
valt op te merken, dat geene wet of veror
dening als waarop art. 53, 6° doelt, den voor
noemden algemeenen regel inhoudt, terwijl 
schending van eenen niet in de wet vervatten 
algemeenen regel niet met vrucht in cassatie 
kan warden beweerd; 

dat dus het middel is ongegrond; 
Verwerpt het beroep. 

(N.J.) 

11 M ei 1928. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van N ederlandsch-lndie tot vaststel
ling van Afdeeling I der begrooting van 
N ederlandsch-lndie voor het dienstjaar 
1928. s. 150. 

11 M ei 1928. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gen<'
raal van Nederlandsch-lndie tot vaststel
ling van Afdeeling II der begrooting van 
N ederlandsch-lndie voor het dienstjaar 
1928. s. 151. 

11 M ei 1928. Wl!."'-T, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van N ederlandsch-lndie tot vaststel
ling van Afdeeling III der begrooting van 
N ede,·landsch-l ndie voor het dienstjaar 
1928. S. 152. 

11 M ei 1928. WET, houdende vaststelling 
van de postcn 313 van Hoofdstuk I en 335 
van Hoofdstuk II van Afdeeling III der 
beg rooting van N ederlandsch-Indie voor 
het dienstjaar 1928. S. 153. 

11 M ei 1928. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van N ederlandsch-lndie tot vaststel -
1 ing van Afdeeling III A der begrooting 
van N ederlandsch-lndie voor het dienst
jaar 1928. S. 154. 

11 M ei 1928. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van Nederlandsch-lndie tot vaststel
ling van Afdeeling IV der begrooting van 
N edcrlandsch-I ndie voor het dienstjaar 
1928. S. 155. 

11 M ei 1928. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van Nederlandsch-lndie tot vaststel
ling van Afdeel ing V der begrooting van 
N ederlandsch-lndie voor het dienstjaar 
1928. s. 156. 

11 M ei 1928. WET, houdende goedkeuring 
van het beslui t van den Gouverneur-Gene
raal van N ederlandsch-lndie tot vaststel
ling van Afdeeling VI der begrooting van 
N ederlandsch-l ndiiJ voor het dienstjaar 
1928. s. 157. 

11 M ei 1928. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van N ederlandsch-lndie tot vaststel
ling van Afdeeling VII der begrooting van 
N ederlandsch-l ndie voor het dienstjaar 
1928. S. 158. 

11 M ei 1928. WET, houdende goedkeuring 
van het beslu it van den Gouverneur-Gene
raal van N ederlandsch-lndie tot vaststel
ling van Afdeeling VIII der begrooting 
van N ederlandsch-lndi i! voor het dienst
jaar 1928. S. 159. 

11 M ei 1928. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van N ederlandsch-l ndie tot va.ststel
ling van Afdeeling L"X. der begrooting van 
N ederlandsch-Indie voor het dienstjaar 
1928. s. 160. 

23* 
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11 M ei 1928. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van N ederland8ch-l ndie tot vaststel
ling van Afdeeling X der begrooting van 
N ede,·land8ch-l ndie voor het dienstj aar 
1928. s. 161. 

11 M ei 1928. WET, houdende vaststelling 
van den post 1004 van Hoofdstuk I van 
Afdeeling X der begrooting van N eder
landsch-l ndie voor het dienstjaar 1928. 
s. 162. 

11 Mei 1928. WET, houdende vaststelling 
van de Surinaamsche begrooting voor het 
dienstjaar 1928. S. 163. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 7,895, 787. 

11 Mei 1928. CIRCULAIRE van den Minister 
van Justitie aan H eeren Procureurs-Gene
raal bij de Gerechtshoven, betrefiende toe
passing Drankwet (art. 74 W. v. Str. 
r. i. v . m . weigering en intrekking van 
eene vergunning of verlof). 

Ik heb de eer UEdelGrootAchtbare hierbij 
te doen toekomen afschrift van eene missive 
van den Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid, dd. 19 Maart 1928, n°. 165 G, Afd. Volks
gezondheid, betrefiende bovenvermeld onder
werp. 

H et bezwaar, in die missive kenbaar gemaakt, 
- op hetwelk trouwens een Uwer mij ook reeds 
wees - dat belangrijke administratieve ge
volgen, in de Drankwet aan bepaalde onher
roepelijke veroordeelingen verbonden, tenge
volge van de toepassing van art. 74 van het 
Wetboek van Strafrecbt, niet tot vervulling 
kunnen komen, lijkt ook mij juist. Ook bij 
enkele andere wetten doet zich dit bezwaar 
voor ; echter blijkbaar in minder ernstige mate 
dan bij de Drankwet. Met het oog op het groote 
algemeene belang, verbonden aan eene gestrenge 
handhaving der Drankwet, zal het n9odig zijn, 
in afwachtin~ van de verdere behandeling van 
bet tbans b1j de Staten-Generaal aanhangige 
ontwerp-Drankwet, waarbij in bet gesignaleerde 
bezwaar wordt voorzien, reeds thans zooveel 
doenlijk medewerking te verleenen den. aange
geven ongewenscbten toestand te bestrijden. 

H et komt mij voor, dat er in de te dezen in 
aanmerking komende gevallen voor den Amb
tenaar van bet Openbaar Ministerie alle aan
leiding bestaat zich af te vragen, indien de 
verdachte kracbtens art. 74 W. v. Strafrecbt 
om eene schikking vraagt en het O. M. de be
voegdheid heeft haar te weigeren, of de hier 
bedoelde reden om eene schikking te weigeren 
niet den voorrang behoort te hebben boven eene 
mogelijk bestaande reden om daarop in te gaan . 

Gaarne zal ik zien, dat U de onder U ressor
teerende parketten met het bovenstaande in 
kennis st elt en dezen verzoekt zich daarna te 
willen gedragen. 

E en voldoend aantal exemplaren der aan
schrijving gaat hierbij . 

B rJLAOE. 
MINISTERIE VAN ARBEID, HANDEL EN 

NIJVERHEID. 

'·• Grai·enhage, 19 Maxrt 1928. 

Betrefiende: N°: 165 G 
toepassing Drankwet. Afd. Volksgezondheid. 

Ik heh de eer het volgende onder Uwe aan
dacht te brengen. Ingevolge de bepalingen, 
respectievelijk vzrvat in artikel 8, 1° lid, ll• en 
art ikel 36, 1 • lid, 2• der Drankwet, moet een 
vergunning of een verlof worden geweigerd, 
,vanneer: 

a. binnen de laatste vijf jaren tweemaal de 
verzoeker onherroepelijk is veroordeeld wegens 
een der feiten, om chreven in de artt. 44, eerste 
lid ; 46 ; 4 7, eerste of vierde lid ; 50, eerste lid 
nos. l, 3, 4, 7, 10; of 52 van deze wet; in a rt. 
184 voor bet geval bet feit betrekking heeft op 
een bevel, eene vordering of ha ndeling, kracb
tens d eze wet of d e bij deze wet bedoelde plaat
selijke verordeningen gedaan, of in de artt. 252, 
426, 453 en 454 van het Wetboek van Strafrecht; 

b. binnen de laatste tien jaren viermaal de 
verzoeker onberroepelijk is veroordeeld wegens 
een der feiten, omscbreven in de artt. 43, eerste 
lid; 45, eerste of derda lid ; 50, eerste lid, nos. 2, 
5, 6, 8, 9, ll ; of 51, tweede lid, van d eze wet. 

Met onherroepelijke veroordeeling wordt ge
lij kgesteld betaling van de opgelegde boete. 

De vergunning of het verlof moet krachtens 
bet bepaalde respectievelij k bij art. 28, l • en 
artikel 39, l• lid, l • dier wet worden ingetrok
ken, zoodra bovengenoemde omstandiabeden 
zicb t en opzicbte van den vergunninghouder 
of van den verlofbouder voordoen. 

Verkeert degene, die voor den vergunning
houder of voor den verlofhouder het bediijf 
uitoefent, in dergelijke omstandigheden, dan 
moet respectievelijk kracbtens artikel 28, 6• en 
artikel 39, l• lid, 2• der Drankwet de v ergun
ning of bet verlof eveneens worden ingetrokken. 

De Drankwet beeft, zeer terecbt, niet gewild, 
dat door personen, als bovenbedoeld, bet caf P, 
bedrijf wordt uitgeoefend. 

Door de toepassing van artikel 74 van h~t 
Wetboek van Strafrecbt, zooals dit laatsteliJk 
is gewijzigd, worden echter dezA bepalingen der 
Drankwet illusoir gemaakt, terwijl bovendien 
de preventieve kracht, welke aan die bepalingen 
ten grondslag lag, geheel werd weggenomen. 

Immers de overtreders kunnen ingevolge 
laatstgemeld wetsartikel door transactie eene 
strafvervolging voorkomen en zullen dit zeer 
zeker doen, vermits door bet Arrest van den 
Hoogen Raad, van 3 November 1924 is komen 
vast te staan, dat bet beta len van een ,,afkoop
som" . waardoor de recbtsvordering komt te 
vervallen, niet kan worden gelijkgesteld met 
het hetalen van de opgelegde boete, zoodat van 
een onherroepelijke veroordeeling geen sprake 

. kan •zijn. 
Aangezien nu bovendien het Openbaar Mi

nisterie wenscht, dat de verbalisant den gever
bali~eerde er op wijst, dat deze eene schikking 
kan trefien en dat den geverbaliseerde wordt 
afgevraagd, of hij een dergelijke schikking 
well8cbt te trefien, worden de overtreders, 
zonder uitzondering, w.l.l goed op de boogte 
gesteld, op welke wijze zij eene eventueele 
strafvervolging kunnen voorkomen. 
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De vraag moet worden ge teld, of bet ge
wenscbt is, dat maatregelen worden getroffen, 
opdat wordt voorkomen, dat aan de toepassing 
van artikel 74 van bet Wetboek van Strafrecht 
gevolgen worden verbonden, welke de Drank
wet niet beeft kunnen voorzien en ook stellig 
ni et beeft gewi ld. 

In bet bij de Tweede Kamer aanhangige 
ontwerp-Drankwet is in artikel 12, 14°., b, slot, 
met deze moeilijkheid rekening gebouden, door
dat de toepassing van artikel 74 Wetboek van 
Strafrecbt wordt gelijkgesteld met een onher
roepelijke veroordeeling. Wellicbt ware bet naar 
voren gekomen bezwaar op di t oogenblik aldus 
op te lossen, dat de ambtenaren van bet Open
baar Ministerie bij derge)jjke overtredingen 
transactie weigeren. 

Ik zal bet zeer op prijs stellen bet oordeel van 
Uwe Excellent ie over bovengenoemde aange
legenheid te mogen vernemen. 

De MiniBter vam Arbeid, H andel, en Nijverheid, 
J. R. SLOTEMAKER DE BRUiNE. 

(B.) 

12 Mei 1928. BESLUIT, boudende bepalingen 
betreffen<le am btskringen van raden van 
beroep voor de directe belastingen. S. 164. 

Wij WILHELMINA, enz. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Financien van 7 Mei 1928, n°. 57, Directe Belas 
tingen ; 

Gezien arti.kel l der Wet van 19 December 
1914 (St,a,atsblad n°. 564) en Ons besluit van 
24 Februari 1915 (Staatsblad n°. 115), laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 19 Augustus 
1927 (St,a,atsblad n°. 290); 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen : 

Art . 1. De onderdeelen 6 en 7 van arti.kel 1 
van Ons besluit van 24 Februari 1915 (Staats
b/,ad n°. 115) worden vervangen door de vol
gende onderdeelen : 

6°. bet gedeelte der provincie Zuid-Holland 
beboorende tot de inspectii'n Dordrechl, Gorin
chem, Gouda, Schiedam met uitzondering van 
de gemeente Schiedam, H ellevoetsluiB, Rotterdam 
buitengemeenten l ste en 2de afdeeling en 
Vlaaraingen, met uitzondering van de gemeen
t en Monster en 's -Grav-,nzande, benevens de 
gemeenten Vianen, Lexmond, Hagestein, B ei
en Boeicop en E verdingen, standplaats Rotter
dam {aan te duiden als raad van beroep voor 
de directe belastingen II t e Rotterdam). 

7°. bet gedeelt e der provincie Zuid-liolland, 
omvattende de gemeenten 's-Gravemhage, Mon
Bter, 'B-Gravenzande en cle inspectie der directe 
belastingen te Delft, standplaats 's -Gravenhag, ; 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 16 Mei 1928. 

Onze Mini~ter van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, betwelk in bet 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 12den Mei 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, D e Geer. 
( Uitgeg. 31 ~Mei 1928.) 

12 M ei 1928. WET, tot wijziging van de wet 
van 28 December 1920 (Staatsblad n°. 
919), tot uitbreiding van de gemeente 
Amsterdam met deelen van de gemeenten 
W estzaan, Zaandam, Oostzaan, Diernen, 
Oude1·-Amstel en Nieuwer-Amstel, een ge
deelte van het open Y en van de Zu·ider
zee, benevens met de gemeenten Buiksloot, 
Nieuwenda1n, Ransdorp, Watergraa/smeer 
enSloten. S. 165. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen bebben, 

dat het wenschelij k is de wet van 28 December 
1920 (Staatsblad n°. 919) , tot uitbreiding van 
de gemeente Amsterdam met deelen van de 
gemeenten W estzaan, Zaandam, Oostzaan, Die
men, Ouder-A 1nstel en Nieuwe1·-A mstel, een 
gedeelte van het open Y en van de Zuiderzee, 
benevens met de gemeenten Buiksloot , Nieu
wenda,n, Ransdorp, Watergraa/smeer en Slo
ten, te wijzigen ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 

Eenig arti kel . 

Artikel 34 van de wet van 28 December 
1920 (Staatsblad n°. 919), tot uitbreiding van 
de gemeente Amsterdam met deelen van de 
gemeenten W estzaan, Zaandam, Oostzaan, Die
men, Ouder-Amstel en Nieuwer-Amstel, een 
gedeel te van bet open Y en van de Zuiderzee, 
benevens met de gemeenten Buiksloot, Nieu
wendam, Ransdorp, Wat ergraafsmeer en Slo
ten, wordt gelezen: 

,,Bijzondere lagere scholen, gevestigd of te 
vestigen in de krachtens deze wet aan de ge
meente Amsterdam toegevoegde gedeelten van 

. gemeenten, bekend onder de namen Zunder
dorp, Schellingwoude, Holysloot, Durgerdam, 
Ransdorp (dorp), Osdorp en Sloten (dorp), 
worden voor de toepassing van de L ager
onderwijswet 1920, geacht te zijn of te worden 
gevestigd in eene gemeente met m inder dan 
25,000 ingezetenen. 

Voor de bijwndere scholen, bij het in wer
king treden dezer wet gevestigd of krachtens 
eene v66r 10 Januari 1928 overeenkomstig 
a rtikel 72 der Lager-onderwijswet 1920 bij den 
Raarl ingediende aanvrage te vestigen in de 
over ige aan de gemeente Amsterdam toege
voegde gemeenten of gedeelten van gemeenten, 
geldt hetzelfde voor toepassing van artikel 96 
der Lager-onderwijswet 1920." 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize bet Loo, den 12den Mei 

1928. 
VITILHELMINA. 

De M iniste1· van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
J.B. Kan. 

( Uitgeg. 31 M ei 1928.) 

12 Mei 1928. WET tot wijv.iging der Onge
vallenwet l !l21. S. 166. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1926/1927, n°. 395, 
1-3; 1927/1928, n°. 138, 1-9. 

Hand. id. 1927/1928, bladz. 17 14- 1727, 
1733- 1755, 1759-1763. 

Hand. l• Kamer 1927/1928, b/,adz. 472, 473, 
801, 864. 

Wij WILHEL~IINA, enz ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de wenscbelijkheicl is gebleken om met 
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betrekking tot onilernemingen, wa.araan een 
geneeskundige dienst is verbonden, welke a.an 
te stellen eischen van deugdelijkheid voldoet, 
eenige afw~jking toe te staan van de verplich
ting betreffende ongevalsaangifte, zooals die 
verplichting in artikel 66, tweede lirl, der Onge
vallenwet 1921 is geregeld , en in verband daar
mede eenige wijzigingen en aanvullingen in de 
genoemde wet aan te brcngen ; 

Zoo is het, dat Wij, den .Raad v:in StatP, enz. 
Art. I. Tusscben hoofdstukken VII en VIII 

dE'r Onieval!<?nwet l 921 wordt ingevoflgd een 
nieuw noofdstuk, luidende : -

,,HOOFDSTUK VIla. 

Van de ondernemingen, waaraan een erkende 
geneesk1indige dienst is verhonden. 

Art. 80a . I. .Aan den werkgever, aan wiens 
onderneming een geneeskundige dienst is ver
bonden, welke voldoet aan de bij deze wet ge
.stelde eischen en ten genoege van het bestuur 
der bank is ingericht, wordt op diens verzoek 
door 0 enoemd bestuur een verklaring uitge
reikt, houdende erkenning van dien geneeskun
digen dienst. Van de uitgereikte verklaring 
en erkenning, welke aanduiding bevat van den 
dag, waarop zij iniaat, geschiedt mededeeling 
in de N ederlandscl!e Staatscourant. 

2. Voor de toepassing van dit Hoofdstuk 
gelden de bedrijven, welke een publiekrechte
lijk lichaam geacht wordt uit te oefenen, voor
zooveel die ui toefenin~ binnen dezelfde ge
meente geschiedt, als een onderneming. 

80b. Een geneeskundige dienst moet om te 
kunnen worden erkend, aan de volgende eischen 
voldoen: 

I 0 • hij moet onder zelfstandige leiding staan 
van een geneeskundige, die krachtens de Onge
vallenwet 1921 bevoegd is zich tegenover de 
bank te verbinden tot het verleenen van genees
of heelkundige hulp aan verzekerden, die door 
een ongeval zijn getroffen. Aan den dienst 
mogen geen andere geneeskundigen zijn ver
bonden, dan die dez~lfde bevoegdbeid bezitten ; 

2°. hij moet zijn ingericht uitsluitend op kos
ten van de onderneming ; 

3°. de onder 1°. bedoelde geneeskundigen 
moeten door den werkgever zijn bela. t met de 
eerste hulpverleening aan door een ongeval 
getroffen arbeiders, werkzaam in de onder
neming ; en met de verdere genees- en heel
kundige behandeling dier arbeiders, alsmede 
met de controle op de noodzakelijkheid van het 
nederleggen van het werk en de mogelijkheid 
van werkhervatting van door p,en ongeval ge
troffen arbeiders, voorzoover dezen voor 
die behandeling niet een geneeskundige, niet 
behoorende tot den geneeskundigen dienst, 
hebben gekozen. De onder 1°. bedoelde genees
kundigen moeten hetzij voortdurend, hetzij 
althans op geregelde tijden in de onderneming 
aanwezig zijn en bij afwezigheid gemakkelijk 
zijn te bereiken : 

4°. de benoeming der onder 1°. bedoelde 
geneeskundigen moet zijn goedgekeurd door het 
bestuur der bank. 

80c. Het bestuur der bauk is bevoegd als 
gen Aeskundigen dien~t te erkennen een genees
ku ,,Jigen dienst ingesteld voor twee of meer 
n elkanders nabijheid gelegen ondernemingen 

gezamenlijk. Het bepaalde in artikel 80b is 
op zoodanigen dienst van toepassing met in-

achtneming van de wijzigingen, welke de aard 
van den in dit artikel bedoelden geneeskundigen 
dienst vordert. 

80c bis. Aa.n den verzekerde, werkzaam in 
dienst van een werkgever, aan wiens onder
neming een erkendc geneeskundige dienst is 
verbonden, wordt, indien hem een ong-eval 
overkomt in verband met zijn dienstbetrekking 
en hij voor zij n genees- en heelkundige behande
ling ter zake van dat ongeval niet heeft gekozen 
een geneeskundige, niet behoorende tot den 
geneeskundigcn dienst, de hem ingevolge a.rtikel 
14 toekomende schadeloosstelling, in a.fwijking 
van het in dat artikel bepaalde, verleend door 
den werkgever. 

80d. I. De werkgever, a.an wiens onderne
ming ecn erkende geneeskundige dienst is ver
bonden, is verplicht een ongevallenregister aan 
te houden en geregeld bij te houden, ingericht 
overeenkomstig door Ons te geven voorschriften. 
In dat register moeten worden vermeld de aard 
en de toedracht van elk in de onderneming a.an 
een arbeider overkomen letsel met aanduiding 
van na.am en voornamen van den arbeider, ter 
zake waarvan door den geneeskundigen ,lienst. 
hulp wordt verleend. De vermelding in het 
register geschiedt, zoo spoedig mogelijk nada.t de 
hnlp is verleend, doch in ieder geval binnen 
24 uren n11. de hulpverleening. 1'enzij clit den 
vMze,kerde niet rnogelijk i~, pnrafeert cleze de 
g"da.ne inschrijving. 

2. Zoo spoedig mogelijk, doch in elk geval 
binnen 24 uur, n3, de in het eerste lid bedoelde 
vermelding, moet in het register worden opge
nomen een eigenhandio geschreven verklaring 
van den a.an don genooskundigen dicnRt verbon
den geneeskundige omtrent de vermoedelijke 
gevolgen van het letsel. 

3. De werkgever is verplicht aan het bestuur 
der bank en a.an het districtshoofd der Arbeids
inspectie, hinnen wiens amhtsgebied het bedrijf 
wordt uitgeoefend, voor df' eerste ma.al na afloop 
van de eerste kalenderweek, waarin de bepalin
gen van <lit artikel voor hl'm van toel?assing 
zijn geworden en rnrvolgens ten minste eenmaal 
per kalenderweek van de sedert de vorigA op
gave gedane nieuwe vermeldingen in bet regis
ter een ui ttreksel ui t het regiskr te doen toe
komen. Door Ons worden omtrent den inboud 
en vorm van dit uittrckBel regelen gesteld. 
Voorzoover het betreft ongevallen, voorgcko
mcn in de ondergrondsche werken van mijnen 
of in de d1iarbi.i behoorende bovengr onds gelegl'n 
werken en ;nrichtingen, staande onder toPzicht 
van het taatstoezicht op d!' mijnen, treedt de 
hoofdingenieur der mijnen in de plaats van het 
districtshoofd der ArheidsinspecLil'. De werk
gever is mede verplicht a.an door Onzen Minister 
aan te wij_en ambtena:ren op hun verzoek van 
het regi~ter inzage te geven. 

80e.. 1. De werkgever, aan wiens onderne
ming een erkende geneeskunctige dienst is vcr
bonden, of, hij, die den werkgever tcr plaatse 
van het ongeval vertegenwoord igt, doet de bij 
het tweede lid van a.rtikel 66 voorgeschreven 
aa.ngifte van het in de onderneming aan een 
verzekerde in verbanci met zijn dienstbetrek
king overkomen ollQeval : 

a. indien de getioffene a.ls g<wolg va.n het 
ongeval is overleden of vermoedelijk zal over
lijden; dfl aangifte goschiedt in dit gf'val binnen 
24 uren na het ongeval ; 

a1 • indien de getroffene a ls gevolg van he 
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ongeval vermoedelijk op den 43sten dag na het 
ongeval nog gebeel of gedeeltel(jk ongeschikt 
tot werken zal zijn ; de aangifte gPscbiedt in 
dat, geval binnen 24 uren, nadat het vermoeden 
is oritstaan, dat op den 43sten dag na het onge
v"l vorenbedoeldc ongeschiktbeid aanwezig 
zal zijn, 

b. indien de door bet ongeval getroffene op 
den 43sten dag na het ongeval nog geheel of 
gedeeltelijk ongeschikt, is tot werken ; de aan
gifte geschiedt in dit geval uiterlijk op den 
44sten dag na het ongeval. 

2. Het bepaalde in bet tweede lid van art ikel 
-66 blijft echter onverminderd van toepassing 
ten aanzien van den getroffene, aan wien de 
eerste of de verdere geneeskundige hulp is 
-0£ wordt verleend door een antler dan den aan 
den geneeskundigen dienst verbonden genees
kundige. Indien de getroffen,~, nadat de verdere 
geneeskundige hulp hem a.anvankeEjk is vcr
leend door een aan den ~eneeskundigen dienst 
verbonden geneeskundige, aan den werkgever 
mededeclt, dat hij de nog noodige geneeskundige 
hulp wenscht te ontvangen van een antler dan 
den aan dien dienst verbonden geneeskundige, 
moet de in hct tweede lid van artikel 66 bedoelde 
.aangifte geschieden binncn 24-uren na die mede
deeling. 

80/. De werkgever, aan wiens onderneming 
eenerkeudc geneeskundige dienst is verbonden, 
is verplicht daar.van op door Ons te bepalen 
wijze aan de werklieden in zijne onderneming 
mededeeling t e doen. In die mededeeling moet, 
worden gewezen op rle bevoegdheid van den 
door een ongeval getroffen verzekerde om zich 
te alien tijde na de eerste hulpverleening te 
doen behandelen door een door hem gekozen 
goneeskundige, die zich tegenovlc'r de bank heeft 
verbonden tothet verleenen van genees- of heel 
kundige hulp aun verzekerden, die door een 
ongeval zijn getroffen en die niet aan den ge
neeskundigen dienst der ondernemin~ is ver
bonden. 

80g. Het hestuur der bank oefent door mid
del van,dooan de bank verbonden controleerend
geneeskundigen en a.~sistent-controleerPnd-ge
neeskundigen toczicht uit op de genees- en 
h eelkundige behandP-ling, welke de erkelide 
geneeskundige dienst verleent. 111et betrekking 
tot dat toezicht bezitten de in den voorgaanden 
volzin bedoelde geneeskundigen dezelfde be
voegdheden, a.ls hun zijn toegekend met betrek
king tot het toezicht op de genees- en heel
kundige behandeling door geneeskundie:en, 
welke zich tegenover de bank hebben verbon
den tot het verleenen van r,enees- of heelkun
dige hu!p aan verzekerden, die door een one:eval 
zijn getroffen, en rusten op den genee~ku.ridige, 
verbonden aan den erkenden geneeskundigen 
dienst, dezelfde verplirhtingen, als rusten op 
de geneeskundigen, die zich tegenover de bank 
h ebben verbonden tot het. verleenen van 
genees- of heelknndige hulp aan verzekerden, 
die door een ongeval zijn getroffen. 

80h. 1. In afwijking van het bepaalde in 
artike! 70 wordt de aan den verzekerde, in dienst 
bij een onderneming, waaraan een erkende ge
neeskundige dienst is verbonden, ingevolge 
artikel 15 toekomende tijdelijke uitkeering 
vastgesteld en toegekend door den werkgev;er 
in die onderneming. 

2. Door Ons worden omtrent de betaling 
dier uitkeering regelen gesteld. 

3. De tijdelijke uitkeering mag door den 
werkgever voor den door een ongeval getroffen 
arbeider, die de geneeskundige hulp ontvangt 
van den geneeskundige, verbonden aan den 
erkenden geneeskundigen dienst, niet op gun 
stiger wijze worden vastgesteld, dan waarop 
zij wordt vastgesteld voor den door een onge
val getroffen arbeider, die de geneeskundige 
hulp van een antler dan de geneeskundige, 
verbonden a.an den erkenden geneeskundigen 
dienst, ontvangt. Dit geldt niet met betrekking 
tot de ujtkeering voor de eerste twee dagen na 
het ongeval. 

SOi. 1. De bank blijft tegenover den verze
kerde, bedoeld in het voorgaand artikel. aan
sprakelijk voor de door hem van den werk
gever te ontvangen schadeloosstellingen. 

2. De werkgever, aan ,viens onderneming 
een erkende geneeskundige dienst is verbonden, 
is verplicht t egenover de bank voor de door hem 
te verleenen schadeloosstellingen zekerheid to 
geven overeenkomstig door Ons t e stellen rege
len. 

SOj. 1. Indien een verzekerdc meent, dat zijn 
a.unspraken op geneeskundige behandeling of 
tijdelijke uitkeering door den werk$ever niet 
of slechts t en deele zijn erkend, is hrj bevoegd 
zich met zijne bezwaren tot het bestuur der 
bank te wenden. 

2. Het bestuur der bank doet naar aanleiding 
van het ingekomen bezwaar een onderzoek in
stellen en deelt de uitkomsten van dat onder
zoek mede aan den verzekerde en aan den 
werkgever. Indien het bestuur op grond van 
het gehouden onderzoek van oordeel blijkt, dat 
de verzekerde aan geneeskundige behandeling 
of tijdelijke uitkeering niet het hem toekomende 
heeft ontvangen, is de werkgPver gehouden zich 
naar het oordeel van het bestuur der bank te 
gedragen. 

SO.I-. De werkgever, aan wiens onderneming 
een erkende geneeskundige dienst is verbonden, 
is verplicht van de uitbetalina der tijdelijke 
uitkeering aanteekening te houden in een daar 
toe bestemd register, ingericht overeenkomstig 
door Ons te geven voorschriften ; hij is verplicht 
de door Onzen Minister aan te wijzen ambte
naren op hun verzoek inzage van dat register 
te geven. 

801. Een onderneming, waaraan een erkende 
geneeskundige dienst is verbonden, kan met 
Onze machtiging in cen lagere gevarenkla.sse 
worden gerangschikt dan waarin de onderne
ming zonder dien dienst zou vallen. Door Ons 
kan bij het verleenen Onzer machtiging een da
tum worden bepaald, van af welken de machti
ging geacht wordt te zijn ingegaan. 

80m. Voor de toepassing van het bepaalde 
in art. 73 wordt de verzekerde, ten aanzien van 
wien inschrijving in het ongevallenregister is 
geschied, geEjk gesteld met den verzekerde, 
aan wien ambtshalve een schadeloosstelling 
door het bestuur der bank is toegekend. 

80n. 1. De erkenning, bedoeld in artikel 80a, 
wordt door het bestuur der bank ingetrokken : 

a. op verzoek van den werkgever; 
b. indien de geneeskundige dienst niet !anger 

ten genoege van het bestuur der bank is inge
richt of naar het oordeel van het bestuur der 
bank niet !anger voldoet aan de bij artikel 80b 
voor erkenning gestelde eischen ; 

c. ingeval de werkgever niet naar behooren 
voldoet aan de hem bij of krachtens de voor-
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gaan,ie artikclen opgelegde ver plichtingen; 
d. ingeva l de werkgever in strijd handelt met 

het bepaalde onder het derde lid van artikel 80h; 
e. ingeval de werkgever door misbruik van 

gezag een verzekerde opzettelijk beweegt geen 
gebruik te maken van de in artikel 80/ bedoelde 
bevoe,.,dheid. 

De b eslissing, houdenrle de intrekking der 
erkenning, bevat aanduiding van den <lag, 
waarop de erkenning zal ziJn gei'indigd, welke 
<lag ingeval de beslissing is genomen op grond 
van letter b of c, niet vroeger mag worden ge
steld dan veertien dagen na de mederleeli ng 
van di) be~lissing aan den werkgever. 

2. Bij' fa illissement van d E'n werkgevE-r ver
valt de crk<'nning van rerbtswege met ingang 
van den <lag, waarop de faillietverklaring is 
11itgesproken. 

3. Van de intrekking <lE'r erkeuning door het 
bestuur der bank krachtens bet bepaalde onder 
let-ters b, c, d en e, ka n de werkgever bjj Onzen 
Minister tinnen veertien rlagen, t e r ekenen 
van de dagteekening van de mededeeling rler 
intrE-kking, in hProep komen . R et t ij' dig inge
stelde ber oep heeft schorsende werking t en 
aanzien van de beslissing va.n het bestuur der 
bank. De door Onzen Minister binnen een 
maand nadat het beroep is ingest eld t e nemen 
beslis~ ing wordt aan het bestuur der bank en 
aan den~ene, die het ber oep heeft ingest eld , 
schrifteliJ k medegedeeld. 

4. Zoodra de int rekk:ing der erkenning onher
roepe!ij'k is geworden, geschiedt v,i,n de intrek
king mededeeling in de Nederlandsche S taats
courant. 

800. De t ijdelijke uit keeringen, bij het ein
digen of vervallen der erkenning t er zake van 
daarv66r plaats gehad hebbende ongevallen 
verschuldigd, geschieden door de bank. Bij 
a lgemeenen maatregel van bestuur worden 
regelen gest eld omtrent de wijze, waar op de 
bank deze kosten op den werkgevcr verhaaJt." . 

Art. la. In het eerst e lid van artikel 99 der 
Ongeva1lenwet 1921 wordt t us chen ,,67" en 
,.en 90" ingevoegd : ,, , 80d, 80e". 

Art. II. In artikel 100 der Ongevallenwet 
1921 wordt tusschen bet eerste en het t weede 
lid een nieuw tweede lid t oegevoegd, luidende : 

,, M:et dezelfde st raf wordt gest raft het niet 
behoorlijk of niet tijclig invullen van de registers, 
berloeld in de artikelen 80d en 80k." . . 

Het cijfer: ,, (2)", geplaat st voor het tweede 
lirl, worclt vervangen door het cijfer : ,, (3)." 

Art. III. Deze wet treedt in werking met in
gang va n een nader door Ons te bepalen tijd
stip. 

Last en en bevelen , enz. 
Gegeven t en Paleize het Loo, den 12den Mei 

Hl28. 
WILHEUHNA. 

De M inister van A.rbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. S I o t e m a k e r d e B r u 'i n e. 

( Uitgeg. 30 Mei 1928.) 

12 M ei 1928. WET, tot vast,stelling van be
palingen betreffende het opium en- andere 
verdoovende middelan. S. 167. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is, de bepalingen betref
fende het opium en andere verdoovende mid-

delen in overeenstemming te brengen met de 
bepalingen va n het op 19 F ebruari 1925 t e 
Geneve t,usschen N ederland en andere Staten 
gesloten internationale opiumverJrag ; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State. enz_ 
Art. 1. 1. Deze wet verstaat onder : 
a. · Onzen Minister: den Minist er, met de 

u!tvoering van deze wet belast; 
b. ruw opium : het sap, vanzelf gestremd, 

verkregen uit de doosvruchten van den slaap
bol (papaver somniferum L.) en hetwelk slechts 
de bewerkingen heeft ondergaan, noodig voor 
de verpa kking en het vervoer, onvorschil!ig 
welk het morphinegehalte moge zijn ; 

c. meclicinaal opium : ruw opium, dat de 
noodige bereidingen heeft ondergaan, t eneinde 
het geschikt te m aken voor geneeskundig ge
bruik, hetzij in p oedervorm of in korrelacht igen 
toestand, hetzij vermengd met neutrale stoffen, 
overeenkomstig de eischen van de pbarmaco
pee ; 

d. cocablad : het blad van Er:vthroxylon 
Coca Lam., van Eryt hroxylon novogranatense 
(Morris) Hieronymus en van hunne variet eit en, 
van de familie van de Erythroxylaceae, en 
bet- blad van andere soorten van <lit geslacht, 
waaruit cocaine rechtstreeks kan worden ge
trokken of door scheikundige omzetting kan 
worden verkregen ; 

e. ruwe ooca'ine : alle product en , getrokken 
ui t het cocablad, die rechts.treeks of middeLjk 
kunnen dienen voor de vervaardiging van co
ca.ine ; 

/ . ecgonine : de linksdraaiende ecgonine 

( [a] 2i0 
=-4-506 bepaald in een oplossing van 

5°1o inwat-er) met de fo rmule C9 H 16 NO3 H 2 0, 
en 'I.lie derivaten van deze ecgonine, die in 
de industrie gebruikt zouden kunnen worden 
om opnieuw ecgonine te maken; 

g. morphine: het voornaamste alcaloide van 
opium, met de scheikundige formule C17 H19 
NO3 ; 

h. diacetylmorphine : diacetylmorphine (dia
morphine. heroine), dat de formule heeft C21 
H 23 NO5 ; 

i. cocaine : den methy lestn va n de links-

draaiende benzoylecgonine ([ aJ2t0 = - 16°4 

bepaald in een oplossing van 20°1o in chloro
fo rm) met de formule C17 H 21 NO,; 

j. indischen hennep: de gedroogde, bloeien
de of vruchtdra/,!'ende toppen van de vrouwelijke 
planten vR.n Cannabis sativa L., waaraan de 
bars nog niet ont trokken is, onverschillig onder 
welke b enaming zij in clen handel worden ge
bracht; 

k. bereid opium : bet product, verk:regen 
van ruw opium door een r eeks van bijzondere 
bewer k:ingen, en in bet bijzonder door oplos
sing, opbruising, roost ering en gisting, en t en 
doe! hebbende, om het t,e vervormeu tot een 
ex t ract, geschikt voor bet gebruik. H et bereid 
opium omvat de droesem en al bet andere af
val van het gerookt e opium. 

2. Onder invoeren van middelen, bedoeld 
in de artikelen 2 en 3, is begrepen : het invoe
r en van de voor werpen of goederen, waarin 
die middelen verpakt of geborgen zijn en elke 
op het verder vervoer, den opslag, de aflevering, 
ontvangst of overdracht gerichte handeling, 
van wien het ook zij, met betrekking t ot de 
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hier t e Jande aanwezige, niet in het vr ije ver
keer gebrachte midde!en zelve, of tot de voor
werpen of goederen , waarin die middelen ver-
pakt of geborgen zijn. · 

3. Onder uitvoeren van middelen, bedoeld 
in de artikelen 2 en 3, is begrepen : he t u i t 
voeren van de voor werpen of goederen, waar
in die middelen verpakt of geborgen zijn eu 
het met bestemming naar het buitenland ver
voeren, ten vervoer aannemen of ten vervoer 
aanbieden, het ten uitvoer aangeven en het in, 
op of aan een naar bet buitenland bestemd 
vaar- of voertuig aanwezig hebben van de zich 
hier te lande in het vrije verkeer bevincende 
middelen zelve, of van de voorwerpen of goede
ren, waarin die middelen verpaktof geborgenzijn. 

2. 1. Het is verboden : 
a. opium, waaronder te verstaan ruw opium 

en medicinaal opium, 
b. bereid opium, 
c. ruwe cocaine en ecgonine, 
d. morphinP, diacetylmorphine, cocaine en 

bare respectieve zouten, 
e. eenige bereiding van de onder a, b, c of d 

bedoelde st,offen, 
f. extract en tinctuur van indischen hennep, 
g. de verdoovende middelen, door Onzen 

Mfoister aan te wijzen, 
A. in, uit of door te voeren, 
B. te bereiden, te bewer ken, te verwerken, 

te verkoopen, af te leveren, te verstrek
ken of te vervoeren, 

C. te bezitten of aanwezig te bebben, 
D. te vervaardigen. 

2. Onze Minister kan bereidingen, bedoeld 
onder Jetter e van bet eerste lid van <lit artikel, 
aanwijzen, waarop het verbod, in dit artikel 
gesteld, geheel of ten deele niet van toepassing is. 

3. 1. Het is verboden: 
a. cocabladeren, 
b. indischen hennep, 
c. de hars, die uit indischen hennep wordt 

getrokken. 
d. de gebruikelijke bereidingen, waaraan 

deze hars ten grondslag ligt (zooals hashish, 
esrar, chiras en djamba), in, uit of door te 
voeren. 

2. Wii behouden Ons voor bij algemeenen 
maatregel van bestuur ten aanzien van de in 
het eerste lid bedoede middelen regelen te stel
len, welke Wij noodig achten, om naleving van 
de bepalingen van de opiumverdragen en van 
deze wet te verzekeren en misbruiken te voorko
men. 

4. Het is verboden eenig op een recept 
gelijkend geschri[t aan te bieden ter verkrijging 
van eenig midde], in ar tikel 2 dezer wet be
doeld. 

5. H et verbod, gtdteld in artikel 2, eerste 
lid, A, en het verbod, gesteld in artikel 3, 
eerst e lid, is niet van toepassing in geval de 
in-, uit- of doorvoer, al dan niet gepaard 
gaande met opslag in entrepots of andere 
douane bergplaatsen, geschiedt met verlof 
van Onzen Minister en met inachtneming 
va.n de door of vanwege Onzen Minister te geven 
voorschriften. Deze voorschriften kunnen -,-er
schillen voor de onderscheiden middelen, in 
die artikelen bedoeld. De in-, uit- en doorvoer 
van bereid opium en van bereidingen van bereid 
opium mag slechts plaats hebben voor weten
schappelijke en politioneele doeleinden. 

6. 1. H et verbod, gesteld in artikel 2, 
eer te lid, B, C en D, is niet van toepassing 
voor zoover Onze Minister schriftelijk verlof 
heeft gegeven tot het verrichten .,. an een of 
meer van de daar bedoelde handelingen. 

2. Het verbod, gesteld in artikel 2, eerste 
lid, B en C, is mede niet van toepassing met 
betrekking tot de aldaar onder a, c, d, e, f en 
g bedoelde middelen 

a. op gevestigde apothekers en apotheek
houdende geneeskundigen, mits zij deze midde
len slechts voor geneeskundig doel bereiden, 
bewerken, verwerken, verkoopen, afleveren, 
verstrekken, vervoeren, bezitten of aanwezig 
hebben, en bij een en antler in acht nemen de 
bepalingen der wet van 1 Juni 1865, Staatsblad 
n°. 61. regelende de uitoefening der artsenij
bereidkunst, zooals die wet is gewijzigd ; 

b. op gevestigde veeartsen, mits zij deze 
middelen slechts voor geneeskundig doel ten 
behoeve van vee bereiden, bewerken, verwer
ken, verkoopen, afleveren, verstrekken, ver
voeren, bezitten of aanwezig hebben, en bij een 
en antler in acht nemen de bepalingen der wet 
van 8 Juli 1874, Staat8blad n°, 98 tot regeling 
van de uitoefening der veeartsenijkunst, zooals 
die wet is gewijzigd. 

3. Het verbod, gesteld in artikel 2, eerste 
lid, B, voor zooveel betreft vervoeren, en in 
C, is mede niet van toepassing met betrekking 
tot de aldaar onder a, c, d, e, f en g bedoelde 
middelen, op hen, die aantoonen, dat zij deze 
middelen in de bevonden hoeveelheid tot uit
oefening der geneeskunst of voor eigen genees
kundig gebruik behoeven of volgens wettelijk 
voorschrift in voorraad moeten hebben en 
langs wettigen weg verkregen hebben of dat 
zij deze middelenvervoeren in opdracht van 
een daartoe be- voegde. 

7. 1. Onze Minister kan het verlof; bedoald 
in artikel 6, eerste lid, slechts verleenen: 

a. voor zuiver wetenschappelijke doeleinden 
of demonstraties : 

b. aan hen, die ten genoegen van Onzen 
1\1:inister aantoonen, dat zij handel in het groot 
in geneesmiddelen of soortgelijke stoffen drij
ven en die niet over de toonbank verkoopen 
en geen open winkel houden, tenzij alsgevestigd 
apotheker; 

c. aan hen, die ten genoegen van Onzen 
Minister aantoonen, dat zij in het groot ge
neesmiddelen bereiden ; 

d. aan hen, die ten genoegen van Onzen 
Minister aantoonen, dat zij de in artikel 2, 
eerste lid, onder c, d of g bedoelde middelen 
in bepaald aangewezen en nauwkeurig omschre
ven localiteiten vervaardigen. 

2. Onze Minister stelt bij het verlof de 
voorwaarden, die hij noodig acht, om naleving 
van de bepalingen van de opiumverdragen en 
van deze wet te verzekeren en misbruiken te 
voorkomen. 

3. Een uit kracht van dit art.ikel verleend 
verlof is steeds herroepbaar. 

4. De herroeping geschiedt bij een besluit 
van Onzen Minister, hetwelk de gronden ver
meldt, waarop het berust ; daarbij kan een ter
m~jn worden gesteld. binnen welken de han
delaar of de fabrikant zich van zijn v66r de 
berroeping op wettige w\jze verkregen voorraad 
zal kunnen ontdoen met inachtneming van de 
voorwaarden, door Onzen Minister te stellen. 
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8. Met het opsporen van de overtredingen 
van deze wet zijn, behalve de in artikel 141, 
1° en 3° tot en met 6° van het Wetboek van 
stra.fvordering aangewezen personen, belast 
<le ambtenaren van het Staatstoezicht op de 
Volksgezondheid, die van de invoerrechten en 
accijnzen en de ambtenaren van Rijks- en ge
meentepolitie. 

9. 1, De in artikel 8 bedoelde personen 
hebben t e ijllen tijde toegang : 

a. tot de voer- en vaartuigen, waarvan hun 
bekend is, of waarvan redelijkerwijze door hen 
kan vermoed worden, dat daarmede ingevoerd 
of vervoerd worden of dat daarin, daarop of 
daaraan bewaard worden of aanwezig zijn mid
delen, bedoeld in de artikelen 2 of 3, eerste 
lid· 

b'. tot de plaatsen waar eeue overtreding 
van deze wet gepleegd wordt of waar red elijker
wijze vermoed kan worden, dat zoodanige over
treding gepleegd wordt. 

2. Wordt hun de toegang geweigerd , dan 
verschaffen zij zich dien desnoods met inroepiag 
van den sterken arm. 

3. In plaatsen , die tevens woningea zijn. 
of a.Ileen door een woning toegankelijk zijn, 
treden zij tegen den wil van den bewoner niet 
binnen dan vergezeld van den kantonrechter, 
van een commissaris van politie of van den 
burgemeester der gemeente, of we! voorzien 
van een algemeenen of bijzonderen schrifte
lijken last van den procureur-Generaa.l bij het 
gerechtshof, of van den officier van justitie 
of van een bijzonderen schriftelijke last van 
een zij ner hulpofficieren. 

4. Van <lit binnentreden tegen d en wil van 
den bewoner wordt door hen yroces-verbaal 
opgemaakt, dat binnen tweema.a vier en twin
tig uren a.an hem, in wiens waning is binnen
getreden, in afschrift wordt medegedeeld. In 
<lit proces-verbaal wordt mede van het tijdstip 
van het binnentreden en van het daarmede 
beoogde doe! m elding gemaakt. 

5. Zij zijn bevoegd een persoon, verdacht 
va.n overtreding van artikel 2, 3, eerste lid, 
of 4, of van de regelen, gesteld krachtens ar
tikel 3, tweede lid, of verdacht aan het niet 
voldoen a.an de voorwa.arden of voorschriften, 
bij een verlof, bed oeld in a.rtikel 7, of bij de 
herroeping van een zoodanig verlof gesteld, 
bij het bestaan van ernstige bezwaren t egen 
dezen a.an licha.a.m en kleeding te onderzoe
ken. 

6. Zij zijn te a.lien tijde bevoegd t er inbe
alagneming de uitlevering te vorderen van a.lie 
in verband met de bepalingen van d eze wet 
voor inbeslagnemiag vatba.re middelen en voor
werpen. 

10. 1. Hij, die artikel 2, 3, eerste lid, 
of 4 of d e r egelen. gesteld krachtens artikel 
3. tweede lid, van deze wet overtreedt of niet 
voldoet aan d e voorwaarden of voorschriften, 
bij een verlof, bedoeld in artikel 7, of bij de 
herroeping van een zooda.nig verlof gesteld, 
wordt, indien hij het feit opzettelijk heeft ge
pleegd, gestra.ft met geva.ngenisstra.f van ten 
hoogste een ja.ar en anders met hechtenis van 
ten hoogste drie maanden of geldboete van 
ten hoogste duizend gulden. 

2. Indien tijdelli! het plegen van het feit 
nog geen twee j a.ren zijn verloopen sedert eene 
vroegere verooi-deeling van den schuldige we-

gens eene overtreding van a.rtikel 2, 3, eerstelid, 
of 4 of van de regelen, gesteld kra.chtens ar
tikel 3, tweede lid, van deze wet, of wegens 
het niet voldoen a.an de voorwaarden of vooc
schriften, bij een verlof, bedoeld in a.rtikel 7, 
of bij de herroeping van een zoodanig verl0f 
gesteld, onherroepelijk is geworden, wordt 
het feit, indien opzettelijk gepleegd, gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar 
en anders mer, hechtenis van ten hoogste zes 
maa.nden of geldboete van ten hoogste drie 
duizend gulden. 

3. De gebrniker, huurder of eigenaar van 
een voer- of vaartuig, gebouw, erf of besloten 
terrein, waar oon of meer van de in de artikelen 
2 of 3, eerste lid, bedoelde middelen aanwe
zig worden bevonden, wordt, indien niet blijkt, 
dat die aanwezigheid aldaar geoorloofd is, ge
straf t met een seldboete van ten hoogste dui
zend gulden. HiJ is niet strafbaa.r, indien blijkt, 
<lat hij a.He noodige maatregelen heeft genomen, 
om de ongeoorloofde a.anwezigheid van de 
middelen te V'lorkomen. 

4. Al hetgeen, oaar redelijkerwijze vermoed 
kan warden, gediend heeft of bestemd geweest 
is tot het plegen van een overtreding van deze 
wet, alsmede al hetgeen voorwerp van het 
begane strafbare feit heeft uitgemaakt, kan 
verbeurd worden verklaard, voorzoover lid 5 
niPt van toepassi ng was. 

5. Alie, onverschillig waar, ongeoorloofd 
a.anwezig bevonden middelen, a.ls in de a.rtikelen 
2 en 3, eerste lid, zijn bedoeld, vervallen met 
de voorwerpen, die tot hunne verpakkinir of 
berging gediend hebben, van r echtswege in 
eigendom a.au den ta.at, tenzjj de eigenaar 
d er goederen binnen den tijd van drie maan-:len 
na de aanhaling bewijst, da.t deze ten onrechte 
•is geschied, of dat hii de goederen verloren 
heeft of dat deze a.an hem ontvreemd zijn en 
hij de~e op geoorloofde wijze aanwezig heeft 
gehad, in welke gevallen hem de aangehaalde 
middPlen met de voorwerpen, die tot hun ver
pakking of berging hebben gediend, voorzoover 
deze voorwerp n hemineigendomtoebehoorden, 
worden teruggegeven. 

6. De verbeurdverklaarde of a.an den Staa.t 
vervallen middelen worden, met inachtnemin11; 
van de door Onzen Minister gegeven voorschrif
ten, slechts verkocht. afgeleverd of verstrekt 
a.an personen, die deze in bezit of ~anwezig 
mogen hebbeu. Zoo noodig worden ZIJ op last 
van Onzen Minister onbrnikbaar gemaakt of 
vernietigd. 

11. Onverminderd de a.ansprakelijkheid van 
anderen is het hoofd of de bestuurder van een 
inrichting, waar middelen, bedoeld in de a.r
tikelen 2 en a, eerste lid, voorha.nden zijn of 
worden verkocht, afgeleverd, verstrekt, ver
voerd, vervaardigd, bereid, bewerkt of verwerkt, 
aansprakelijk voor de overtreding in of ten 
a.a.nzien van die inrichting van de voorschriften, 
bij of krachtens deze wet gegeven, alsof het feit 
door hemzelven is gepleegd. Hij is niet straf
baa.r, indien blijkt, d at hij a.lie noodige maat
regelen heeft genomen, om de overtreding te 
voorkomen. 

12. Indien het feit, bij deze wet strafbaar 
gesteld, wordt gepleegd door of vanwege een 
naamlooze vennootscha.p. een coiiperatieve of 
andere rechtspersoonlijkheid bezittende ver
eeniging of een stichting, wordt de strafver-
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volgingingesteld en de straf uitgesproken tegen 
de leden van het bestuur. Geen straf wordt uit
gesproken tegen het lid van het bestuur van 
wien blijkt dat het feit buiten zijn toedoen 
is gepleegd. 

13. 1. De bij deze wet strafbaar gestelde 
feiten worden voor zooveel zij bestaan in op
zettelijke overtreding van de artikelen 2, :~, 
eerste lid, of 4 of van de regelen, gesteld krach
tens artikel 3, tweede lid, van deze wet, of in 
het opzettelijk niet voldoen aan de voorwaar
den of voorschriften, bij een verlof, bedoeld 
in art. 7, of bij de herroeping van een zoodanig 
verlof gesteld, beschouwd als misdrijven en 
anders als overtredingen. 

2. Op feiten, vallende onder eene strafbe
paling van deze wet, zijn niet van toepassing 
de strafbepalingen, voorkomende in de wetten, 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

14. Deze wet kan worden aangehaald 
onder den titel ,,Opiumwet", met vermel
idng van den jaargang en het nummer van het 
Staatsblad, waarin zij is geplaatst. 

15. Deze wet treedt in werking met ingang 
van een door Ons te bepalen <lag. 

Op dat tijdstip vervalt de wet van 4 October 
1919, Staatsblad n°. 592. houdende vaststelling 
van bepalingen, betreffende het opium en an
dere verdoovende middelen, zooals deze wet 
gewijzigd is bij de wet van 29 ,Juni 1925, Staats
blad n°. 308. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten paleize het Loo, den 12den Mei 

1928. 
WILHELMINA. 

De Minist,er van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. S I o t e m a k e r d e B r u i n e. 

De Min. v. Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 
J.B. Kan. 

De Minister van Financien, de Geer. 
De Minister van Waterstaat, H. v. d. Veg t e. 

( Uitgeg. 31 Mei 1928.) 

12 M ei 1928. WET, tot w1Jz1g ing van het 
neqende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
Yoor het dienstjaar 1927. S. 168. 

12 Mei 1928. WET, houdende aanvulling en 
wijziging van de Telegraaf- en Telefoonwet 
1904 (Staatsblad n°. 7), zooals deze laatste
lijk is aangevuld en gewijzigd bij de wet van 
den 3lsten Mei 1923 (Staatsblad n°. 233). 
S. 169. 

Bijl. Hand. 2° Kamer 1926/ 1927, n°. 353, 
1-3 ; 1927/ 1928 n°. 77, 1- 9. 

Hand. 2° Kamer 1927/1928, bladz. 1441-1463, 
1460-1480. 

Hana. 1° Kamer 1927/1928, bladz. 369, 370, 
471, 855-858. 

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

dat het wenschelijk is over t e gaan tot aanvul
ling en wijziging van de wet van den llden 
Januari 1904 (Staatsblad n°. 7), betreffende 
aanleg, exploitatie en gebruik van telegrafen 
en telefonen, zooals deze laatstelijk is aange
vuld en gewijzigd bij de wet van den 3l sten Mei 
1923 (Staatsblad n°. 233); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Art. 1. Na artikel 3bis van voormelde wet 
wordt een artikel 3ter opgenomen van den vol
genden inhoud : 

,,Bij algemeenen maatregel van bestuur wor
den voorschriften gegeven ter regeling van den 
aanleg en het gebruik van daarin te omschrijven 
radiot-ele1;raa.f- en radiotelefooninrichtingen, 
niet bestemd voor het overbrengen van tele
grammen of het voeren van gesprekken, met 
inbegrip van de geleidingen en lijnen, welke 
voor het gebruik van deze inrichtingen zijn 
bestemd. 

Voorzoover andere inrichtingen dan rad!<J
telegraaf- en radiotelefooninrichtingen zun 
bestemd voor een gebruik als met betrekking 
tot deze in den algemeenen maatregel van be
stuur in het vorig lid bedoeld, is geregeld, zijn 
de bepalingen van dit artikel en van dezen al
gemeenen maatregel van bestuur ook van toe
passing op eerstbedoelde inrichtingen, met in
begrip van hetgeen ten behoeve van het gebruik 
van deze inrichtingen tot het voortplanten van 
den electrischen stroom is bestemd. 

Op de inrichtingen, als in het eerste en tweede 
lid bedoeld, zijn behoudens de bepalingen van 
dit artikel, van deze wet geen andere dan de 
artikelen l, 18, 20 laatste lid, 20bis en 20t,er 
van toepassing, alsmede artikel 13, indien de 
aanleg en het gebruik van Rijkswege geschiedt . 

Bij den algemeenen maatregel in het eerste 
lid bedoeld, kunnen met betrekking tot de in 
het eerste en tweede lid bedoelde inrichtingen, 
onder meer bepalingen worden gesteld : 

a. ten aanzien van den aanleg, het gereed 
voor het gebruik aanwezig hebben en het ge
bruik van de inrichtingen ; 

b. t-en aanzien van den inhoud van en de 
cont,role op hetgeen door middel van de inrich
tingen wordt uitgezonden, ter voorkoming van 
gevaar voor de veiligheid van den Staat, de 
openbare orde of de goede zeden; alsmede ten 
a,anzien van de beschikking over hetgeen met 
de inrichtingen wordt opgevangen, t er bescher
ming van de reehten van derden; 

c. · ter voorkoming en ophPffing van belemme
ring, welke de inrichtingen teweegbrengen a.an 
de exploitatie van telegrafen en t elefonen of 
aan het gebruik, hetwelk door het Rijk van 
zoodanige inrichtingen wordt gemaakt. 

Ook kan bjj dezen algemeenen maatregel va,n 
bestuur de Aisch van e·en door Onzen Minister 
van w·aterstaat t e verleenen machtiging voor 
den aanleg en het gebruik van die inrichtingen 
of bepaalde groepen daarvan worden gesteld 
of we! het ten gebruiko gereed hebben of het 
gebruik van bepaal<le inrichtingen of onder
deelen wordcn verboden. 

Bij het verleenPn eener maohtiging tot het 
doen van uitzendingen wnrdt, den Radio-raad 
gehoord, de beschikbare zendtijd naar billijk
h eid '1e!"deeld over de omroeporganisatie, die vol
doen aan nader bij dezen a!gemeenen maat
regel van bestuur te stellen eischen. 

Een machtiging kan, behnnden~ uit hoofde 
van bezwaren van techniek en uitvoering, 
slechta wegens gevaar voor de veili1;heid va'i-1 
den Rt.aat, df' openbare orde of de goede zeden 
wo:rden geweigerd. 

Als regel wordt bi-j dezen algemeenen maat
regel van be~tuur gesteld, dat het gehruik van 
de imichtingen, bedoeld in het eerste en twbl'de 
lid van dit artikel, zcodra hPt door OnR in het 
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algemeen belang wordt noodig geacbt, geheel 
of ten deele wordt. gestaakt. 

Op overt.reding van de in den al/!'emeenen 
maatregel van bestuur te geven voorschriften 
kan daarbiJ straf worden geRteld, rloch geen 
andere of hoogere dan hechteni~ van t,en hoogste 
zes maancien of geklboete van t en hoogste dui
zend gulden . 

Indien tijdens bet plegen van de overtreding 
nog gcen jaar is verlool}en serlert een vrnegere 
veroordeeling va.n den sohuldige wegens een 
zelfde overtreding onherroepc~jk is geworden, 
kan de rechter hechtenis of ge)dboete tot het 
tlubbel va.n bet voor elk in - den algemeenen 
maatregel van bestuur bepaalde maximum 
uitspreken. 

De inrirbtingen of onderdeelen, wa<.irmerle 
de over~reding iR gcpleel!'d, kunnen, voor zo0-
vcr zij den veroorde!'lde toebehnoren, bjj de 
vcroordeeling wordcn verb-iurd verklaard ." . 

2. Na artikel 3ter van voormelde wet wordt 
een artikel 3quat.er opgenomen van d~n volgen-
den inhoud: · 

Er is een Ra.dio-raa.d, die znowel op daartoe 
door Onzen voornoemden Miufater geda.an vn
zoek, als uit eigen hewc>ging, voorlichting geeft 
aan de R egeering omtrent. alle met den radio
omroep in verbancl staanrle onclerwerpen. 

De Raclio-raad bestaat uit ten minste negen, 
door Ons, op voordraoht van Onzen voornoem
dtn Minister, te henoemen lecl~n. 

Een der lcden wordt door on~ als Voorzitter 
aangewezen. 

Aan den Rarlio-raac.! kan door Ons een Secre
taris worden toegevoPgd. 

Door Ons wordt een instrurtie voor den 
Radio-raad vastgesteld ter regeling zijner werk
zaamheden. 

Jaarlijks brengt de Rarlio-raa.d aan Ons een 
versiag uit omtrent zijn werkza.amheclen, welk 
verslair aan de Staten-GP-neraal wordt mede
gedeel<l. 

3. In a.rtikel 18 va.n voormelde wet wordt 
aan het slot de punt vervangen door een komma, 
en wordt daarna aan het artik~l toegevoegd : 
,,alsmcde over de inrirhtingen in artikel 3ter 
bedoPlcl." . 

4. H et laa.tste lid van artikel 20 van voor
melde wet wordt gelezen a ls volgt : 

,,De feiten bij of kracbtens cleze wet straf
baar gestelcl, worden beschouwcl al~ overtre
dingen. ". 

5 . Na artikel 20 van voormelde wet worden 
twPe nieuwe artikelen ingelasc'ht, luidende a ls 
volgt: 

,.Art . 20/Jis. Met het opsporen van cle over
tredingcn van deze wet of de ter uitvoering 
dam:van gegeven voorschriften zijn, behalve 
de bij artikel 141 van het Wetboek van Straf
vordcring aangewezen personen, belast de 
ambtenareo van Rijks- en Gemeentepolitie, 
al~mede alle andere versonen, cla.a.rtoe door 
Onzen Minister van \Vaterstaat a11,ngewAzen. 

Zij zijn te a1len tijde bcvoegcl ter inbesla.g
neming de uitlevering te vorderen van a.lle 
voor inb,•slagneming vatbare voorwerpen. 

Zij hebben te a.lien tijcle toegang tot alle 
plaatsen, waar redelijkentjjs vermoed kan wor
den, c!at, eenig strafbaar feit, als bedoelcl in het 
eerstc lid van dit. artikel, wordt gepleegd. De 
artikelen 120-123 van het Wetboek van Starf
vordPring zijn van toepasRing. 

20ter. Indien een Ieit strafba.ar gesteld bij of 
kracLtens de bepaling<'n van deze wet,, is ge
pleegd door of v~nwegp, eene naamlooze ven
nootschap, f'Pne cotiperatieve of anrlere rechts
persoonlijkheirl bezittencle vereeniging of eene 
sticbting, wordt de strafverv0lging ingestelcl en 
de straf uit,gesproken tegen de leden van het 
bestuur. 

Geen straf wordt uitgesproken tegen den 
bestuurder, van wien blijkt, dat het feit niet 
a.an zijn toedoen is te wijten .". 

6. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijclstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 12den Mei 

1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. d. V e g t e. 
( Uitgeg. 30 M ei 1928.) 

12 M ei 1928. WET, tot wijziging van de Pen
sioenwet voor de Spoonvegambtenaren 
1925 (Staatsblad n° . 294). S. 170. 

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

dat het wenschelijk is om de Pensioenwet voor 
de Spoorwegambtenaren 1925 (Staatsblad n°. 
294) te wijzi gen ; 

Zoo is bet, dat Wij , den Raad van State, enz. 

E enig a,·tikel. 

In de P ensioenwet voor de Spoorwegambte
naren 1925 (Staatsblad n° . 294) worden de 
volgende wijzigingen aangebracht: 

I. In artikel 6, eerste lid, wordt ,,vijf" ge
wijzigd in: ,, zeven". 

II. In artikel 6, derde lid , wordt .,drie" 
gewijzigd in : 1 , vier". 

III. In artikel 87, tweede lid, worden de 
woorden : .,binnen zes maanden na het in wer
king treden van deze wet" vervangen door: 
,,v66r 1 Juli 1928". 

IV. Ingevoegd wordt een nieuw artikel 87a, 
luidende: ,,Artikel 87a." 

.,Zij , die de bij artikel 87, tweede lid, be
doelde verklaring hebben afgelegd, kunnen 
deze verklaring v66r 1 Oct. 1928 intrekken." 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 12den Mei 

1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. d. Ve g t e. 
D e Minister van Financien, de Ge e r. 

( Uitgeg. 31 M ei 1928.) 

12 Mei 1928. WET, houdende machtiging tot 
het aangaan van eene overnenkomst met 
de Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen in zake de pensioenregeling 
voor haar personeel. S. 1 71. 

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

dat bet wenschel ij k is Onze Ministers van 
Waterstaat en van Financien te machtigen om 
met de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staa.tsspoorwegen eene overeenkomst aan te 
ga.a.n volgens het bij deze wet gevoegde ont
werp; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
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Eenig artikel. 
Onze Ministers van Waterstaat en van Fi

nancien worden gemachtigd om namens den 
Staat met de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen eene overeenkomst aan te 
gaan volgens het bij deze wet gevoegde ont
werp, nadat in het hoofd dier overeenkomst de 
dagteekening der wet en het nummer van het 
Staat.~blad, waarin zij wordt afgekondigd, zul
len z•Jn mgevuld. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 12den Mei 

1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. d. Ve g t e. 
De Minister van Financii!n, d e Gee r. 

(Uitgeg. 31 Mei 1928. ) 

ONTWERP-OVEREENKOMST. 

Tusschen 
den Staat der N ederlanden, vertegenwoor

d igd door den Minister van Waterstaat en den 
Minister van Financien daartoe gemachtigd 
bij de wet van ' (Staatsblad n°. ) 

ter eenre 
en 

de Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen, gevestigd te Utrecht, vertegen
woord igd door hare Directie, en verder aan
geduid als ,,de Maatschappij" 

ter andere zijde 
is het volgende overeengekomen: 
Art. I. De Maatschappij verbindt zich in 

de Regeling, bedoeld bij artikel 3 der Over
eenkomst tusschen den Staat en de Maatschap
pij dd. 12 September 1914, waarvan het ont
werp was gevoegd bij de wet van 13 J uli 1914 
(Staatsblad n°. 321), zooals deze Regeling is 
gewijzigd bij de overeenkomsten tusschen den 

29 Nov. 1920 
Staat en de Maatschappij dd. 

11 Dec. 1920 
bekrachtigd bij de wet van 11 Juni 1921 
(Staatsbla_d _n°. 7~_1) en dd. 14 Augustus 1925, 
na machtigrng b1J de wet van 29 Juni 1925 
(Staatsblad n°. 291), de volgende wijzigingen 
aan te brengen: 

A. In artikel 1, derde lid, wordt na letter 
b opgenomen: 

c. ingeval belanghebbende v66r den onder a 
bepaalden leeftijd met toepassing van artikel 
24, eerste lid, letter b, of van artikel 86 der 
Pensioenwet voor de Spoonvegambtenaren 1925 
uit den dienst der Maatschappij wordt ontsla
gen ; 

B. In de slotzinsnede van artikel 1 worden 
de woorden ,,mits in het eene en het andere 
geval" vervangen door: ,,mits in alle voor
noemde gevallen"; 

C. In artikel 4bis, letter a, wordt tusschen 
,, invaliditeit" en ,,wordt" ingevoegd ,,en bij 
ontslag met vervroegd ouderdomspensioen". 

Art. II. Het bepaalde bij artikel 3 tweede 
en derde lid, der overeenkomst tusschen den 
Staat der ederlanden en de Maatschappij dd. 
12 Septem_1?er 1914, waarvan het ontwerp was 
gevoegd b1J de wet van 13 Juli 1914 (Staats
blad n°. 321) , geldt mede ten aanzien van de 

uitkeeringen, toegekend ingevolge het gewij
zigde a r tikel 1 der Regeling. 

Aldus in tweevoud overeengekomen te 
's-Gravenhage 
----- -, den 

Utrecht 
De Minister van Waterstaat, 

De Minister van Financii!n, 

De llfaatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen, 

D e Directie, 

De Secretaris , 

12 M ei 1928. WET tot wijziging en verhoo
ging van het zevende hoofdstuk B der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1927. 
( Diverse onderwerpen.) S. 172. 

12 Mei 1928. WET tot wijziging en verhoo
ging van het zevende hoofdstuk B der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1928. 
( A mbtswoning voor den Minister van Bui
tenlandsche Zaken .) S. 173. 

12 Mei 1928. WET tot vaststelling van de 
Cura.<;aosche begrooting voor het dienstja.a.r 
1928. s. 17 4. 

Vastgestel.d op f 3,597,600. 

12 Mei 1928. WET, houdende goedkeuring 
van het op 21 Mei 1927 te 's-Gravenhage 
tusschen N ederland en Zweden gesloten 
Verzoeningsverdrag. S. 175. 

Wij WILHELMI A, enz .... doen te weten: 
Alzoo W ij in o~erweging genomen hebben, 

dat het op 21 Mei 1927 te 's -Gravenhage tus
schen Nederland en Zw eden gesloten Verzoe
nmgsverdrag, alvorens te kunnen worden be
krachtigd, ingevolge artikel 58 der Grondwet 
goedkeuring der Staten-Generaal behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. H et op 21 Mei 1927 te 's-Graven

hage tusschen N ederland en Zweden gesloten 
Verzoeningsverdrag, dat in afdruk nevens 
deze we~. is gevoegd, wordt goedgekeurd. 

2. W 1J behouden Ons de bevoegdheid voor 
de verdragen te bekrachtigen, waartoe artikel 
1 yan het verdrag aanleiding kan geven. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien van hare af
kondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 12den Mei 

1928. 
WILHELMI A. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
Beelaerts van Blokland. 

(Vitgeg . 31 M ei 1928.) 

Tralte de Conciliation eutre les Pays-Bas 
et la Suede. 

Sa Majeste la Reine des Pays-Bas 
. et 
Sa Majeste le Roi de Suede, 

an imes du desir de resserrer les liens d'amitie 
qu i unissent Jes Pays-Bas et la Suede, et de 
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favoris&r le reglement pacifique par voie de 
conciliation des differends qui pourraient 
naitre entre Jes deux Pays et qui ne seraient 
pas resol us d' autre maniere, 

ont resolu de conclure a cet effet un traite 
et ont nomme pour Leurs Plenipotentiaires, 
savoir, 

Sa Majeste la Reine des Pays-Bas: Son 
Excellence Jonkheer F. Beelaerts van Blok
land, Son Ministre des Affaires Etrangeres ; 

Sa Majeste le Roi de Suede: Son Excellence 
Monsieur A. J. P . de Adlercreutz, Son Envoye 
Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire a 
La H aye, 
l esque ls, apr0s s'0tre corn1nuniqu0 leurs p le ins 
pouvoirs respectifs, trouves en bonne et due 
fornie, sont convenus des dispositions suivantes: 

Article premier. 
Tout differend, de quelque nature qu'il so it, 

qui s'eleverait entre Jes Hautes Parties con
tractantes et n'aurait pu etre resolu par la 
voie diplomatique dans un delai raisonnable 
et qui ne serait pas susceptible d'un reglement 
judiciaire ou arbitral conformement a !'article 
36, a l inea 2, du Statut de la Cour permanente 
de Justice internationale, ou conformement a 
toute autre convention internationale en vi
gueur entre Jes H autes Parties contractantes, 
sera soumis, a la demande d'une ou des deux 
Parties, a une Commission permanente de 
conciliation, aux fins d'examen et de rapport. 

Les H autes P arties contractantes peuvent 
convenir qu'un differend qu i sera it susceptible 
d'un reglement judiciaire ou arbitral , soit 
prealablement defere a la procedure de con
ciliation. Si, dans un differend de cette nature, 
l'une des Parties n'accepte pas les proposi
tions de la Commission dans un delai raison
nable, chacune d'elles pourra soumettre le dif
ferend a la Cour permanente de J ustice inter
nationale. 

Art. 2. La Commission permanente de con
ciliat ion se compose de cinq membres. 

Les Hautes Parties contractantes nomment 
chacune un membre a leur gre et designent Jes 
trois autres d'un commun accord. Ces trois 
membres ne doivent n i etre des ressortissants 
des Etats contractants, ni avoir leur domicile 
sur leur terr itoi re ou se trouver ou s'etre trou
ves a leur service. 

Le P resident de la Commission est nomme 
d'un commun accord parmi Jes membres 
designes en commun. 

L a Commission sera constituee dans Jes six 
mois qui suivront l'echange des ratifications 
du present traite. 

Si la nomination des membres a designer en 
commun ou du president n'intervient pas dans 
Jes six mois a compter de l' echange des rati
fications ou, en cas de retraite ou de deces, 
dans Jes deux mois a compter de la vacance du 
siege, le President de la Confederation Suisse 
sera prie, au besoin par une seule des P arties, 
de proceder ,\ ces nominations. 

Art. 3. Les membres de la Commiss ion sont 
nommes pour trois ans. Sau£ accord contraire 
entre Jes Hautes Parties contractantes, ils ne 
pourront etre revoques pendant la duree de 
leur mandat. En cas de deces ou de retraite 
d'un membre, ii devra etre pourvu a son rem
placement pour le reste de la duree de son 
mandat. 

S i le mandat d'un membre designe d'un 
commun accord expire sans qu'aucune des Par
ties s'oppose a son renouvellement, le mandat 
est cense renouvele pour une nouvelle periode 
de trois ans. De meme, si, a !'expiration du 
mandat d'un membre designe par l'une des 
Parties, cette Partie n' a pas pourvu a son 
remplacement, son mandat sera cense renou
vele pour trois ans. 

Un membre dont le mandat expire pendant 
la duree d'une procedure en cours, continue a 
prendre part a l 'examen du differend jusqu'a 
cloture de la procedure. 

Art. 4. L a Commission de conci liation de
terminera son siege. E ll e pourra en dCci der 
librement le transfert. 

Art. 5. Dans Jes quinze jours qui suivent 
la notification d'une demande de concili ation 
a la Commission permanente, chacune des 
Hautes Parties contractantes pourra remplacer 
le membre librement designe par elle par une 
personne possedant une competence Speciale 
dans la matie re qui fait l'objet du differend. 

La Partie qui entendrait user de ce droit, en 
avertira immediatement la Partie adverse; 
dans ce cas, celle-ci pourra user du meme 
droit dans un delai de quinze jours a compter 
de la notification qu'elle a re~me. 

Au cas ou l'un des membres de la Commis
sion de concil iat ion designes en commun par 
Jes P arties contractantes serait momentanc
ment empeche de prendre part aux travaux 
de la Comm ission par sui te de ma ladie ou de 
toute autre circonstance, Jes Parties s'enten
dront pour designer un suppleant s'i l y a lieu, 
qui siegera tempora irement a sa place. 

S i la des ignation de ce suppleant n'inter
vient pas dans un delai de trois mois a comp
ter de la vacance temporaire du siege, le Pre
sident de la Confederation Suisse sera prie par 
Jes deux Parties ou l'une d'elles de le designer. 

Chaque Partie se reserve de nommer imme
diatement un suppleant pour remplacer tem
porairement le membre pe1manent designe par 
elle qui, par suite de maladie ou de toute 
autre c irconstance, se trouverait momentane
ment empeche de prendre part aux travaux de 
la Commission. La Partie qui entendrait user 
de ce droit, en avertira immedi atement la Par
t ie adverse. 

A rt. 6. L a Commission de conciliation a 
pour tache d'examiner tout d ifferend qui Jui 
sera i t soumis par Jes Hautes Parties contrac
tantes, et de rediger un rapport qui determi
nera l'etat des faits et contiendra, toutes Jes 
fo is que Jes circonstances le permettront, des 
propositions en vue du regl ement du differend . 

Art. 7. La Commission de conciliation est 
saisie sur requete adressee a son president par 
Jes deux Hautes Parties contractantes ou par 
l'une d'entre elles. Dans ce dernier cas, noti
fication de la requete sera faite en meme 
temps a l'autre Partie. 

Art. 8. Les Hautes Parties contractantes 
ont le droit de nommer aupres de la Commis
sion des agents speciaux qui serviront, en 
meme temps, d'intermediai res entre elles et la 
Commission. 

Art. 9. Le Hautes Parties contractantes 
s'engagent 1\ faci liter, dans la plus large 
mesu re possible, Jes travaux de la Commis
sion et, en particulier, a user de tous Jes 
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moyens dont elles disposent, d 'apres leur legis-
1 ation inter ieure, pour I ui permett re de pro
ceder, sur leur territoire, a la citation et a 
!'audition de tkmoins ou d' exper ts a insi 
qu'a des descentes sur les lieux. La Com
mission decidera si la production des preu
ves aura lieu en seance pleniere OU deva nt Uri 

ou plusieurs de ceux parmi ses membres qui 
ont ete desigm\s en commun. 

Art. 10. Les deliberations de la Commi ssion 
ont lieu a huis clos, a moins que la Commis
sion, d' accord avec Jes P arties, n 'en decide 
autrement. 

Art. 11. La procedure devant la Commis
sion est contradictoi re. 

La Commission reglera elle-meme la proci,
dure, en tenant compte, sauf decision contra ire 
prise a l' unanimi te, des disposit ions contenues 
au ti t re III de la Convention de La H aye 
pour le reglement pacifique des conflits inter
nationaux du 18 octobre 1907. 

Art. 12. Sau£ disposit ions contraire du pre
sent tra ite, les decisions de la Commiss ion 
sont prises a la m a jorite simpl e des voix. 

Art. 13. La Commission presentera son rap
port dans Jes six mois a compter du jour ou 
ell e aura etk saisie du differend, a moins que 
les Hautes P arties contractantes ne decident 
d'un commun accord d'abreger ou de proroger 
ce delai. La Commiss ion, de son cote, a le 
droit de proroger ce delai une seule foi s. U ne 
fois la procedure commencee, il ne sera plus 
loisible aux Hautes P arti es contractantes de 
l 'abreger. 

L'avis motive des membres restks en m ino
rite sera consigne dans le r appor t. 

Un exempla ire du rapport sera remis a 
chacune des Part ies. 

Le 1·apport n' a ni en ce qui concerne !'expose 
des faits, ni en ce qui concerne les considera
tions juridiques, tin caractere obligatoire. 

A la communication du rapport, la Com
mission peut suggerer aux deux P arti es de 
faire savoir, , dans un delai a indiquer dans le 
rapport, si et da ns quelle mesure elles recon
naissent comme exactes Jes constatations du 
rapport et acceptent Jes propositions y con
tenues. 

Il appart ient a ux Parties de se mettre d'ac
cord sur le point de savoi r si le rapport sera, 
oui ou non, publie immediatement. Au cas ou 
ell es ne parviendraient pas a cet accord , la 
Commiss ion, de son cote, peut fa ire proceder, 
pour des ra isons speciales, a une prompte pu
blication. 

Art. 14. P endant la duree effective de la 
procedure, Jes membres de la Commiss ion 
rec;oivent une indemni te dont le montant sera 
a rrete entre Jes Hautes Parties contractantes. 

Chaque P ar t ie supporte ses propres frais et 
une part egale des frais de l a Comm iss ion. 

Art. 15. Durant le cours de la procedure de 
concili at ion, Jes H a utes P ar t ies contractantes 
s'abstiendront de toute mesure pouvant avo ir 
une repercussion prejudiciabl e sur l 'accepta
t ion des proposit ions de la Commiss ion perma
nente de concili ation. 

Art . 16. Le present traitk sera ratifie et 
Jes instruments de ratification en seront echan
ges a Stockholm dans le plus bref dela i pos
sible. 

Le traite est conclu pour la duree de dix ans 

a compter de l'ech ange des instruments de 
ratification. S' il n'est pas denonco six mois 
au moins avant ]'expiration de ce terme, ii 
demeure en vigueur pour une nouvelle periode 
de dix ans, et ainsi de suite. 

Si une procedure de concilia tion est pen
dante ]ors de ] 'expiration du present traite , 
elle suivra son cours conformement aux dis
positions du present traite ou de toute autre 
convention que les Hautes P a rti es contracta n
tes se rai ent convenues de lui substi tuer. 

En foi de quoi , Jes Plenipotentiaires sus
nommes ont signe le present traite et y ont 
a ppose leurs cachets. 

Fait. en double, a L a H aye, le 21 mai 1927. 
(L. S.) B ee l a e r t s v a n Blok land. 
(L. S.) Ad I e r c r e u t z. 

12 .Mei 1928. WET tot aanvulling van het 
Wetboek van Strafrecht met eene be
paling tot bestrijding van de z.g. flesschen
trekkerij . S. 176. 

Wij WILHELllHN A, enz ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat aanvulling van het Wetboek van Strafrecht 
met eene bep~aling tot bestrijding van de z.g. 
flesschentrekkerij wenschelijk is ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Eenig artikel. 
Na artikel 326 van het Wetbook van St-raf

recht, wordt een nieuw artikel 326 a ingelaecht, 
luidende als volgt : 

,,Rij die een beroep of eene gewoonte maakt 
van het koopen van goederen met het oogmerk 
om zonder volledige bet aling zich of een ander 
de beschikking over die goederen t e verzekeren, 
wordt gestraft met gevangenisstra.f van t,en 
hoogste drie jaren." 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize H et Loo, den 12den Mei, 

1928. 
WILHELMINA. 

De M inister van Justitie, J. Donner .. 
( Uitgeg. 24 M ei 1928.) 

14 Mei 1928. WET tot wijziging en aanvurnng 
van de wet van den 17den Juni 1918 
(S taatsblnd n°. 378) tot regeling va n het 
Archiefwezen. S. 177. 

Wij WILHELMINA, enz . . . doen t e weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben" 

dat het wenschelijk is in de wet van den l 7den 
Juni 1918 (Stnatsblad n°. 378), tot regeling van 
het Archiefwezen, enkele wijzigingen en aan
vullingen aan t e brengen ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. I. Waar in deze wet gesproken wordt 

van ,,de Archiefwet" wordt bedoelcl de Ar
chiefwet 1918 (Stnatsblad n°. 378). 

Art. II. De eerste en tweede alinea va n artikeJ 
1 der Archiefwet warden gelezen als volgt : 

,,De a rchieven en andere bescheiden , die in de 
in deze wet bedoelcle archiefbewaarplaat sen 
berusten, zijn, behoudens de beperkingen, welke. 
bij hunne opneming mochten zijn gest eld en 
sedert niet zijn t eruggenomen, open?aar. .. 

Een ieder is, behoudens de beperkmgen , b1J 
de opneming gesteld en sedert niet t eruggeno
men, bevoegd die stukken kost eloos t e raad-
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plegen en te zijnen koste daaruit afbeeldingen, 
afschriften of ui ttreksels te maken of te doen 
maken.' ' 

Art. III. Artikel 2 der Archiefwet vervalt,. 
Art. IV. De tweede alinea van artikel 4 der 

Archiefwet wordt O'elezen als volgt : 
,,Wanneer een beb.eerder, als in het eerste lid 

van dit artikel is bedoeld, is een secretaris of 
een in artikel 21, tweede lid, bedoeld bestunrs
lid, moeten door hem opgemaakte afschriften 
van of uittreksels uit bescheiden, dagteekenende 
van v66r 1700, om a ls een afschrift of uittrek
sel, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, te 
kunnen gelden, voor ,,gezien" warden geteekend 
door den beheerder der Rijksarchiefbewaar
plaats in de hoofdplaats der provincie of een 
hem vervangend wetenschappelijk ambtenaar." 

Art. V. In artikel 5 der Archiefwet warden 
acnter het woord: ,,vernietiging" ingevoegd de 
woorden : ,, of vervreemding". 

Art. VI. In artikel 8 der Archiefwet wordt 
voor : ,,archiefbewaarplaats" gelezen : ,,Rijks
archiefbewaarplaats' ' . 

Art. VIL In artikel 9 der Archiefwet wordt 
voor : ,,De Rijksarchiefbewaarplaats in de 
hoofdplaats van elke provincie is" gelezen : ,,De 
Rijksarchiefbewaarplaatsen in de hoofdplaatsen 
van de provincien zijn" , terwij l voor: ,,archief-. 
bewaarplaats" wordt gelezen : ,,Rijksarchief
bewaarplaats' ' . 

Art. VIII. In de eerste alinea van artikel 11 
van de Archiefwet warden achter het woord 
,,Ons" ingevoegd de volgende woorden : ,,op 
voordracht van Onzen Minis~.er van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen". 

In de tweede alinea van artikel 11 der A1-
chiefwet wordt voor : ,,op voordracht van den 
daarbij betrokken Minister" gelezen : ,,op ge
meenschappelijke voordracht van den daarbij 
betrnkken M:ini~ter en van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen", ter
wijl voor de woorden : ,,de Rijksarchiefbewaar
plaats in de provinciale hoofdplaats" wordt 
gelezen: ,,de Rijksarchiefbewaarplaatsen in de 
provinciale hoofdplaatsen". 

Art. IX. Achter artike! 11 der Archiefwet 
wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende 
als volgt: 

,,11hi8. Wanneer ter uitvoeririg van artikel 11 
van deze wet een gedeelte van de op de griffies 
van de arrondissements-rechtbanken berustende 
registers van den Burgerlijken Stand in de Rijks
archiefbewaarplaatsen is overgebracht,, dan zijn 
de beheerders van die bewaarplaatsen de be
waarders van die registers in den zin van den 
derden titel van het eerste boek van het Burger
lijk Wetboek en zijn ten aanzien van die regis
ters deze beheerders, in de plaats van de griffiers, 
belast met het doen der door de wet voorgeschre
ven kantmeldingen." 

Art. X . In artikel 13 der Archiefwet wordt 
voor ,,Binnenlandsche Zaken " gelezen: ,,Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen". 

Art. XI. In de tweede alinea van artikel 15 
der Archiefwet worden tusschen de woorden : 
,. beheerd" en ,,door" ingevoegd de woorden : · 
,,door een archivaris, die wetenschappelijk 
ambtenaar is in den zin van artikel 3 van deze 
wet, of, zoo geen zoodanige archivaris mocht 
zijn benoemd, " . 

De eerste volzin van de vierde alinea van 
artikel 15 der Archiefwet vervalt, terwijl in 

de tweede volzin van die alinea voor : ,,Binnen
landsche Zaken" wordt gelezen: ,,Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen" . 

Art. XII. Aan artikel 17 der Archiefwet 
wordt een derde alinea toegevoegd, luidende als 
VOIO't: 

,,De kosten van de uitoefening van het in 
artikel 16 bedoelde toezicht komen ten laste 
van de provincie." 

Art. XIII. In artikel 18 der Archiefwet wordt 
voor de woorden: ,,tot nadere beschikking naar 
eene Rijksarchiefbewaarplaats zal worden over
gebracht" gelezen : ,,naar eene Rijksarchief
bewaarplaats zal warden overgebracht, om daar 
op kosten van de gemeente, vo1gens een door 
Ons vast te stellen tarief, tot nadere beschikking 
te warden bewaard." 

Art. XIV. Artikel 19 der Archiefwet wordt 
gelezen als volgt : 

,,De archieven van de voormalige wees- en 
momboirkamers van gemeenten, die geen eigen 
archivaris en geen doelmatige archiefbewaar
plaats hebben, warden naar de Rijksarchiefbe
waarplaatsen overgebracht volgens regelen, 
bij algemeenen maatregel van bestuur te stellen. 

Wij behouden Ons voor om bij algemeenen 
maatregel van bestuur te gelasten, dat ook 
andere in de gemeentelijke archiefbewaarplaat
sen berustende archiefbescheiden naar de Rijks
archiefbewaarplaatsen zullen warden over
gebracht, mits zij niet dagteekenen van na 1813 
en zij niet organisch in de gemeentelijke archief
bewaarplaatsen behooren te blijven. 

Aan gemeenten, welke daartoe tot Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen het verzoek richten, kunnen de in 
de beide voorgaande alinea's bedoelde en andere 
bescheiden, welke tot die gemeenten in betrek
king staan, in bewaring warden gegeven. 

De voorwaarden, waaronder aan een dergelijk 
verzoek gevolg kan warden gegeven, warden 
door Ons geregeld." 

Art. XV. In de derde alinea van artikel 21 
van de Archiefwet wordt voor : ,,Binnenland
sche Zaken" gelezen : ,,Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen". 

Art. XVI. Aan artikel 24 van de Archiefwet 
wordt een derde alinea toegevoegd, luidende 
als volgt: 

,,De kost-en van de uitoefening van het in 
artikel 23 bedoelde toezicht komen ten laste 
van de provincie." 

Art. XVII. In artikel 25 wordt voor de 
woorden: ,,tot nadere beschikking naar eene 
Rijksarchiefbewaarplaats zal worden over
gebracht", gelezen: ,,naar eene Rijksarchief
bewaarplaats zal warden overgebracht, om 
daar op kosten van het waterschap, het veen
schap of den veenpolder, volgens een door Ons 
vast te stellen tarief, tot nadere beschikking 
te warden bewaard". 

Art. XVIII. De tekst van de Archiefwet, 
zooals die luidt na de daarin bij de voorgaande 
artikelen aangebrachte wijzigingen, wordt op 
Onzen last in het Staatsblad geplaatst. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 14den Mei 

1928. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Onderwijs, ]{ unsten en Wetenschappen, 
Waszink. 

( Uitgeg. 31 Mei 1928.) 
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14 M ei 1928. BESLUIT, houdende besl issing 
op het door S. Foppen, gewezen agent
concierge te Harderwijk, op grond van 
artikel LXXXVII der Wet van 28 Mei 
1925 (Staatsblad n°. 216) ingesteld beroep. 
s. 178. 

Wij WILHELMINA, enz.; 

Beschikkende op het door S . Foppen, gewe
zen agent-concierge te Harderwijk, op grond 
van artikel LXXXVII der Wet van 28 Mei 
1925 {Staatsblad n°. 216) ingesteld beroep; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschil len van Bestuur, gehoord, adviezen van 
3 Februari 1928, n°. 81 en 27 Maart 1928, n°. 
81/243 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien dd. 9 Mei 1928, n°. 107, Afdeeling 
Pensioenen en Eerediensten ; 

Overwegende, dat S. Foppen te Haraerwijk 
door den Burgemeeste r dier gemeente bij diens 
besluit van 27 April 1927 met ingang van 1 
Mei 1927 eervol is ontslagen als agent-con
.cierge wegens opheffing van die betrekking 
en dat hem bij besluit van Burgemeester en 
Wethouders van 2 Mei 1927, n° . 25/3, met toe
passing van artikel 6, eerste lid a, en artikel 
10, eerste lid, der verordening, regelende de 
-toekenning van wachtgeld aan ambtenaren 
-der Gemeente Harderwijk, een wachtgeld is 
-toegekend van f 3.16 per week voor den tijd, 
gedurende welken aanspraak op dat wachtgeld 
behouden blij ft; 

dat appellant in beroep aanvoert, dat de 
gemeenteraad op 2 December 1926 besloot om 
.de betrekking van agent-concierge van het 
pol itiebureau op te heffen met ingang van 1 
]Vlei 1927, ingevolge waarvan hem - naar 
:Burgemeester en Wethouders hem bij brief 
van 4 April 1927 meedeelden - met ingang 
van dien datum ontslag zou moeten worden 
verleend; dat hem bij evengenoemden brief 
zijn aangeboden de betrekkingen van concierge 
aan de openbare schGol A en belast met het 
.schoonhouden van het politiebureau, waaraan 
-eene beloon ing ad f 1180.40 is verbonden; dat 
.Burgemeeste r en Wethouders hem voorts bij 
dat schrijven deden weten, dat zijn wachtgeld, 
berekend naar het laatstgenoten salaris van 
f 1345 's jaars, hetzij hij de beide genoemde 
betrekkingen aanneemt, hetzij hij ze weigert, 
met het bedrag der belooning van die bet rek
kingcn zouden worden verminderd; dat Bur
gemeester en Wethouders hunne uitspraak van 
2 Mei 1927, waarbij het wachtgeld werd vast
gesteld, gronden op de overweging, dat hij op 
hun evengenoemd schrijven van 4 April 1927 
binnen den daarbij gestelden termijn niet zou 
hebben geantwoord en mitsdien de aangeboden 
betrekkingen niet zou hebben aanvaard ; dat 
onder de aangeboden betrekkingen, zij het 
onder een andere benaming, was de betrek
king, waaruit hij zou worden ontslagen, terwij l 
de belooning veel minder was clan zijne laatste 
jaarwedde ; dat de belooning van de beide 
aar,geboden betrekkingen niet was -vastgesteld . 
door den gemeenteraad, zooals a rtikel 136 der 
gemeentewet eischt; dat voorts de door Bur
gemeester en Wethouders aangegeven bereke
ning van zijn wachtgeld z. i. niet met de 
,vachtgeldverordening strookt ; dat hij , aange-

1928 

nomen, dat hij in de nieuwe betrekkingen 
wordt aangesteld gedurende den geheelen duur 
van het wachtgeld meent aanspraak te hebben 
op f 164 's jaars ; dat hij om deze redenen het 
aanbod van Burgemeester en Wethouders niet 
kon aannemen, daar het z. i. niet wettig was; 
dat hij echter, om niet geacht te worden te 
hebben geweigerd, op 6 April 1927 aan den 
Bu ,·gemeester heeft geschreven, dat hij , indien 
hij op 1 Mei 1927 door den Burgemeester zou 
zijn ontslagen uit zijn tegenwoordige functie, 
de betrekkingen aanvaardde op het door den 
Raad vastgestelde of vast te stellen salar is; 
dat hij abusievelij k dit schrij ven niet onder
teekende; dat, nadat nog eenige briefwisseling 
tusschen den Burgemeester en hem had plaats 
gehad, deze hem - zonder voordracht van 
den Commissaris van Pol itie - heeft ontsla
gen; dat d it ontslag werd gevolgd door toe
kenning van wachtgeld ad f 3.16 per week; 
dat hij verzoekt, alsnog het wachtgeld te mo
gen ontvangen, waarop hij meent recht te 
hebben ; 

Overwegende, dat bet onderhavig beroep is 
ingesteld met de duidelijke bedoeling om Onze 
besl issing u it te lokken omtrent de vraag, of 
het in a rtikel 10, ee rste l id, der wachtgeld
verordening voornoemd aangegeven geval 
weigering van een aangeboden betrekking -
hier aanwezig is; 

dat evenbedoelde vraag, blijkens de in het 
eerste lid van voornoemd artikel 10 voorko
mende woorden .,naar het oordeel van B urge
meester en Wethouders" ter beoordeeli ng van 
dat College staat, terwijl het eerste I id van 
artikel 17 der meergenoemde wachtgeldveror
dening den betrokkene de bevoegdheid geeft 
om tegen de terzake door Burgemee ter en 
Wethouders genomen beslissing een bezwaar
schrift bij den Gementeraad in te dienen; 

dat het niet in de bedoel ing van den Wet
gever kan hebben gelegen den ambtenaar ook 
van deze soort beslissingen bij art. LXXXVII 
der Wet van 28 Mei 1925 {Staatsblad n°. 216) 
een beroep op Ons te geven, <loch dat hij dat 
artikel alleen de gelegenheid tot beroep is 
opengesteld voor gevall en, waarin bij ontslag 
wegens opheffi ng van de betrekking of op 
grond van een nieuwe organisatie van het 
d ienstvak geen of geen vol doende wachtgeld
regeling hestaat ; 

dat mi tsdien de appellant aan art. LXXXVII 
voornoemd niet het recht kan ontleenen, te 
dezer zake Onze hesl iss ing in te roepen ; 

Gezien de genoemde Wet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

den appellant n iet-ontvankel ijk te verklaren 
in zijn beroep. 

Onze Ministe,· van Financien is belast met 
de uitvoe ring van dit besluit, dat met het rap
port van Onzen genoemden Minister in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur . 

H et Loo, den 14den Mei 1928. 
WILHELMINA. 

De M inister van Financii!n, de G eer. 
(Ui tgeg. 29 M ei 1928. ) 

24 
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MINISTERIE VAN 
FINA CIEN. 

Afdeeling : 
Pensioenen en Eerediensten. 

0
• 107. 

Onderwerp: 
Beroep krachtens artike l 
LXXXVII der Wet van 28 
Mei 1925 (Staatsblad n°. 216) 

van S. l!'oppen. 
Commissoriaal dd. 31 Mei 

1927, n°. 73. 

's-Gravenhage, 9 Mei 1928. 

Aan de Tfoninyin . 

Onder dagteekening van 3 Februari 1928, 
n°. 81 is door den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur, aan Uwe Ma
jesteit advies uitgebracht omtrent het beroep, 
ingesteld door S. Foppon, gewezen agent-con
cierge te Har<lerwijk, op grond van artikel 
LXXXVII der Wet van 28 Mei 1925 (Staats
blad n°. 216). De Afdeeling is van oordeel , dat 
het beroep gegrond is, zooals blijkt uit het 
voorgedra en ontwerp-besluit, luidende a ls 
volgt: 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
S. Foppen, gewezen agent-concierge te Har
dcrwijk, op grond van a rtikel LXXXVII der 
Wet van 28 Mei 1925 (Staatsblad n°. 216); 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur, gehoord, advies van 3 
Februari 1928, n°. 81 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 

Overwegende: dat S. Fop pen, t€ H arderwij k, 
door den Burgermeester dier gemeente bij <liens 
besluit van 27 April 1927 met ingang van 1 
Mei 1927 eervol is ontslagen als agent-con
cierge wegens opheffing van die betrekking; 
dat hem bij besluit van Burgemeester en Wet
houders van 2 Mei 1927 een wachtgeld is toe
gekend van f 3.16 per week voor den t ijd , ge
durende welken aanspraak op dat wachtgeld 
behouden blijft; 

dat S. Fop pen te dezer zake Onze bes] issing 
heeft ingeroepen, aanvoerende, dat de gemeen
teraad op 2 December 1926 besloot om de be
trekking van agent-concierge van het politie
bureau op te heffen met ingang van 1 Mei 
1927, ingevolge waarvan hem - naar Burge
meeste r en Wethouders hem bij brief van 4 
April 1927 meedeelden - met ingang van dien 
datum ontslag zou moeten worden verleend; 
dat hem bij 'evengenoernden brief zijn aange
boden de betrekkingen van concierge aan de 
openbare school A en belast met het schoon
houden van het politiebureau, waaraan eene 
belooning ad f 1180.40 is verbonden; dat Bur
gemeester en Wethouders hem voorts bij dat 
schrijven deden weten, dat zijn wachtgeld, be
rekend naar het laatstgenoten salaris van 
f 1345 's jaars, hetzij hij de beide genoemde 
betrekkingen aanneernt, hetzij hij ze weigert, 
met het bedrag der belooning van die betrek
kingen zouden worden verminderd; dat Bur
gemeester en Wethouders hunne uitspraak van 

2 Mei 1927, waarbij het wachtgeld werd vast
gesteld, grondcn op de overweging, dat hij op 
hun evengenoemd schrijven van 4 April 1927 
binnen den daarbij gestelden termijn niet zou 
hebben geantwoord en mitsdien de aangeboden 
betrekkingen niet zou hebben aanvaard; dat 
onder de aangeboden betrekkingen, zij het on
der een andere benam ing, was de betrekking, 
waaruit h ij zou worden ontslagen, terwijl de 
belooning veel minder was dan zijne laatste 
jaarwedde; dat de belooning van de beide 
aangeboden betrekkingen niet was vastgesteld 
door den gemeenteraad, zooals artikel 136 der 
gemeentewet eischt; dat voorts de door Bur
gemeester en \Vethouclers aangegeven bereke
ni ng van zijn wachtgeld z. i. niet met de 
wachtgeldverordening strookt; dat hij , aan
genomen, dat hij in de nieuwe betrekkingen 
wordt aangesteld gedurende den geheelen duur 
van het wachtgeld meent aanspraak te hebben 
op f 164 's jaars; dat hij orn deze redenen het 
aanbod van Burgemeester en Wethouders niet 
kon aannemen, daar het z. i. niet wettig was; 
dat hij echter, om niet geacht te worden te 
hebben geweigerd, op 6 Apri l 1927 aan den 
Burgemeester heeft geschreven, dat hij, indien 
hij op 1 Mei 1927 door den Burgemeester wu 
zijn ontslagen uit zijn tegenwoordige functie, 
de betrekkingen aanvaardde op het door den 
Raad vastgestelde of vast te stellen salaris; 
dat hij abusievelijk d it schrijven niet onder
teekende; dat, nadat nog eenige briefwisseling 
tusschen den Burgerneester en hem had plaats 
gehad, deze hem - zonder voordracht van den 
Commissaris van Poli tie - heeft ontslagen; 
dat dit ontslag werd gevolgd door toekenning 
van wachtgeld ad f 3.16 per week; dat hij 
verzoekt, alsnog het wachtgeld te mogen ont
vangen, waarop hij meent recht te hebben ; 

Overwegende, dat in verband met de bijwn
dere omstandigheden, die zich met betrekking 
tot het ontsl ag van den appellant hebben voor
gedaan, waaruit blijkt, dat de appellant de 
hem aangeboden betrekkingen niet heeft ge
weigerd, noch aan de aanneming eenige voor
waarde heeft verbonden, moet worden geoor
deel d , dat op zijn wachtgeld niet behoort te 
word en toegepast de inkorting, bedoel d in arti
kel 10 van de Wachtgeldverordening voor de 
ambtenaren der gemeente Harderwijk; 

dat de appell ant mitsdien aanspraak kan 
doen gelden op het volle bedrag aan wacht
geld, dat hem ingevolge artikel 6 der ge
noemde verordening toekomt; 

Gez ien de Wet van 28 Mei 1925 (Staai sblacl 
n°. 216) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat aan S. Foppen, te Harde,·- • 

u·ijk, ten laste van de gerneente Harderwijk 
met ingang van 1 Mei 1927 een wachtgeld 
zal worden toegekend, bedragende berekend 
per jaar. gedurende: 

3 maanden f 1345: 
3 maanden f 1143.25; 
5 jaren f 941.50: 
2 jaren en 7 maanden f 807. 
Onze Minister van Financien is belast met 

de uitvoering van dit besluit, waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

Aangezien de ondergeteekende zich met dat 
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ontwerp-besluit niet kon vereenigen, heeft hij 
de daartegen bij hem gerezen bedenkingen ter 
kennis gebracht van den Raad van State, Af
deeling voor de Geschillen van Bestuur, met 
verzoek het beroep in nadere overweging te 
willen nemen. Blijkens haar nader rapport dd. 
27 Maart 1928, n°. 81/243, meent de Afdeeling 
echter haar bovengenoemd advies te moeten 
handhaven en wel op de volgende gronden. 

Art. LXXXVII zegt met zoovele woorden, 
dat de daarin bedoelde ambtenaren beroep 
kunnen inste ll en, indien h~m geen, of een naar 
hun oordeel onvoldoend wachtgeld is toege
kend. Dat zoodanig geval zich hier voordoet, 
lijdt naar het gevoelen der Afdeeling, geen 
twijfel. Immers de ambtenaar in kwestie Fop
pen is ontevreden met wat hij als wachtgeld 
ontving en wenscht dit te zien verhoogd. Om 
nu de door den Minister voorgestane beperkte 
-- voor de rechtzoekenden ongunstige - uit
legging aan het artikel te mogen geven en van 
dit rechtsmiddel uit te sluiten hen, wier be
zwaar tegen het hun toegekende wachtgeld 
voortvloeit uit de toepassing van de op hen 
betrekking hebbende wachtgeldregeling. zou
den naar het oordeel van de Afdeel ing sterker 
argumenten moeten worden aangevoerd dan 
die, welke de Minister te berde brengt. Al 
moge worden toegegeven, dat de wetgever bij 
dit artikel zeker niet in de eerste plaats zal 
gedacht hebben aan gevallen als het onder
havige, daarin is nog geen reden gelegen om 
aan te nemen, dat dit artikel niet voor deze 
gevallen geldt. Had de wetgever dit gewenscht, 
dan had hij niet alleen buiten de werking van 
het artikel moeten laten de ambtenaren, ten 
aanzien van wie van Rijkswege eene wacht
geldregeling is vastgesteld, doch dit ook uit
drukkelijk moeten bepalen ten aanzien van de 
ambtenaren, die onder eene wachtgeldregeling 
van eenig ander openbaar lichaam vallen. En 
de opvatting van den Minister, dat de Kroon, 
door in gevall en als het onderhavige eene be
slissing omtrent de juistheid van de toepas
si ng van eene bestaande wachtgel di-egeling te 
nemen, zou treden in hetgeen aan het gemeen
tebestuur is voorbehouden, is naar het oordeel 
van de Afdeeling 1·eeds daarom niet te aan
vaarden, omdat het bepaalde in het 2e lid van 
art. 17 der wachtgeldverordening met de mo
gel ijkheid rekening houdt, dat de Kroon zich 
bij wege van art. LXXXVII mengt in het 
vaststellen van de wachtgelden. 

Naar het gevoelen van den ondergeteekende, 
kan de Kroon bezwaarlijk de door de Afdee
ling voor de Geschillen van Bestuur voorge
stane constructie volgen. De redactie van ar
tikel LXXXVII der Wet van 28 Mei 1925 
(Staatsblad n°. 216) luidt o.a. : ,,indien aan 
een ambtenaar een, naar zijn oordeel, onvol
doend wachtgeld wordt toe(lekcnd, kan hij 
binnen con maand na het tijdstip, waa,·op het 
ontslag is ingegaan, terzake Onze beslissing 
inroepen". Hieruit schijnt voort te vloeien, dat 
in die gevall en het artikel, voorzoover het be
drag van het wachtgeld betreft, a lléén het oog 
heeft op het bedrag van het formeel toegekend 
wachtgel d en niet, zooals de Afdeeling blijkens 
haar nader rapport van oordeel is, mede op 
het bedrag, dat ten gevolge van de weigering 
van den betrokkene om een hem aangeboden 
betrekking te aanvaarden, van dat wachtgeld 

wordt ontvangen . Immers, laatstgenoemd ge
val kan zich ten alle tijde gedurende den 
wachtgeldtermijn voordoen, zoodat de betrok
kene .van het onderhavig rechtsm iddel steeds 
gebruik zou moeten kunnen maken. En waar 
bij artikel LXXXVII slechts gedurende een 
maand na het tijdstip, waarop het ontslag is 
ingegaan, de gelegenheid tot beroep is open
geste ld, is het duidelijk, dat de Wetgever een 
opvatting in den door de Afdeeling voorge
stanen zin niet heeft gewenscht. 'l'en over
vloede moge de ondergcteekende hierbij nog 
aanstippen - zulks in verb;lnd met een des
betreffende door de Afdeeling gemaakte op
merking - dat met het vorenstaande. niet 
wordt bedoeld in all e gevallen, waa rin het 
beroep steunt op uit de toepassing van de 
betrokken wachtgeldregeling voortvloeiende 
bezwaren, de betrokkenen van het bij artikel 
LXXXVII gegeven rechtsmiddel uit te sluiten. 
Voor gevallen b.v.b., waarin de duur of het 
bedrag van het volledig wachtgeld naar het 
oordeel van den betrokkene onvoldoende is, 
staat bij dat artikel beroep open. Derhalve 
zou bij het door den ondergeteekende ingeno
men standpunt een bepaling, strekkende om 
ook de ambtenaren, die onder eene wachtgeld
regeling van eenig openbaar l ichaam dan het 
Rijk vallen, buiten de werking van het artikel 
te laten, geen plaats vinden. 

Op grond van het vorenstaande geeft de 
ondergeteekende Uwer Majesteit eerbiedig in 
overweging, Zich niet te vereenigen met het 
ontwerp-besluit, door de Afdeeling voornoemd 
bij haa r advies dd. 3 Februari 1928, n°. 81, 
overgelegd, maar een daarvan afwijkend ont
werp-besluit te bekrachtigen, hetwelk Uwer 
Majesteit hierbij wordt aangeboden. 

De Mi nister van Financii:n, cl e Geer. 

14 Mei 1928. KONINKLIJK BESLUIT_ 
(Art. 73 der Lager Onderwijswet.) 

Aanvrage aan den gemeenteraad tot het 
bekomen van gelden voor de oprichting 
van eene bijzondere lagere school 

De Kroon beslist met vernietiging van 
het besluit van Ged. Staten dat bij een 
dergelijke aanvrage de origineele verklaring 
met de handteekeningen van de ouders 
moet worden overgelegd. 

Wij WILHELl\UNA, enz. 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door : · 
a. H. Vierkant en E. Bakker; b. H . Radijs 

en 4 anderen en c. J. Boertien Bzn. en 2 anderen, 
allen ingezetenen der gemeente Hoogeveen 
tegen het besluit van Ged. Staten van Drenthe 
van 26 October 1927, n°. 52 waarbij ongegrond 
zijn verklaard de beroepen, ingesteld tegen het 
besluit van den Raad der gemeente Hoogeveen 
van 21 Juni 1927, strekkende tot het verleenen 
van medewerking tot stichting van eene school 
voor de vereeniging tot stichting en instand
houding van scholen met den Bijbel te Carstens
wijk-Dwarsgat aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
14 Maart 1928, N°. 253 en 18 April 1928, 
N°. 253/250; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

24* 
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8 Mei 1928, N°. 5908 afdeeling Lager Onderwijs 
Financieel ; 

0. dat de Raad van Hoogeveen, in zijne ver
gadering van 21 Juni 1927 op de aanvrage van 
het bestuur der V ereeniging tot stichting en 
instandhouding van scholen met den Bijbel te 
Carstenswijk-Dwarsgat, gemeente Hoogeveen, 
om uit de gemeentekas de benoodigde gelden 
beschikbaar t e stellen voor de stichting van 
eene bijzondere school te Nieuwlande aan de 
grens der gemeente, heeft besloten, de voor de 
stichting van de voornoemde school benoodigde 
gelden toe te staan, daarbij overwegende, dat 
aan de in artikel 73 der Lager-onderwijswet 
1920 omschreven vereischten is voldaan; dat, 
nadat 1°. S. Betten en G. v. d. Spoel 2°. H . 
Houwer Gbzn. en G. Schepers, 3°. H. Vierkant 
en E. Bakker, allen te Hoogeveen, en 4°. H 
Radijs, H.J. Frederiks, H . Hotter Jzn. S. Wijn
bergen en J. Kleine Dzn. allen leden van den 
Raad va'n Hoogeveen, van dit besluit bij Ged. 
Staten van Drenthe in beroep waren gekomen, 
dit college bij besluit van 26 October 1927, 
no. 52 het beroep ongegrond heeft verklaard uit 
overweging, dat naar art. 75, tweede lid, der 
Lager onderwijswet 1920 de Raad zijne mede
werking op aanvragen als de onderwerpeliJke 
slechts mag weigeren, wanneer niet aan de in 
artikel 73 der wet omschreven vereischten is 
voldaan; dat artikel 73, eerste lid sub a voor 
dit geval vordert, dat bij de aanvrage wordt 
overgelegd eene verklaring, dat de school door 
ten minste 40 leerlingen zal warden bezocht ; 
dat door het schoolbestuur bij de aanvrage en 
de overigens naar art,ikel 73 vereiscbte opgaven 
niet is overgelegd de oorspronkelijke ouderver
k laring, als bedoeld sub a van dat artikel, maar 
een afschrift van die verklaring ; dat blijkens 
de ingewonnen ambtsberichten uit een door 
Burgemeester en W ethouders van Hoogeveen 
v66r 's Raads beslissing ingesteld onderzoek 
is komen vast te staan, dat van de 58 op de 
bij de ouderverklaring behoorende lij st ver
melde kinderen 14 buiten aanmerking moeten 
blijven, n.l. omdat zij, eene door hen bezochte 
gelijksoor tige bijzondere school zouden verlaten, 
terwij l voor hen nog gelegenheid tot plaatsing 
in de voor hen bestemde klasse zoude blijven ; 
dat de bij ouderverklaring behoorende lijst dus 
bevat het door de wet gevorderde a1;1,ntal leer
lingen; dat voorts blijkens de ambtsberichten 
in de vergadering van 21 Juni 1927, waarin de 
bestreden beslissing door den Raad werd ge
nomen, een commissie uit het schoolbestuur 
aanwezig was, welke de oorspronkelijke ouder
verklaring ter inzage voor de raadsleden be
schikbaar hield; dat mitsdien moet warden 
aangenomen, -dat aan de kennelijke bedoeling 
van den wetgever, dat de Raad op het oogen
blik van zijne beslissing ,in de ~elegenheid zij 
gesteld van de ouderverklaring kennis' te nemen 
en dus ook aan het sub a in artikel 73 der wet 
omschreven vereischte is voldaan; dat de Raad 
derhalve terecht toewijzend op de aanvrage 
heeft beschikt ; dat van dit besluit 1°. H. Vier
kant en E. Bakker, 2°. H. Radijs, H. J. Frede
riks, H. Batter Jzn., S. Wijnbergen en J. Kleine 
Dzn. en 3°. J. Boertien Bzn., J. Boertien Hzn. 
W. v. d. Weide alien te Hoogeveen, bij On.• in 
beroep zijn gekomen; dat de appellanten sub 
1°. aanvoeren, dat artik~l 75 sub a der Lager
onderwijswet 1920 uitdrukkelijk eischt, over
legging van eene verklaring, waaruit blijkt,. dat 

in dit geval, ten minste 40 leerlingen de aange
vraagde school zullen bezoeken, zoodat dit 
artikel in geen geval geacht kan worden toe te 
staan de overlegging van een afschrijt, waaruit 
dit geenszins blijkt, daar immers niet is na te 
gaan of de ouders, wier namen voorkomen op 
dit afschrift, ook werkelijk de origineele ver
klaring hebben geteekend; dat deze verklaring 
in origineel niet overeenkomstig het bepaalde 
bij artikel 4 van het K. B. van 31 December 
1920, Staatsbl,ad 953, gedurende den in artikel 
76, tweede lid, van de Lager-onderwij swet 1920 
genoemden termijn op de secretaire der ge
meente Hoogevcen ter inzage heeft gelegen ; 
dat voorts de door Ged. Staten bedoeide com
missie uit het schoolbestuur, in strikten zin 
genomen, niet ter raadsvergadering aanwezig 
was; dat zij toch in dit geval eene uitnoodiging 
van den voorzitter had moeten ontvangen om 
in de officieele raadsvergadering te verschijnen, 
wat niet gebeurd is ; dat de bedoelde commissie 
mogelijk op de publieke tribune aanwezig was, 
doch dat zij in de eerste plaats den Raad hier
van geen kennis heeft gegeven, terwijl in de 
tweede plaats aanwezigheid op de publieke 
tribune nog niet in zich houdt, aanwezigheid 
ter raadsvergadering ; dat bovendien, monde
ling noch schriftelijk , aan de Raadsleden is 
medegedeeld aanwezigheid en doe! van ge
noemde co=issie, hetgeen ook door den voor
zitter in de raadsvergadering van 10 November 
1927 is erkend ; dat het dus voor de leden van 
den Raad onmogelijk was, zich met die com
missie in verbinding te stellen en inzage van 
bedoelde verklaring te eischen ; dat zelfs de 
voorzitter van de raadsvergadering van 21 Juni 
1927 niet in kennis was gesteld met aanwezig
heid en doe! van bedoelde commissie, getuige 
zijne verklaring : ,.dat ondanks herhaald ver
zoek van het gemeentebestuur, door het school
bestuur niet was overgelegd de origineele ver
klaring bedoeld in artikel 73, sub a" ; dat ein
delijk ook in de officieele notulen van de be
doelde raadsvergadering geen woord staat opge
teekend over aanwezigheid en doe! van de boven
genoemde commissie uit het schoolbestuur ; 
dat de appellanten sub 2°. aanvoeren, dat hun 
a ls leden van den gemeenteraad van de a.an
wezigheid der oorspronkelijke ouderverkla.ring, 
a ls bedoeld in artikel 73 der Lager-onderwijswet 
1920, sub a niets is gebleken, terwijl zij ter ver
sterking van het bovenstaande wijzen op den 
inoud van de notulen van de bedoelde raads
vergadering, luidende: .,de Voorzitter deelt 
mede, dat de oorspronkelijke door de ouders 
afgelegde schriftelijke verklaringen niet in het 
bezit zijn van het gemeentebestuur - wel de 
afschriften daarvan ; dat de beslissing van 
Ged. Staten h. i. is genomen in strijd met de 
bepalingen der Lager-onderwijswet 1920, neer
gelegd in a1tikel 73, sub a ; dat de appellanten 
sub 3°. hetzelfde a.anvoeren als die sub 1 o. 
daaraan toevoegende, dat h. i. noch het gemeen
tebelang noch het onderwijsbelang ged;end is 
met den bouw der aangevraagde school; dat 
in de nabijheid ten volle gelegenheid is voor 
gelijksoortig onderwijs, n.l. op de Nederduitsch 
Hervormde School te Elim, gemeente Hooge
veen, op de Christelijk Nationa le School te 
Nieuwlande, gemeente Oosterhesselen, en op 
de Christelijke ationale School te Nieuwe
krim, gemeente Dalen; dat alle ouders, die in 
den kring van deze 3 genoemde scholen wonen 
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en die voor hunne kinderen onderwijs wenschen 
in dezelfde godsdienstige richting, waarin ook 
eventueel op de aangevraagde school onderwijs 
zou worden gegeven, nu reeds een school kunnen 
kiezen op veel minder dan 4 K .M. afstand van 
hunne woning gelegen ; dat de vereeniging tot 
stichting en instandhouding van scholen met 
den Bijbel te Gartsens,"ijk-Dwarsgat, gemeente 
Hoogeveen, haar aanvrage van deze nieuwe 
school uitsluitend en a.Ileen grondt op de om
standigheid, dat hare reeds bestaande school 
geen plaats meer biedt voor a lle inge chreven 
leer!ingen; dat zij, appellanten echter van 
me!)ning zijn, dat het in het financieel belang der 
gemeente Hoogeveen is, a.an het be taande 
schoolgebouw een lokaal bij te bouwen en geen 
nieuwe school te stichten; 

0 . dat artikel 73, lste lid, ender a der Lager
onderwijswet 1920 voorschrijft, dat bij eene 
aanvrage tot het ontvangen van de voor de 
st ichting van een choolgebouw benoodigde 
gelden of tot stichting van een schoolgebouw 
moet worden overgelegd eene verklaring, waar
uit blijkt, dat de school door het daarbij nader 
aangeduide .aantal leerlingen zal worden be
zocht; dat hier aan dit voorschrift niet is vol
daan : dat weliswaar bij de aanvrage is over
gelegd een ajschrift van de door verschillende 
ouders geteekende verklaring, dat zij hunne 
kinderen de te stichten school zullen doen be
zoeken. doch da t di t afschrift niet in de plaats 
kan treden van het origineel, daar het de hand
teekeningen der ouders mist, en in die hand
teekeningen de voornaamste, zoo niet de eenige, 
waarborg is gelegen voor de juistheid van de 
in het stuk vervatte mededeeling ; dat de Raad 
derhalve zijne medewerking had behooren te 
weigeren en Ged. Staten hct raadsbesluit tot 
beschikbaarstelling van de voor de stichting 
van de school benoodigde gelden mitsdien ten 
onrechte hebben gehandhaafd; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Drenthe van 26 October 
J 927 n°. 52 en van het besluit van den Raad 
der gemeente Hoogeveen van 21 Juni 1927 te 
bepalen, dat de door het school be, tuur gevraag
de medewerking door den raad niet wordt 
verleend. 

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

Het Loo, den 14 Mei 1928. 
WILHELMINA. 

(B.) 

16 Mei lfl2S. BESLUIT tot w\jzigin~ van het 
besluit van 20 Februari 10]2 (.:staatsblad 
n°. 97), gewijzigd bij besluit van 24 
Februari 1921 (Staat.Yblad n°. 01) tot uit
voering van de artikelen 17a en 17d der 
wet van 4 December 1872 ( Staatsblad n°. 
134 ), tot voorziening tegen besmettelijke 
ziekten. S. 179. 

Wij WILRELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Randel en Nijverheid van 27 Februari 
1928, n°. 19fl l:I, Afdeeling Volksgezondheid; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17/18 Apr1l 1928, n°. 26); . 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minis
ter van Arbeid, Handel en Jijverheid van 
10 Mei 1928, n°. 772 H, Afdeeling Volksgezond
heid; 

H ebhen goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. In ons beslnit van 29 Februari 1912 

(Staatsblad n°. 97), tot uitvoering van de arti
kelen 17a en 17d der wet van 4 December 1872 
(Staatsblad n°. 134), tot voorziening tegen 
besmett el.\jke ziekt,cn, zooals dat is gewijzigd 
bij Ons besluit van 24 Februari 1921 (Staatsblad 
n°. 91), worden de volgende w:ijzigingen aange
bracht: 

1 °. In artikel 2, le lid, vervallen de woorden 
,,antiseptische en asepti che". 

2°. Artikel 3 wordt gelezen als volgt : 
,,Bij elke inenting worden met het, met ent

stof bedeelde, instrument Jrie schrapjes van 
ongeveer een halven centimeter lengte en ten 
minste twee centimeters van elkander verwij
derd in de huid van het entveld gemaakt." 

3°. Aan artikel 4, le lid, wordt de volgende 
bepaling toegevoegd : 

.,Gedurende den t ijd, dat artikel 17, l e lid, 
der wet van4December 1872 (Staatsbladn°. 134) 
buiten werking is gesteld, zal echter ook entstof 
mogen worden gebezigd, die niet is afgeleverd 
door een goedgekeurde entstofinrichting, doch 
waarvan het gebruik door Onzen Minister van 
Arbeid, l:Iandel en Nijverheid is goedge
keurd." 

In artikel 4, 2e lid, vervallen de woorden : 
.,niet binnen vier weken na den datum der 
bereiding en". 

4°. Artikel 6 wordt gelezen als volgt : 
,,De verklaringen omtrent het met goed ge

volg ondergaan hebben van de inenting tegen 
de pokken, bedoeld in artikel 17, l e lid, der 
wet, worden afgegeven, volgens het bij dit 
besluit behoorende model n°. l ". 

Aan artikel 6 wordt een tweede lid toegevoegd, 
luidende a ls volgt, : 

,,Als goed gevolg der inenting wordt be
schouwd de opkomst van tenminste twee vol
ledig ontwikkelde pokpuisten". 

5°. Artikel 7 wordt gelezen als volgt: 
,,De verklaringen omtrent het meer dan eens 

ondergaan hebben van de inenting tegen de 
pokken, bedoeld in artikel 17, le lid, der wet, 
worden afgegeven volgens het bij dit bcsluit 
behoorende model n°. 2." 

6°. Artikel 9 wordt gelezen als volgt: 
,,De verklaringen omtrcnt het eenmaal on

dergaan hebben van de inenting tegen de pok
ken zonder goed gevolg, bedoeld in artikel 17, 
2de lid, der wet, worden afgegeven volgens het 
bij dit besluit behoorende model n°. 4." 

2. De bij Ons besluit van 29 Februari 1912 
(Staatsblaa n°. 97) behoorende modellen n°. la, 
2a en 4a zijn vervallen. 

3. In de bij Ons besluit van 29 Februa.ri 
1912 (Staatsblad n°. 97, behoorende modellen 
n°. I , 2 en 4 worden de volgende wijzigingen 
aangebracht : 

1°. Op de vocirzijde van model n°. 1 wordt 
achter ,,wonende te (5) . . . .. " ingevoegd: 
,,den (6) . . . . " en wordt na de toelichting 
op 5 vermeld : .,6. In te vullen: den datum, 
waarop en bet jaar, waarin de inenting is ver
richt." 

2°. Aan het gedrukte op de voorzijde van de 
modellen n°. 1, 2 en 4 wordt toegevoegd : 
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Jan:___________ ,Fe~ 

IM:aarl. 
------~~-----~,AprIT:-

11~ 
-~-------- JUili.-

Juli-. -
---------- Aug. 

_________ Sept. 
()~ 
!Nov. -----------,nee:-

3°. Op de achterziide van de modellen l, 2 
en 4 wordt achter .,Koninklijk Besluit ·van 29 
Februari 1912 (Staatsblad n°. 97)", ingevoegd 
.,zooals dat besluit later is gewijzigd". In het 
le lid van artikel 2 op de achterzijde dier mo
dellen vermeld, vervallen de woorden .,anti
septische en aseptische". Artikel 3 wordt alda:i,r 
gelezen als volgt : 

,,Bij elke inenting worden met het, met ent
itof bedeclde, instrument drie schrapjes van 
ongeveer een halven centimeter lengte en ten 
minste twee centimeters van elkander ver
wijderd in de huid· van het entveld gemaakt." 

Aan artikel 4, le lid, a!daar, wordt de volgen-
de bepaling toegevoegd: . 

,.Gedurende den tijd, dat artikel 17, le lid, 
der wet van 4 December 1872 (Stautsblad n°. 
134) buiten werking ig gestel<l, zal echter ook 
entstof mogen worden gebezigd, die niet is 
a.fgeleverd door een goedgekeurde entstofin
richting, doch waarvan het gebruik door Onzen 
Unister van Arbeid, Handel en Nijverheid is 

goedgekeurd". 
In artikel 4, 2e lid, vervallen de woorden : 

,.niet binnen vier weken na den datum der be
reiding P.n". 

4. Van model n°. 6 vervallen in kolom 5 
de woorden ,,n°. 4a of" en in kolom 7 de woorden 
,,la, 211,, 4a.'' 

Van model no. 7 vervallen in kolom 4 de 
woorden 11 la, 2a, 4a". 

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

Het Loo, den l6den :Mei 1928. 
WILHEL°JfINA. 

De .Minister van Arbeid, Handel en Nijver eid, 
J. R. S I o t em a k er cl e B r n 1 n P. 

( Uitgeg. 7 Juni 192S.) 

16 .Jfei 192 . BE CHIKKI G van den 
Hoogen Raad. 

Zakelijke bedrijfsbelasting - Staatsboschbeheer. 
De Raad van beroep heeft uit de ge

schiedenis der wet, waarbij bet staats
boscbbebeer destijds als staatsbedrijf in 
den zin van de wet van 16 Februari 1912 
(Stbl . no. 85) was aa ngewezen, alsmede 
uit het feit, dat bet bebosscben een bedr1Jf 
is dat naar zijn aard bestemd is om, zij bet 
dan ook na een lang tijdsverloop, win.st af 
te werpen, afgeleid, en ook kunnen afleiden, 
dat het staatsboschbeheer het behalen 
van winst beoogst. 

Deze beslissing is, als van feitelijken aard, 
in cassatie onaantastbaar. 

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

het ta.at boschbedriJf, Houtvesterij Kootwijk, 
tegen de .rut praak van den Raad van Beroep 
voor de directe belastingen te Zutphen de dato 
14 November 1927, betrcffende zijn aanslag 
in de zakelijke bedrijfsbelasting der gemeente 
Apeldoorn over het jaar 1926; . 

Gezion de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Van Licr, namens den 
Procureur-Generaal, strekkende tot vernietiging 
van de bestreden uitspraak en verwijzing van 
de zaak naar den Raad van Beroep te Zutphen 
ter verdere behandeling en beslissing met in
achtneming van het in deze te wijzen arrest ; 

0. dat belanghebbende tegen den 1:'ansl1:'g in 
genoemde belasting een bezwaarschr1ft b1J den 
gemeenteraad van Apeldoorn heeft ingediend, 
waarbij is betoogd dat geen bedrijf wordt uit
geoefend in den gewonen zin van bet _-~voord , 
dus om daarmee winst te behalen, daar b1J dezen 
tak van staatsdienst, gebeel in overeenstem
ming met de bedoelingen, die bij de oprichting 
hebben voorgezeten, het a lgemeen belang een 
voorname rol speelt, in welk verband werd ge
wezen op de bebo ching van zandverstuivinge_n 
en duinen, de instandhouding van bosschen mt 
hoofde van Datuur choon, de uitvoering van 
de boschwet 1922 en het verstrekken van tech
niscbe hulp aan publiekrechtelijke lichamen 
en vereenigingen of sticbtingen vanalgemeen 
nut ; dat daardoor op dezen tak van dienst een 
aanzienlijk bedrag moet worden toegelegd ; 

dat, nadat de gemeenteraad den aanslag had 
gehandhaafd, belanghebbende zich tot den 
Raad van Beroep heeft gewend ; 

dat ook deze echter den aanslag heeft gehand
haafd, daarbij overwegendc, dat, indien bij be
langhebbencle het oogmerk om w~nst t e behalen 
mocht ontbreken, de aanslag lllderdaad ten 
onrechte zou zijn opgelegd ; 

dat echter ,,al moge de bedoeling om winst 
te maken voor het Staatsboschbedrijf geen 
hoofdzaak zijn, en al moge het in de eer~te 
plaats het ooa gericht houden op het pubhek 
belang betrokken b.ij bebos ching, bescherming 
der zeeweringen en product1ef maken van 
woeste gronden, die bcdoeling toch ook geens
zins is uitge loten en met ontbreekt; 

,,dat voorts, al moge de aanwijzing v1:'n het 
Staatsboschbeheer a.ls bedriJf Ill den zm der 
wet van 16 Februari 1912, (Stbl . n°. 85) geen 
door laande beteekenis hebben, deze aanwijzing 
toch we! getuigenis aflegde van de bedoeling 
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van den Staat om dit bedrijf te plaatscn op 
een voet van administratieve zelfstandigheid 
-en van financieel evenwicht, die beide onmis
baar zijn in een commercieele onderneming, 
•doch vee l minder zin hebben voor een tak van 
ataatsdienst (wet van 19 Maart 1921, Stbl. 
n°. 619); 

,,dat voorts uit de geschiedenis der zooeven 
bedoelde wet blijkt, in het bijzonder uit de ge
wisselde stukken voor zoover zij betrekking 
bebben op art. 3 van die wet, dat men de vraag 
naar welken maatstaf de waardeering der tot 
bet bedrijf behoorende gronden zou moeten 
geschieden, heeft opgelost in dien zin, dat zoo
veel mogelijk moest worden getracht ,,gunstige 
uitkomsten" te verkrijgen, en dat geen ,,on
overkomelijke last" op het bedrijf mocht worden 
gelegd, al zoude het verkrijgen van financieele 
voordeelen ook nimmer het hoofddoel worden 
{evenmin als dit het geval is bij een gemeente
lijke gasfabriek of een electriciteitsbedrijf, die 
ongetwijfeld tot de bedrijven zijn te rekenen) ; 

,,dat mede de beide hierboven geciteerde 
uitdrukkingen er op wijzen dat de bedoeling 
om met dit bedrijf winst te maken bij den Staat 
geenszins ontbrak, ook al wenschte hij daarbij 
bet hoofddoel : het publiek belang, niet nit 
het oog te verliezen ; 

dat het feit dat de Staat thans belangrijk op 
-dit bedrijf toelegt aan deze conclusie niet in 
den weg staat, en zulks te minder waar het een 
bedrijf betreft dat naar zijn aard gedurende 
lange perioden kapitaal vordert, om eerst na 
bet verstrijken daarvan winst te · gaan af
werpen; 

dat den Raad dan ook niet duidelijk is ge
worden dat in de toekomst het Staatsboschbe
•drijf geen winst zou kunnen maken en art. 3 
der bedrijvenwet van 16 Februari 1912 (Stbl. 
n°. 85) dat op dit bedrijf toepasselijk was, in 
dat geval zelfs uitdrukkelijk voorziet ; 

da~ weliswaar bij de wet van 23 J·uni 1925 
<Stbl. 11°. 237) de aanwijzing van dit bedrijf 
a ls Staatsbedrijf is ingetrokken, maar de argu
menten ontleend aan de wet van 19 Maart 1921 
en aan hare geschiedenis niettemin hunne waarde 
behouden, omdat eerstgemelde wet niet de 
strekking heeft om het maken van winst m et 
,dit bedrijf te verbieden of uit te sluiten, maar 
verband houdt men boekhoudkundige bezwaren, 
vooral met de moeilijkheid van taxatie van den 
grond"; 

0 . dat hiertegen als middel van cassatie is 
aangevoerd : 

Verkeerde toepassing van art. 242e der ge
meentewet, door het Staatsboschbeheer aan 
te meril:en als een ,,bedrijf" in den zin van ge
noemde wetsbepaling, terwijl tot toelichting 
biervan is betoogd, vooreerst dat het antwoord 
op de vraag of belanghebbende een bedrijf in 
den zin van art. 242e der gemeentewet uit
oefent, niet afhankelijk is hiervan of wellicht 
toevalligerwijs in de toekomst winst zou kunnen 
worden gemaakt, doch of het maken van winst 
inderdaad wordt beoogd ; dat de Raad nu we! 
aanneemt dat dit oogmerk niet ontbreekt, doch 
dat de hiervoor aangegeven gronden, ontleend 
aan de toelichting van de wet van 19 Maart 
1921, (Stbl. n°. 619), daartoe onvoldoende zijn; 

0. hieromtrent : 
dat aan belanghebbende kan worden toege

geven dat de enkele omstandigheid dat wellicht 

in de toekomst het behalen van winst niet zou 
uitgesloten zijn, niet voldoende is om de aan
wezigheid van een bedrijf in den zin van art. 
242e der gemeentewet te mogen aannemen, 
doch dat 's Raads beslissing dan ook niet op 
deze omstandigheid steunt ; 

dat toch de Raad heeft onderzocht of belang
hebbende - in verband met hetgeen was aan
gevoerd betreffende de taak, welke in het pu
bliek belang aan belangbebbende was opgelegd 
- ook het behalen van winst beoogde en die 
vraag bevestigend heeft beantwoord zoowel op 
grond van de geschiedenis der wet, waarbij 
belanghebbende destijds als staatsbedrijf in den 
zin van de wet van 16 Februari 1912 (Stbl. 
n°. 85) was aangewezen, a ls kennelijk mede op 
grond van het feit dat het bebosschen een bedrijf 
is dat naar zijn aard bestemd is om winst af 
te werpen, zij het dan ook na een lang tijds
verloop: 

dat niet gezegd kan worden dat uit een en 
antler de Raad van Beroep niet heeft kunnen 
afleiden dat bij belanghebbende het oogmerk 
van winst aanwezig was, zoodat in cassatie 
vruchteloos tegen die feitelijke naar den eisch 
der wet met redenen omkleede beslissing van 
den Raad wordt opgekomen ; 

Verwerpt het beroep. (Gem. Stem.) 

18 Mei 1928. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de op 
23 October 1924 te B ern gesloten interna
t ionale verdrngen, betreffende het goede
renvervoer en het vorvoer van reizigers en 
bagage per spoorweg (Staatsblad 1926, n°. 
473), alsmede van de op 18 October 1927 
te B ern geteekende processen-verbaal , be
treffende de nederl egging der akten van 
bekrachtiging en de inwerkingtreding dier 
verdragen. S. 180. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de wet van den 30sten December 

1926 (Staatsblad n° . 473), houdende goedkeu
ring van de op 23 Octobe1· 1924 te Bern ge
sloten internationale verdragen, betreffende 
het goederenvervoer en het vervoer van reizi
gers en bagage per spoorweg, we] ke verdragen, 
met de daarbij behoorende bijlagen en proto
coll en, in afdruk en in vertal ing bij dit beslu it 
zijn gevoegd; 1 

Gezien mede de op 18 October 1927 te Bern 
opgemaakte processen-ve.rbaal, betreffende de 
nederlegging der akten van bekrachtiging en 
de inwerkingtreding dier verclragen, van welke 
processen-verbaal eveneens een afdruk en eeo' 
verta ling bij dit besluit zijn gcvoegd; l 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 14den Mei 
1928, Directie van het Protocol, n°. 9436; 

Hebben goodgevonde11 en verstaan: 
meergenoemde verdragen, met de daarbij be

hoorende bijl agen en protocollen, en bovenbe
doelde processen-verbaal, alsmede de vertal in
gen dier stukken, te doen bekend maken doO't 
de plaatsing van dit, besluit in het Staatsblad. 

1 Hiervan is alleen de vertaling opgenomen. 
Zie voor de Fransche tekst de Wet van 30 De
cember 1926, S. 473. 
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Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zij n, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

H et Loo, den 18den Mei 1928. 
WILHELMINA. 

De M inister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

{ Uitgeg. 20 .!uni 1928. ) 

Vertalingen. 

INTERNATIONALE OVEREENKOMST om-
trent het goederenvervoer per spourweg 
gesloten tusschen Dllitschla11d, Oostenrij k, 
B elgie, B ulgarije, Denema,·ken, de vrije 
-~lad Dantzig, Spanje, Estland, Finland, 
Ji'ra.nkrijk, 0riekenlrmd, Honr1arije, l talie, 
Letland, Lithauen, Luxemburg, N oorwe
gen, Nederland, P olen, P ortugal, Roeme
niiJ, het Koninkrijk der Serviers, Kroaten 
en Slovenen, Z weden, Z witserland en 
'l'sjechoslowakije . 

De R egeer ingen der hierbovengenoemde Sta
ten, de noodzakel ijkheid erkend hebbende om 
tal rijke wijzi g ingen aan te brengen in het 
in ternationaal verdrag van 14 October 1890 
betreffende het goedernnvervoer per spoorweg, 
gewij zigd op 16 Juli 1895, 16 Jun i 1898 en 
19 September 1906, en waarvan de rneesten 
harer dee! u itrnaken; 

hebben besloten een nieuwe overeenkomst te 
sl u i ten betreffende het goederenvervoer per 
spoorweg. gebaseerd op het ontwerp, dat zij 
gemeenschappelijk hebben doen ontwerpen, en 
dat is opgenomen in het op 8 Juni 1923 te 
Bern geteekend proces-verbaal, en hebben tot 
hare gevolmachtigden benoemd, te weten: 

( zie de namen der gevol?nachtigden in 

Staatsblad 1926, n°. 473.) 
di e in tegenwoordigheid en onder deelnem ing 

van den H eer J ean Morize, gedelegeerde van 
de Regeeringscommissie van het Saargebied, 
en na elkander hunne in goeden en behoor
lij ken vorm bevonden volmachten te hebben 
medegedeeld, omtrent de volgende artikeler, 
zijn overeengekomen: 

TITEL I. 
Dool en beteekenJs van 1l e overeenkomst. 

Artikel 1. 
Spoorwegen en zendingen, waarop de Ove,·een

kom t van toepassing is. 
§ 1. Deze overeenkomst is van toepassing 

op a lle goederenzendingen, welke met een 
rechtstreekschen vrachtbrief worden ten ver
voer gebracht voor trajecten, ge legen op het 
grondgebied van ten minste twee der verdrag
sl uitende Staten, en welke u itsluitend plaats 

· hebben over de lijnen, welke in de overeen
komstig artikel 58 dezer Overeenkomst opge
stelde lijst zijn vermeld. 

§ 2. Van de toepassing dezer Overeenkomst 
zijn echter uitgesloten : 

1 ° . De zendi ngen , waarvan de pun ten van 
vertrek en aankomst zijn gelegen op bet grond
gebied van eenzel fden Staat en voor wel ke 
slechts in transito van het grondgebied van 
een anderen Staat wordt gebruik gemaakt: 

a) wanneer de lijnen, waarover het vervoer 
in transito plaats heeft, geexploiteerd worden 
door een Spoorweg, behoorende tot den Staat 
van vertrek; 

b) zelfs dan wanneer de lijnen, waarover 
het vervoer in transito plaats heeft, niet ge
exploiteerd worden door een Spoorweg be
hoorende tot den Staat van vertrek, indien de 
betrokken Spoorwegen bijzondere schikkingen 
hebben getroffen, krachtens we! ke deze zen
dingen niet als internationale worden aange
merkt. 

2°. De zendingen tusschen stations van twee 
aangrenzende Staten, indien het vervoer over 
het geheele traject door Spoorwegen van een 
dezer Staten wordt bewer kstell igd onder voor
waarde evenwel, dat de a fzender door de keuze 
van het vrachtbrieffo1mulier aanspraak maakt 
op de toepas ing van de binnenlandsche regle
mentaire voorschriften, welke op deze Spoor
wegen van toepassing zijn en mits geen dezer 

taten zich hiertegen verzet. 

Artikel 2. 

Deelneming door andere dan Spoorwey
ondernemingen. 

§ 1. Behalve Spoorwegen kunnen in de in 
ar(ikel 1 bedoelde lijst ook vaste automobiel
of scheepvaartdiensten worden opgenomen. 
welke in aansluiting aan een spoorwegtraject 
internationaal vervoer bewerkstelligen onder 
de verantwoordelijkheid van een der verdrag
slui tende Staten of van een in de lijst opge
nomen Spoorweg. 

§ 2. De ondernemingen dezer lijnen hebben 
a lle rechten en verpl ichtingen, welke deze 
Overeenkomst aan de Spoorwegen toekent en 
oplegt, onder voorbehoud van de afwijki ngen, 
welke noodzakelijk uit de versch ill ende wijze 
van vervoer voortspru iten. Deze a fwijki ngen 
mogen echter niet te kort doen aan de bepa-
1 i ngen dezer Overeenkomst betreffende de ver
antwoordei ijkheid. 

§ 3. Elke Staat, die een der in § 1 bedoelde 
lij nen in de lijst wenscht te doen opnemen, 
moet er voor zorg dragen, dat de in § 2 be
doelde afwij kingen op dezelfde wijze als de 
tarieven worden openbaar gemaakt. 

Artikel 3. 

Van het vervoer uitgesloten voorwerpen. 

Van het vervoer volgens de bepalingen deze1· 
Overeenkomst zijn behoudens de in artikel 4, 
§ 2, voorziene uitwnderingen uitgeslot.en: 

1 °. de voorwerpen waarvan het vervoer, 
zij het ook slechts op' het geb ied van een der 
te doorloopen Staten, aan de postadministratie 
is voorbehouden; 

2°. de voorwerpen, welke door hunne af
metingen, hun gew icht of hunne gesteldheid 
niet vatbaar zijn om vervoerd te worden met 
het oog op de inrichting of het materieel van 
een of meer der te doorloopen Spoorwegen; 

3° . de voorwerpen, waarvan het vervoer op 
grond der wettelijke bepalingen of maatrege-
1 en van open bare orde verboden is op het 
grondgebied van een of meer der te doorloopen 
Staten; 

4°. behoudens de uitzonderingen, genoemd 
in Bijlage I tot deze Overeenkomst: 
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A. 
a) 
b) 
c) 

de ontplofbare stoffen, te weten: 
Springstoffen en buskruit ; 
Muni tie; 
Ontstekingsmiddelen en vuurwerkartike-

Jen· 
d) Samengeperste, vloeibaar gemaakte of 

onder dru k ontlede gassen: 
e) Stoffen, die in verbinding met water 

ontvlambare of verbranding bevorderende gas
sen ontwikkelen. 

Stoffen, niet bestemd voor schietdoele inden 
of om ontploffingen teweeg te brengen, zijn 
geene ontplofbare voorwerpen in den zin dezer 
Overeenkomst, indi en de aanraking met een 
v lam ze niet tot ontploffing kan brengen en 
wa nneer zij voor stooten of wrijven niet ge
voeliger zijn dan dinitrobenzol; 

B. voor zelfontbranding vatbare stoffen; 
C. walgingwekkende of kwalijk riekende 

stoffen. 
Artikel 4. 

Voorwaardelijk ten vervoer toegelaten 
voorwe,·pen. 

§ 1. De hierna genoemde voo rwerpen war
den ten vervoer met den international en 
vrachtbrief toegelaten onder de volgende voor
waarden: 

1 °. de in Bijlage I tot deze Overeenkomst 
aangeduide voorwerpen onder de daarin vast
gestelde voorwaarden; 

2°. lijken onder de vol gende voorwaarden : 
a) bet vervoer moet a ls ijl goed gescbieden 

onder de boede van een geleider , tenzij de 
verzending als vrachtgoed of zonder begelei
ding op all e bij bet vervoer betrokken Spoor
wegen is toegestaan; 

b) de vervoerkosten moeten bij de afzending 
warden be taal d; 

c) bet vervoer is onderworpen aan de wet
ten en po! it ie-reglementen van el ken Staat, 
tenzij bet is geregel d bij bijzondere Overeen
komsten tusscben verscbill ende Staten ; 

3°. roll end spoorwegmaterieel wordt toege
laten onder voorwaarde, dat een Spoorweg er 
zicb van vergewist, dat bet beboorlijk kan 
loopen en dit staaft door een opscbrift op bet 
voertu ig of door een bijzonder getuigschrift ; 
locomotieven, tenders en motorwagens moeten 
bovendien warden begele id door een door den 
a fzender aangewezen deskundige, di e inzonder 
bei d met bet smeren is belast; 

4°. levende dieren wor<len onder de volgen
de voorwaar<len toe gel a ten: 

a) de zendingen levende die ren moeten 
warden begeleid door een door den afzender 
aangewezen persoon, tenzij bet betreft kl e ine 
dieren, di e in goe<l sluitende kooien, kisten, 
manden , enz. ten vervoer wor<len aangeboden; 
de begel eiding w01·<lt intusscben niet vereiscbt, 
indien in de recb tstreekscbe internationale 
ta rieven of in tusscben de Spoorwegen gesloten 
overeenkomsten uitzonderingen zijn toegelaten; 

b) de afzender moet zich gedragen naar de 
veeartsenijkundige po! it ievoorscbriften van de 
Staten van afzend ing, bestemrn ing en door
voer. Hij is verplicht te dien e inde a ll e ge
le idende bescheiden, welke vereischt zijn, in te 
leveren ; 

5°. de voorwerpen , welker lading of ver
voer naar bet gevoelen van den Spoorweg 
van afzen<ling bijzondere moeilijkheden met 

betrekki ng tot de i nrichti ng of bet m ateri eel 
van een of rneer Spoorwegen. welke bij bet 
vervoer betrokken zijn, zou opleveren , worden 
slech ts toegelaten onder bijzondere voorwaar
den, in elk geval te bepal en. 

§ 2. 'l'wee of meer verdrag lui tende Staten 
kunnen bij bijzondere schikki ngen overeenko
men, hetz ij dat zekere bij deze Overeenkomst 
uitgesloten voorwerpen on<le r zekere voorwaar
den zullen worden toegelaten tot het inter
nationaa l vervoer tusschen deze Staten, hetz ij 
dat de · voorwerpen, genoemd in Bijl age I , on
der minder strenge voorwaarden zullen warden 
toe ge l a ten. 

De Spoorwegen kunnen ook, door in bunne 
tarieven daartoe strekken<le bepalingen op te 
nemen, betzij bepaalde van bet vervoer uit
gesloten voorwerpen toelaten, hetzij voor de 
voorwaardelijk toegel aten voorwerpen minder 
strenge voorwaar<len aannemen. 

Artikel 5. 
V erplichting van den Spoorweg om te 

vervoeren. 
§ 1. Elke Spoorweg, waa rop deze Overeen

komst van toepass ing is, is verpl icht de ver
zending van a ll e krachtens deze Overeenkomst 
ten vervoer toegela ten goederen, overeenkom
stig hare bepalingen uit te voeren , mits: 

a) de afzender zicb aan de bepalingen dezer 
Overeen komst onderwerpt; 

b) bet vervoer met de gewone middelen van 
vervoer mogelijk zij ; 

c) bet vervoer niet wordt belet door om
standigbeden, welke de Spoorweg niet ver
m i,iden, noch verbelpen kon. 

§ 2. De Spoorweg is slecbts clan verpl icht 
voorwerpen aan te ne1nen. waarvan het l aden, 
overladen of !assen bet gebruik van bijzondere 
middelen eischt, wanneer de stations, waar 
deze verrichtingen moeten geschieden, over 
zoodanige middelen bescbikken. 

§ 3. De Spoorweg is slechts verplicht zen
dingen aan te nemen, waarvan het vervoer 
zonder uitstel kan geschieden ; de voorscbriften 
van kracht op bet station van afzending be
slissen. in welke gevallen clit station verplicbt 
is goederen, di e niet aan deze voorwaarde vo l
doen, voorloopig in bewaring te nemen. 

§ 4. De zendingen moeten verzonden war
den in volgorde van de aanneming ten ver
voer, behoudens bet in de volgende paragraaf 
voorzi en geval. 

§ 5. Indi en het in het openbaa r belang of 
om dringende redenen in het bel ang van den 
spoorwegdienst noodig is, kan de bevoegde 
autoriteit beslissen . da t 

a) de clienst geheel of gedeeltelijk zal war
den gestaakt; 

b) bepaalde zendingen van bet vervoer 
warden uitgesloten of slechts on<ler zekere 
voorwaarden ten vervoer wor<len toegelaten ; 

c) bepaalde zendingen den voorrang zullen 
bebben. 

Deze maatregelen moeten ter kennis van het 
publiek warden gebracht. 

Elke Spoorweg kan de zend ingen weigeren, 
waarvan het vervoer door beperkingen van 
dezen aard wordt verhinderd. 

§ 6. Elke overtreding van de bepalingen 
van dit artikel geeft aanspraak op vergoe<ling 
van de daardoor ontstane -schade. 
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TITE L II. 
Vervoerovereenkomst. 

HOOFDSTUK I. - VORM EN VOOR
W AARDEN VAN DE VERVOER

OVEREENKOMST. 

Artikel 6. 
l nhoud en vo1'1n van den vrachtbrief. 

§ 1. D e afzender moet voor elke onder deze 
Overeenkomst vallende internationale zending 
een vrachtbrief overeenkomstig het model van 
Bijlage II dezer Overeenkornst aanbieden . 

De vrachtbrieffonnulieren moeten gedrukt 
zijn op stevig, wit schrijfpapier ; zij zij n voor 
ijl goed va n een ten minste 00n centimeter 
breede roode strook boven en beneden aan de 
voor- en achterzijde VOOl'zien. 

§ 2. De in ternationale tarieven of de over
eenkomsten tusschen Spoorwegen bepa len, in 
we! ke taal de vrachtbriefformulieren rnoeten 
worden gedrukt. Bij gebreke van bepalingen 
ter zake in de tarieven of overeenkomsten 
moeten de vrachtbriefformul ieren gedrukt wor
den in eene der officieele talen van den Staat 
van afzending; bovendien moeten zij een 
Franschen of Duitschen of Italiaanschen tekst 
bevatten; tevens kunnen andere nuttig ge
achte vertalingen opgenornen worden. 

Het door den afzender in te vullen gedeelte 
moet steeds in eene der officieele ta len van 
het land van verzend ing opgesteld zij n. Welke 
ve rtali ngen bijgevoegd moeten worden, word t 
bepaald in de internationale tarieven of in de 
bijzondere tusschen de Spoorwegen gesloten 
overeenkomsten. Bij gebreke hiervan moet de 
afzender eene Fransche of Duitsche of Itali
aansche verta ling bijvoegen . 

§ 3 . De met dikke lij nen omraamde gedeel
ten van het formul ie r rnoeten door den Spoor
weg worden ingevuld, de andere door den a f
zender . De afzender moet de kolommen, welke 
hij n iet invul t, door een streep onbruikbaar 
maken . 

§ 4. D e keuze van het witte of roodomrande 
fo rmulier toont aan, of het goed verzonden 
moet worden a ls vrachtgoed dan we! als ijl 
goed. Behoudens bijzondere overeenkomst tus
schen a lle deelnemende Spoorwegen wordt niet 
toegestaan de verzending op een gedeelte van 
don af te leggen afstand als ijl goed en op een 
1tnder gedeel te a ls vrachtgoed voor te schrij 
ven. 

§ 5. Het gebruik van vrachtbrieven, waar in 
over een woord is heengeschreven of waar in 
geradeerd is, is niet geoorloofd. Doorha lingen 
worden slechts toegelaten, indien de afzender 
ze met zij ne handteekening bekrachtigd en, 
voor wat betreft het getal of hef gew icht der 
coll i, de verbeterde hoeveelheden voluit in 
letters vermel dt. 

§ 6. De vermeldingen op den vrachtbrief 
moeten in onuitwischbaar schrift geschreven 
of gedrukt zijn . 

De vrach tbrief moet de volgende gegevens 
bevatten: 

a) de p laats en datum van opmaking van 
den vrachtbr ief; 

b) de aand uid ing van den Spoorweg van 
afzending; 

c) de aanduiding van den Spoorweg en van 
het station van bestemming met alle nadere 

opgaven, welke noodig zij n om el ke verwisse
ling tusschen versch illende stations van de
zelfde plaats of van plaatsen, welke eenzelfden 
of een gelijksoortigen naam dragen, te voor
kornen · 

d) de naarn en de woonplaats van den ge
adresseerde. Als geadresseerde mag slechts een 
enkele persoon, firrna of handelsnaam aange
geven worden. H et station van bestemming of 
de daar dienstdoende stationschef kan slechts 
als geadresseerde worden opgegeven, indien 
het betrekkelijk tarief dit uitdrukkel ijk toe
laat. Adressen , welke niet den naam van den 
geadresseerde dragen, zooals ,,aan de order 
van ..... . .. .... " of aan den houder van den du-
plicaat-vrachtbrief", zijn niet toege1aten; 

e) de aanwijzing van den aard der goede
ren, de opgave van het gewicht of eene derge
lijke opgave in overeenstemming met de bij 
zondere voorschriften van den Spoo1weg van 
afzending en bovendien bij stukgoed, het aan
tal , de wij ze van verpakking, de rne rken en 
nummers der colli en voor de zendingen, 
waarvan de zorg voor het laden op den afzen
der rust, de soort, het nummer en de e igen
domsmerken van den wagen. D e goederen 
moeten a ls volgt aangeduid worden : di e, 
welke voorkornen in B ijlage I , onder den naam, 
wel ke daaraan in deze B ijl age is gegeven; 
die , welke zijn genoemd in de goederenclassi
f icatie of in het tarief. onder den naam, 
waaronder ze zijn aangeduid in deze beschei
den; de andere, onder de in den handel ge
bruikelijke benaming. 

Indien de voor de besch r ij ving van. de goe
deren op den vrachtbr ief aanwez ige ruimte 
niet voldoende is, rnoeten deze aanwijzingen 
geschieden op zorgvuldig aan den vrachtbrief 
gehechte en door den afzender onderteekende 
bladen ; 

f) de volledige opsomming van de door de 
douane, het f iscaal , polit ie- en ander ambtelij k 
gezag geeischte bescheiden , welke bij den 
vrachtbrief zij n gevoegd of welke zij n verrneld 
als in bewaring gegeven op een aangeduid 
station; 

g) de onderteekening door den afzender 
met zijn naa rn of zij ne firrna, alsrnede de aan
duid ing van zijn volledig adres, desgewenscht 
aangevuld met zijn te legram- en telefoonadres. 
De onderteekening kan gedrukt zij n of door 
den sternpel van den afzender vervangen wor
den, ind ien de wetten en reglementen der 
plaats van afzending <lit veroorloven. Als af
zender mag slechts een enkele persoon, f irma 
of handelsnaam op den vrachtbrief voorkomen. 

De vrachtbrief kan bovendien de volgende 
gegevens bevatten : 

h ) de verrnelding ,,station restante" of de 
vermelding ,,afleveren aa n huis", indien al
thans deze laat$te wijze van a fl ever ing op het 
station van bestemming wordt toegepast ( art. 
16 § 2). De ontplofbare of voor zelfontbran
d ing vatbare stoffen (zie Bijl age I ) kunnen 
niet ,,station-restante" worden geadresseerd; 

i) het verzoek om zekere tari even, inzon
derhe id specia le of u itzonderingstarieven a ls 
bedoeld in de artikelen 11, § 10, en 34 toe te 
passen; 

k) het bedrag van het overeenkornstig ar
tikel 35 aangegeven belang bij de aflever ing; 

l ) de verrnelding van de kosten, welke de 
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afzender voor zijne rekening neemt, overeen
komstig de bepalingen van artikel 17; 

m) het bedrag van het remboursement, 
waarmede het goed belast is en van de over
eenkomstig artikel 19 door den Spoorweg aan
genomen vooi·schotten; 

n) de vermelding van de te volgen route 
en de aamvijzing van de stations, waa,r de 
douane-, fiscale-, politie- en andere ambtelijke 
formal i tei ten vervul d moeten warden ; 

o) de aanwijzing van een gevolmachtigde 
overeenkomstig artikel 15. 

§ 7. Andere verklaringen mogen in den 
vrachtbrief slechts worden opgenomen, indien 
zij door de wetten en reglementen van een 
Staat zijn voorgeschreven en niet strijdig zijn 
met deze Overeenkomst. 

Het is verboden den vrnchtbrief door a ndere 
stukken te vervangen of daaraan andere be
scheiden toe te voegen dan die, welke bij deze 
Overeenkomst zijn toegelaten. 

De afzender rnoet nochtans, indien dit door 
de op het station van afzending geldende wet
ten of reglementen is voorgeschreven, behal ve 
den vrachtbrief een stuk opmaken, besternd 
om in het bezit van den Spoorweg te blijven 
om hem tot bewijs der overeenkornst van ver
voer te strekken. 

§ 8. Het is verboden in eenzelfden vracht
brief goederen op te nernen, welke niet kunnen 
worden samengeladen zonder ongerief te ver
oorzaken of inbreuk te rnaken op de douane-, 
fiscale-, politie- of andere ambtelijke voor
schriften. 

§ ·11 . De goederen, waarvan het laden en het 
lossen door den afzender en geadresseerde 
geschieden, moeten vergezeld zijn van afzon
derlijke vrachtbrieven, geen voorwerpen oe
helzend, waarvan de zorg voor het laden en 
lossen op den Spoorweg rust. 

Voor de in artikel 4 aangeduide voorwerpen 
moeten eveneens bijzondere vrachtbrieven op
gesteld warden. 

§ 10. Eenzelfde vrachtbrief mag slechts be
trekking hebben op eene enkele wagenlading 
behal Ye voor zoovee l betreft de ondeelbare 
voorwerpen, waarvoor meer dan een wagen 
noodi&' is. Dit voorschrift geldt echter niet, 
indien de bijzondere voorschriften voor het 
betrokken verkeer of de toe te passen tarieven 
de ver-~ending van meer clan een wagen met 
ecnzelfden vrachtbrief voor den geheelen ver
voert1fstand toelaten. 

§ 11. De afzender mag beneden aan de 
achterzijde van den vrachtbrief bij wijze van 
eenvoudige in! i"chting voor den geadresseerde 
en zonder dat daaruit eenige rl ei verplichting 
of verantwoordelijkheid voor den Spoorweg 
voortvloeit, de volgende aanduidingen opne-
1nen: 

,,Zending van N" ; 
,,In opdracht van N" ; 
,,Ter beschikking van N"; 
,, Ter doorzending aan N" ; 

Verzekerd bij N" · 
'.'.voor het schip N"; 
,,Uit het schip N"; 
,,Voor uitvoer naar N''. 
Elk dezer aanduidingen moet op de geheele 

zending betrekking hebben. 

Artikel 7. 
Verantwoordclijkheid voor de opgaven in den 

vrachtbrief. Boeten. 11,faatregelen te 
nemen bij overbelasting. 

§ 1. De afzender is aansprakelij k voor de 
juistheid der van zijnentwege in den vracht
brief opgenomen aanduidingen en verklarin
gen; hij draagt alle gevolgen, welke mochten 
voortvloeien uit de omstandigheid, dat die 
verkl aringen of aanduidingen onregelmatig, 
onnauwkeurig of onvolledig zijn of op eene 
andere clan de daarvoor bestemde plaats zij n 
vermeld. 

§ 2. De Spoorweg heeft te alien tijde het 
recht te onderzoeken, of de inhoud der zen
dingen overeenstemt met de opgaven in den 
vrachtbrief. De afzender of de geadresseerde 
moet worden opgeroepen om bij <lit onderzoek, 
indien <lit plaats heeft op het station van af
zending of op dat van bestemming, tegen
woordig te zijn. Indien de belanghebbende 
niet verschijnt of indien het onderzoek onder
weg gesch iedt, moet <lit, voor zoover de wetten 
of reglementen van den Staat, waarin het 
onderzoek plaats vindt, niet anders voorschrij 
ven, in tegenwoordigheid van twee niet tot den 
Spoorweg in betrekking staande getuigen ge
schieden. Ingeval de zending niet in overeen
stemming is met de opgaven in den vracht
brief, zullen de kosten van onderzoek, indien 
deze niet ter plaatse vereffend warden, ten 
laste worden gebracht van de zending. 

§ 3. De wetten en reglementen van elken 
Staat regelen de voorwaarden, waaronder de 
Spoorweg het recht of de verplicht ing heeft 
om het gewicht der goederen of het aantal der 
colli alsmede het werkelijk eigen gewicht der 
wagens te onderzoeken of te controleeren. 

§ 4. lndien wagenladingen op eene weeg
brug gewogen warden, wordt het gewicht vast
gesteld door van het totaal gewicht van den 
beladen wagen het op den wagen aangetee
kende eigengewicht af te trekken, tenzij eene 
afzonderlijke weging van den ledigen wagen 
een afwijkend eigengewicht oplevert. 

§ 5. lngeval van onregelmatige, onnauw
keurige of onvolledige opgaven of verklarin
gen, welke ten gevolge kunnen hebben, dat 
voorwerpen ten vervoer warden aangenomen, 
die hiervan krachtens artikel 3, onder 4°. zijn 
uitgesloten, dat de zending van een lageren 
vrachtprijs profiteert of dat de normale toe
passing van de tarieven wordt verhinderd, of 
ingeval geene rekening wordt gel,ouden met de 
in Bijlage I voorgeschreven veiligheidsvoor
schriften, clan we! ingeval van overbelasting 
van een door den afzender beladen wagon,. 
moet eene boete worden betaald, onverminderd 
de bijbetal ing van het verschil tusschen de 
vrachtprijzen zoowel als, zoo daartoe termen 
zijn, de vergoeding van de veroorzaakte schade, 
en de strafrechtelijke gevolgen. 

De boete wordt vastgesteld als volgt: 
a) lngeval van onregelmatige, onnauwkeu

rige of onvolledige opgave van krachtens ar
tikel 3 onder 4°. van het vervoer uitgesloten 
goederen of van de in Bijlage I genoemde 
goederen, of ingeval de in deze Bijlage voor
geschreven veiligheidsvoorschriften niet zijn 
nageleefd, wordt de volgende boete geheven: 

Voor de krachtens artikel 3 onder 4°. vau 
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bet vervoer uitgesloten goederen ...... 15 francs 
voor de goederen, genoemd in Bijlage I : 

K lasse I, groep l a ....... . ... . ..... .. . . 15 francs 
Kl asse I, groepen 1 b, l e, l e en ld 10 francs 
Klasse I , groep l e en Klassen II 

en III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 5 francs 
Klassen IV, V en VI ....... .... ... . 1 franc 

per ki logram bruto gewicbt van het gebeele 
collo. 

Indi en de voorscbriften voor het binnen
landsch verkeer van den spoorweg, waarop de 
overtreding ontdekt wordt, lagere boeten voor
schrij ven, warden deze laatste geheven. 

b) Bij onregelmatige, onnauwkeurige of on
volledige aanduiding van den aard eener zen
ding, welke andere dan de onder a van deze 
paragraaf bedoelde goederen bevat, is de boete 
gel ijk aan bet dubbele van bet verscbil tus
schen den vracbtprijs voor het onregelmatig, 
onnauwkeurig of onvolledig aangeduide goed 
van het station van afzending tot dat van be
stemming en den vrachtprijs, welke zou moeten 
geheven zijn, indien de aanduiding regelmatig, 
nauwkeurig en volledig ware geweest. 

Deze boete rnoet ten rninste 1 franc bedra
gen, zelfs indien geen vrachtsversch il bestaat. 
Indi en de voorschriften voor het binnenlandscb 
verkeer van den Spoorweg, waarop de over
treding ontdekt wordt, eene lagere minimum
boete be pal en, wordt deze I aatste geheven. 

c) Bij te !age gewichtopgave is de boete 
gelijk aan het dubbele van het verschil tus
schen den vrachtprijs voor het aangegeven en 
het bevonden gewicht van het station van af
zending tot dat van besternming. 

d) Bij overbelasting van een door den af
zender ge laden wagen is de boete gelijk aan 
het zesvoudige van den vrachtprijs voor bet 
gewicht, dat het maximum-gewicbt van be
lading overschrijdt, van bet station van afzen
d ing tot dat van bestemming. Overbelasting 
bestaat, wanneer de lading van den wagen het 
maximum-gewicht van belading, zooals dit op 
de vol gentle wijze wordt bepaal d, ove1·schrijdt . 

,varmeer op een wagen slechts een, de toe
laatbare belasting aanduidend opschrift voor
komt, wordt dit aangemerkt a ls aan te duiden 
het no1maal laadvermogen; het maximum
gewicht van belading is dan gelijk aan dit 
normaal laadvermogen ve rhoogd met vij f per
cent. 

Indien op een wagen twee opschriften voor
komen, beduidt het Jaagste getal het normaal 
laadvermogen, het hoogste getal het max imurn
gew icht van belading. 

e) Indien voor eenzel £den wagen eene te 
!age gewichtopgave en eene overbelasting 
-voorkomt, warden de boeten voor beide over
tredingen nevens elkander geheven . 

§ 6. De volgens § 5 te heffen boeten be-
1 asten de zending, onverschilli g op welke 
p laats de overtredingen zijn geconstateerd. 

Indien de waarde van het goed niet vol
doende is tot dekking van de boeten, of indien 
de geadresseerde de zending weigert, moet de 
afzender het ongedekte bedrag der boeten be
ta! en. 

§ 7. Een boete wordt niet geheven: 
et) bij onnauwkeurige gewichtopgave, wan

neer de weging door den Spoorweg, volgens 
de regelen geldende voor het station van ver
trnk, verplicht is; 

b) bij onnauwkeurige gewicbtopgave of bij 
overbelasting, indien de afzender in den vracht
brief weging door den Spoorweg heeft ver
zocht; 

e-) bij eene gedurencle de verzending ten ge
volge van atmospherische invloeden ingetreden 
overbelasting, indien de afzender aantoont, clat 
hij bjj de belading van den wagen de op het 
station van afzencling geldende voorschriften 
heeft nageleefd; 

d) bij eene gedurende de verzending inge
treclen gewichttoeneming zonder overbelasting, 
inclien de afzender aantoont, dat deze gcwicht
toeneming aan atmospherische invloeden te 
wijten is. 

§ 8. Inclien de overbelasting van een wagen 
door het station van afzending of door een 
tusscbenstation geconstateercl worclt, kan het 
overschietende dee! der lading uit den wagen 
warden verwijderd, zelfs dan wanneer tot hef
fing van boete geen aanleiding bestaat. Zoo 
nooclig wordt de afzender door tusscbenkomst 
van het station van afzending onverwijl d ver
zocht te will en mededeelen, op welke wijze hij 
over het overscbot der lading wenscht te be
schikken. 

De vrachtprijs voor het overschietende dee! 
der lading wordt voor den afgelegden afstand 
naar het voor de hoofdlad ing toegepaste tarief 
berekend, zoo noodig vermeerderd met de in 
§ 5 bedoelde boeten; bij loss ing wordt het los
loon berekend naar het tarief der bijkomende 
kosten van den Spoorweg, waarop de lossing 
geschiedt. 

Indien de afzender voorschrij ft bet overschie
tende dee! der lading terug of verder te zen
den , geschiedt dit als afzonderlijke zending. 

Artikel 8. 
Sluiling vctn de vervoerovereen komsl. 

D uplicaat-vmchlbi-ief . 
§ 1. De vervoerovereenkomst is afgesloten, 

zoodra bet station van afzend ing het goed met 
den vrachtbrief te r verzend ing heeft aange
nomen. H et station van afzending stelt de 
aanneming vast door den vrachtbrief van zijn 
datumstempel te voorzien. 

§ 2. De stempeling van den vrachtbrief 
moet onmiddell ijk na de voll edige aflevering 
van de daarin genoemde goederen en na de 
betaling van de voor rekening van den a f
zender komende kosten gescb ieden; deze stem
pel ing moet, zoo de afzender dit verlangt, in 
zijne tegenwoordigheid geschieden. 

§ 3. Na de stempeling strekt de vrachtbrief 
als bewijs der vervoerovereenkomst. 

§ 4. Met betrekking echter tot de goecleren, 
waarvan de lading, krachtens de tarieven of 
krachtens met den afzen cler getroffen regelin
gen, voor zoover zulke regel ingen op het sta-

, t ion van afzending zijn toegelaten, op den 
afzender rust, gel den de opgaven in den vracht
brief betreffende bet gewicht of het aantal der 
colli slechts clan a ls bewijs tegen den Spoor
weg, indien deze de zending heeft nagewogen 
of nageteld en dit op den vrachtbrief heeft 
geconstateerd. 

§ 5. De Spoorweg is verplicht de ontvangst 
van het goed en den datum van aanneming 
ten vervoer op den duplicaat-vrachtbrief, welke 
door den afzender tegelij k met den vrachtbrief 
moet warden aangeboden, te bevestigen. 
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Dit dupl icaat heeft noch de waarde van den 
vrachtbrief, welke de zending vergezelt, noch 
van een cognossement. 

Artikel 9. 
Grondslagen voor de be1·ekening van de 

,·,·achtprijzen. Tarieven en voorschriften 
voor den te volgen weg. 

§ 1. De vrachtprijzen en de bijkomende 
kosten warden bernkend volgens de in elken 
Staat rechtens van kracht zijnde en behoorlijk 
aangekondi gde tarieven . Deze tarieven moeten 
a lle gegevens bevatten, noodig voor de bere
kening van de vrachtprijzen en de bijkomende 
kosten en zoo noodig de voorwaarden vermel
den, waaronder met den wissel koers zal warden 
reken ing gehouden. 

§ 2. De tarieven moeten a ll e bijzondere 
voorwaarden voor de verschillende wijzen van 
verzending aangeven, meer bepaaldel ijk, of zij 
voor ijl- of voor vrachtgoed geldig zijn. Indien 
een Spoorweg voor alle of voor bepaalde goe
deren clan wel voor bepaalde trajecten slechts 
voor een dezer wijzen van verzending een ta
rief heeft1 kan dit tarief voor alle zendingen 
wurden toegepast, zoowel voor die, welke ver
gezeld zijn van een geheel witten vrachtbrief 
als voor die met een vrachtbrief met roode 
strooken; wat de leveringstermijnen betreft, 
gelden clan voor die zendingen naar gelang 
van den gebezigden vrachtbrief de bepalingen 
van de artikelen 6, § 4, en 11. 

De tarieven moeten voor alle belanghebben
den op deze lfd wijze warden toegepast. Hunne 
voorwaarden zijn geldig, voor zoover zij niet 
strijdig zijn met deze Overeenkomst; in het 
tegenovergestelde geval warden zij beschouwd 
als nietig en van onwaarde. 

§ 3. a) Indien de afzender op den vracht
brief de te volgen route heeft voorgeschreven , 
wordt de vracht over deze route berekend. 

De aanduiding van de stations, waarop de 
douane-, fiscale-, politie- en andere ambtelijke 
formaliteiten moeten warden vervuld, wordt 
met een routevoorschrift gel ijkgesteld. · 

b) Indien de afzender in den vrachtbrief 
slechts de toe te passen tarieven heeft voorge
schreven, past de Spoorweg deze toe, voor 
waver dit voOl"schrift voldoende is voor de 
vaststell ing van de stations, waartusschen het 
verlangde tarief moet warden toegepast. De 
Spoorweg kiest onder de routes, waarvoor deze 
tarieven op den dag van afsluiting van de 
overeenkomst van vervoer geldig zij n, die, 
welke hem voor den afzender het voordeeligst 
voorkomt. 

c) Indien de afzender in den vrachtbrief de 
vooruitbetaling van den vrachtprijs tot een 
tusschenstation overeenkomstig ai-tikel 17, § 1, 
heeft voorgeschreven, kiest de Spoorweg onder 
de routes, we! ke het genoemde tusschenstation 
aandoen, die, welke hem voor den afzender 
het voordeel igst voorkomt. De vervoerkosten 
warden over de door den Spoorweg gekozen 
route berekend. 

d) Indien in de vorenstaande onder a en c 
genoemde gevallen een internationaal tarief 
bestaat tusschen het station van afzending en 
dat van bestemm ing op de volgens a voorge
schreven vervoerroute of tusschen het station 
van afzending en dat in vorenstaande onder c 
genoemd, wordt dit tarief toegepast, mits op 

het oogenblik van afzend ing de toepassing van 
het tarief niet afhankelijk is van voonvaarden, 
waaraan niet zou warden voldaan. 

e) Indien de door den afzender gegeven 
aandu idingen niet voldoende zijn om de ver
voerroute of de tarieven te bepalen, of indien 
eenige dezer aanduidingen onderling onver
een igbaar zijn, kiest de Spoorweg de vervoer
route of de tarieven, welke hem het voordee
ligst voor den afzender voorkomen. Met be
trekking tot de onder a, alinea 2, bedoelde 
tations, richt de Spoorweg zich steed met be-

trekking tot de nadere voorschriften van den 
afzender, zooveel mogelijk naar de opgaven in 
den vrachtbrief. 

Indian echter tusschen het station van af
zending en dat van bestemming een recht
streeksch . internationaa l tarief bestaat, wordt 
dit tarief toegepast, mits de daarvoor ge ldende 
vervoerroute vereenigbaar is met voorsch riften 
van den vrachtbrief betreffende de stations, 
bedoeld onder letter a, alinea 2, en mits de 
toepassing niet afhankelijk is van andere voor
waarden, waaraan niet zou warden voldaan. 

/) In alle boveng•rnoemde gevallen warden 
de termijnen over de door den afzender ver
langde of door den Spoorweg gekozen vorvoer
route berekend. 

g) De Spoonveg kan buiten de in artikel 5, 
§ 5, en artikel 28, § 1, aangehaalde gevallen 
het vervoer slechts over eene andere dan door 
den afzender voorgeschreven route bewerk
stell igen, indien: 

1 °. de vervoerkosten en de leveringster
mijnen niet grooter zijn clan die berekend over 
de door den afzender verlangde vervoerroute; 

2°. de douane-, fiscale-, politie- en andere 
ambtelijke formalite iten altijd op de door den 
afzender aangegeven stations vervuld worden. 

Indian de verzending over eene andere clan 
de door den afzender voorgesch reven route 
plaats vindt, moet deze hiermede in kennis 
warden gesteld. 

h) In de onder b, c en e, alinea 1, van deze 
paragraaf genoemde gevallen is de Spoorweg 
slech ts bij opzet of grove schuld verantwoorde
lijk voor eene uit de keuze van de ve rvoer
rnute of de tarieven ontstane schade. 

§ 4. Ten bate van de Spoorwegen mogen 
buiten de in de tarieven aangegeven vracht
prijzen en bijkomende kosten geen andere be
dragen geheven warden dan de door hen ge
dane uitgaven, zooals uit- of invoerrechten, 
niet in het tarief aangegeven kosten voor het 
vervoer van het eene station naar het andere, 
kosten voor herste lling van de uit- en inwen
dige verpakking van de goederen, welke voor 
hun behoud noodig zijn en andere soortgelijke 
uitgaven . Deze kosten moeten behoorlijk vast
gesteld en afzonderlijk op den vrachtbrief 
berekend worden, terwijl de bewijsstukken 
moeten ,vorden bijgevoegd. Indien de ver
pl ichting tot betaling van deze kosten op den 
afzender rust, mo ten de bewijsstukken niet 
met den vrachtbrief aan den geadresseerde 
warden afgeleverd, maar den afzender met de 
kostenberekening overeenkomstig artikel 17 
overhandigd warden. 

Artikel 10. 
Ve,·bod van bijzondere ove,·eenkornsten. 

Elke bijzoudere overnenkomst, strekkende 
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om aan een of meer afzenders eene verlaging 
op de tari efprijzen te verl eenen, is uitdrukke
lijk ve rboden en van rech tswege nietig. 

Evenwel mogen vrachtverlagingen worden 
rn rl eend , welke behoorlijk aangekondigd zijn 
en ge lij kelijk voor iedereen onder dezelfde 
,·oorwaarden gelden, a lsook die, welke worden 
verleend of voor den dienst va n den Spoorweg 
of voor den dienst der openbare besturen of 
ten bate van werken va n weldadigheid. 

A rtikel 11. 
L everingstermij nen. 

§ 1. De leveringstermij nen mogen de vol -
gende rn ax in1a n iet ove rsch rij dcn : 

a) voo1· ijl goed: 
1 °. tijd voor de expedit ie .. .. 1 <lag ; 
2°. tijd voor het vervoer voo ,· el ke 

250 tariefki lometer of gedee lte va n 
250 tar iefkilometer ... .. ... .. ..... ... 1 <lag ; 

b) voor vrachtgoed : 
1 °. t ijd voor de expedi t ie ....... ..... 2 dagen ; 
2°. tijd voor het vervoe r voor el ke 

250 tariefkilometer of gedeel te van 
250 tariefkil omete r . ... .. .. .... .... .. . . 2 dagen. 

§ 2. Indi en de verzendi ng zich over meer 
derc doo1· sporen verbonden spoorwegnetten 
11itstrekt, wordt de tijd voor het ver~oer naa r 
den geheelen afstand tussehen het station van 
afzending en dat van bestemmi ng berekend ; 
de tijd voor de expedi t ie wordt sleeh ts eenm aal 
berekend , welke ook het aantal der spoorweg
nette n, zij , waarover het vervoer loopt. 

§ 3. De wetten en rnglementen van elken 
Staat bepal en, in hoever de aan hun gezag 
onderwo1·pcn Spoorwegcn bevoegd zijn aanvul
l ingstermij11en vast te ste ll en in de na vol gende 
gevall en: 

P) voor verzendi ngen, die gebruik maken : 
hetzij va 11 den zeeweg of van b innenwateren 

door middel van veerponten of booten ; 
hetzij van een weg zonder spoorbaan ; 
hetzij van verbindi ngsbanen, welke twee lij -

11en va n eenzel fde net of van verschill ende 
11etten ve rbi nden ; 

hetzij va n een Spoorweg, waarop uitsluitend 
met be perkte snelheid wordt vervoerd ; 

hetzij van eene I ijn met eene andere cl an de 
norm a le spoorwijdte; 

b) wa nneer zich bui tengewone omstandig
hcden voordoen, welke ten gevol ge kunnen 
hebbcn : 

hetzij eene abnormale verkeerstoene!Iling; 
hetzij abnornrnle exploitatie-moeilijkheden. 
De uanvulli ngstermijnen moeten steeds in 

geheele dagen \\·orden vastgesteld. 
§ 4. De aanvullingstermijnen, welke op 

g rond van de in § 3, onder a, genoemde om
stand ighedcn worden vastgeste ld, moeten in de 
ta rieven wo rden vermel d. 

De in § 3, onder b, genoemde aanvul lings
te rmijnen moeten worden aangekond igd en 
kunnen n iet van kracht worden, voordat di t is 
gesch ied . 

§ 5. De lever ingstermij n begint te loopen 
o p het m iddernachtelij k uur rnlgende op de in 
a r t ikel 8, § 1, bedoelde aannem ing van het 
goed . 

§ 6. De leveringstermijn i in acht geno
men , ind ien , voordat hij is ve rstreken, het 
goed is afgeleverd of van de aankomst daar
va•1 is kenn is gegeven aan de n geadresseerde 

of aan dengene, die volgens de reglementen 
van den met de aflevering belasten Spoorweg 
tot het in ontvangst nemen gerechtigd is. De 
wetten en reglementen van e l ken Staat be
palen de wij ze, waarop de afgifte van de ken
nisgeving va n aankomst wor dt geconstateerd. 

Voor zendingen, welke niet door den Spoor
weg aan huis worden afgeleverd en waarvoor 
geen kennisgeving van aankomst behoeft te 
worden gezonden, is de leveringstermijn in 
ach t genomen, indien de goederen, voordat di e 
termiju is verstreken, op het station van be
stemming ter beschikking van den geadres
seerde zijn gestel d. 

§ 7. De lever ingstermijn loopt niet door t ij 
dens den duur va n het oponthoud, veroorzaakt 
door het ve rvull en van de douane-, fi scale-, 
pol itie- en a nclere ambtelijke formaliteiten, 
a lsmede tijdens den duur van elke buiten 
schuld va n den S poorweg ingetreden stx:>ornis 
in het verkeer, waardoor het begin of de voort
zetting van het vervoer tijdelijk wordt verhin
derd. 

De leveringstermijn loopt evenmin door ge
durende de uitvoer ing der in artikel 7, §§ 2 en 
3, bedoelde maatregelen en tijdens den duur 
van het oponthoud, veroorzaakt door eene wij
zi g ing van de vervoerovereenkomst door den 
a fzender in den zin van artikel 21. 

Bovendien loopt de leveringstermijn n iet 
door bij het ve rvoer van levende dieren tijdens 
den dnur: 

a) van het oponthoud dezer di eren op drenk
stations; 

b) van het oponthoud al s gevolg van een 
politiemaatregel ; 

c) van het veear tsenijkundig onderzoek. 
§ 8. Voor de vrachtgoedzendingen loopt de 

leveri ngstermij n n iet door op Zonda gen en 
wettelijk e rkende fees tdagen . 

Voor ijl goedzendingen begint de leverings
termijn een dag late r te loopen, indien de op 
de aanneming van de goederen volgende dag 
een Zondag of wettelijk erkende feestdag is. 
E venzoo loopt, indien de laatste dag van den 
leveringstermijn een Zondag of wettelijk er
kende feestdag is, de leveringste rmijn eerst 
den daarop volgenden dag af. Deze bepal in
gen zijn evenwel niet toepasselijk op de ijl
goedzendi ngen, waarvoor hetzij in den Staat 
van verzendi ng hetzij in di en van bestemming 
de stations op Zon- en feestdagen zijn geopend. 

§ 9. I nd ien de wetten of reglementen van 
een Staat bepalen, dat de ijlgo dverzending op 
Zon- en bepaalde wettelijk erkende feestdagen 
geheel of gedeeltel ijk wordt stopgezet, worden 
de leveringslermijnen dienoverecnkomstig ver
lengd . 

§ 10. Indien volgens de wet ten en regle
menten van een Staat specia le of ui tzonderings
tar ieven •met verlaa e pr ijzen en met ver
lengde leveringstermijnen geoorl oofd zijo, kun
nen de Spoo1·wegen van dezen Slaat die tarie
ven met ve rl engde leveringste rmijnen ook in 
het international e verkeer toepassen. 

Artikel 12. 
T oestand van het goed. V erpakking. 

§ 1. ,vanneer de Spoorweg goederen ten 
vervoer aanneemt, welke duidelijke teekenen 
van be chadig ing vertoonen, kan hij verlangen. 
dat van den toesta nd van die goederen aan 
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teekening wordt gehouden op den vrachtbrief. 
§ 2. Ind ien de aard van het goed eene ve r

pakking eischt, moet de afzender het goed op 
dusdanige wijze verpakken, dat <l it gevrij
waard is voor geheel of gedeeltelijk verlies en 
voor beschadiging tijdens het vervoer alsmede, 
dat <lit goed geen schade aan personen, mate
r ieel of andere goederen kan berokkencn. 

Overigens moet de verpakking voldoen aan 
de voorschriften de r tarieven en reglementen 
van den Spoorweg van afzending . 

§ 3. Indien de afzender zich niet gedraagt 
naar de voorschriften van § 2, kan de Spoor
weg of de zending weigeren of e ischen, dat de 
a fzender op den vrachtbrief de afwezigheid 
der verpakking of wel den gebrekkigen toe
stand hiervan (onder nauwkeurige omschrij 
ving van het gebrek) erkent. 

§ 4. De afzender is verantwoordelij k voor 
de gevolgen van de afwezigheid van verpak
ki ng of voor den gebrekkigen toestand hier
van zooa ls die op den vrachtbrief zijn erkend, 
evena ls voor die van de uitwendig n iet ken
bare gebreken der verpakking. Alie daaruit 
voortv loe iende schade is voor reken ing van 
den afzender, die in voorkomende gevallen 
den Spoorweg het door dezen geleden verlies 
moet vergoeden. 

De afzender is ook verantwoordelij k voor 
uitwendig kenbare, niet op den vrachtbrief er
kende gebreken de r verpakking, ind ien het 
aanwezig zijn dezer gebreken door den Spoor
weg wordt bewezen. 

§ 5. Indien een afzender gewoon is gelijk
soortige goederen, die eene verpakking be
hoeven, onve1·pakt of met eenzelfde gebrekkige 
verpakk ing van eenzelfde station te verzen
den, behoeft hij niet voor elke zending de in 
paragraaf 3 bedoelde voorschriften na te !e
ven, indien hij op dit station eene algemeene 
verklaring, overeenkomstig het model van Bij
lage III dezer Overeenkomst, afgeeft. In dit 
geval moet op den vrachtbrief naar de op 
het station van afzending afgegeven alge
meene verklaring worden verwezen. 

§ 6. Behoudens de in de ta ri even u itdruk
kelij k voorziene uitzonderingen is de afzender 
verplicht stukgoederen van duidel ijke, onuit
wischbare uitwendige merken te voorzien, 
waardoor verwisseling buitengesloten wordt, en 
welke merken met die op den vrachthrief aan
gegeven vol komen moeten overeenstemmen. 
Bovendicn is hij verpl ich t op elk co llo een 
br iefje aan te brengen, waarop in onuitwisch
baar schrift het station van bestemming is 
aangegeven. Naam en adres van den geadres
seerde moeten eveneens worden vermeld, in
di en dit door het op den Spoorweg van afzen
ding toepasselijk zijnde reglement wordt voor
geschreven, hetzij open, hetzij onder een omge
vo u wen gedeelte van het briefje, welk gedeelte 
slechts geopend mag worden, indien de vracht;.. 
br ief ontbreekt. 

Oude opschriften of briefjes rnoeten door den 
afzender doorgeslagen of verwij derd worden. 

§ 7. Behoudens in de tarieven uitdrukkelijk 
YOOrziene ui tzonderingen · mogen licht breek
bare voorwerpen (al s glaswerk, porcelein, aar
dewerk), voorwerpen, welke gemakkelijk in 
den wagen ver trooid geraken (als noten, ooft, 
voer, steenen) en goederen, welke andere zen
dingen kunnAn verontreinigen of beschadigen 

(als kolen, kalk, asch, gewone aarde, verf
aarde) slechts a ls wagenladingen worden ver-

. zonden, tenzij deze goederen zoo verpa kt of 
samengebonden worden, da t zij niet kunnen 
breken, verloren gaan of andere zendingen 
verontreinigen of beschadigen. 

Artikel 13. 
Voor de vervulling van de douane-, / iscale-, 

politie- en andere a-rnbtelijke f orm.ali
teiten te verstrekken stukken. 

Douaneversluiting. 
§ l. De afzender is verplicht bij den vracht

brief de bescheiden te voegen, we! ke tc,· ver
vu ll ing van de douane-, fi scale-, poli tie- en 
andere ambtelijke formal ite iten voor de a fl e
ver ing van het gocd aan den geadresseerde 
vere ischt zijn. Deze bescheiden mogen slechts 
goederen betreffen, we! ke het 0 11 derwerp u it;.. 
maken van eenzelfden vrachtbrief, tenzij de 
adm inist.r atieve of tar iefvoorschri ften anders 
bepalen . 

Indien bedoelde besche iden niet bij den 
vrachtbrief gevoegd kunnen worden, omdat zij 
op een grensstation zijn gedeponeerd, moet de 
vrachtbrief de nauwkeur ige a anduiding bevat
ten van de plaats, wnar zij zij n gedeponeerd. 

§ 2. De Spoorweg is n iet verp l icht te onder
zoeken of de bijgevoegde besche iden uauw
keurig en voldoende zij n. 

De afzender is tegenover den Spoorweg ver
antwoordelijk voor alle schade, welke uit het 
ontbreken, de onvoldoendheid of de onregel
matigheid van d ie bescheiden zou kunnen 
voortvloeien, behalve voorzoover de Spoorweg
zelf in gebreke is. 

De Spoorweg is, overeenkomstig de bepal in
gen van titel III, verantwoordel ijk voor de 
gevolgen van het verl ies der overeenkomstig 
arti kel 6, § 6, /, in den vrach tbrief vermelde 
en bij den vrachtbrief gevoegde bescheiden. 

§ 3. De afzender is verpl icht zich naar de 
douanevoorschriften betreffende de verpakking 
en de bedekking van de goederen te gedragen. 
Goederen, waarvan de douaneversluiting be
schadigd of gebrekkig is, kan de Spoorweg 
weigeren. 

HOOFDSTUK II. - UITVOERING VAN 
DE VERVOEROVEREENKOMST. 

Artikel 14. 
Aanbieding ten vervoe,· en lading i·an 

de goedercn. 
§ 1. De aanbieding ten vervoer van de goe

deren is aan de op het station van afzend ing
geldende wetten en reg lementen onderworpen. 

§ 2. De voor het station van a fzending gel
dende voorschriften bepalen, of de goederen 
door den Spoorweg of door den afzender wor
den ge laden, tenzij deze Overeenkomst hier
voor andere bepalingen bevat, of tusschen 
den afzender en den Spoorweg eene bijzondere 
in den vrachtbrief verme1de overeenkomst is 
getroffen. 

§ 3. Of de goederen in gesloten, open of 
bijzonder ingerichte wagens o f in open wagens 
met dekkl eeden worden verzonden, wordt, be
houdens de in deze Overeenkomst ge ldende 
voorschri ften, naar de bepal ingen der rncht
streeksche internationale tar ieven geregeld. In
dien geene rechtstreeksche internationale ta-



1928 18 ME I (S .180) 380 

1· ieven bestaan, of ind ien deze terzake geen 
bepalingen bevatten, zijn de aan het station 
van afzend ing geldende voorschriften voor het 
geheele af te leggen trlt ject van kracht. 

Artikel 15. 
Douane-, fisca.l e- , politie- en ande,·e 

a1nbtelijke formalit eiten . 
§ 1. Zoolang het goed onderweg is , worden 

de douane-, fiscal e-, poli tie- en andere ambte
Jijke formalite iten door den Spoorweg vervuld. 
H et staat den Spoorweg vrij deze taak onder 
eigen verantwoorde lijkheid aan een commis
s iona ir toe te vertrouwen of wel ze zel f op 
zich te nemen. In beide gevall en neemt hij de 
verplichtingen van een commissionair op zich. 

De afzender kan evenwel of in persoon of 
door een in den vrachtbrief aangeduiden ge
volmach t igde de in de vorige a linea bedoelde 
behandel ing bijwonen om alle noodi ge inlich
t ingen te geven en ter zake dienende opmer
k ingen te maken, zonder dat hij hieraan het 
recht kan ontleenen het goed in bez it te nemen 
of de formaliteiten zelf te vervullen. 

Indian de afzender voor de vervulling van 
de douane-, fi scale-, poli tie- en andere ambte
l ijke formaliteiten eene niet toe te laten wij ze 
van h ande lon heeft voorgeschreven, handelt 
de Spoorweg op de wij ze, die hem voor den 
belanghebbende het voordeel igst dunkt en 
ste lt den afzender met de getroffen maatrege
len "in kennis. 

§ 2. Indien op het station van bestemming 
een douane kantoor bestaat, en de vrachtbrief 
de douanebehandeling op het station van be
stemming voorschrijft, of we! bij het ontbreken 
van zulk een voorschrift het goed onde r 
douaneversluiting op het station van bestem
ming aankomt, heeft de geadresseerde het 
recht op het station van bestemming de 
douaneformaliteiten te vervullen. Indian hij 
van dit recht gebruik maakt

1 
moet hij vooraf 

de kosten, waarmede de zenaing bezwaard is , 
voldoen en den vrachtbrief in lossen. 

Indian de doua neformali teiten noch door 
den geadresseerde noch door den gevolmach
t igde van den afzender binnen een door de op 
bet station van bestemming van kracht zijnde 
reglementen bepaalden termij n zij n vervuld, 
kan de Spoorweg, zoolang de vrachtbrief door 
den geadresseerde niet is ingelost, handelen a ls 
in § 1 aangegeven. 

Artikel 16. 

A/levering. 
§ 1. De Spoorweg is verplicht op het door 

den afzender aangewezen station van bestem
ming den vrachtbrief en het goed aan den 
geadresseerde af te geven tegen ontvangst
bewijs en betaling van het bedrag der uit den 
vrachtbrief voortvloeiende vorderingen. 

Door de aannem ing van het goed en den 
vrachtbrief wordt de geadresseerde verplicht 
aan den Spoorweg het bedrag der uit den 
v rach tbrief voortvloeiende vorderingen te be
talen. 

§ 2. D e wijze van aflevering van het goed 
a lsmede de verpl ichting van den Spoorweg om 
het goed te bezorgen aan de woonplaats van 
den geadresseerde, hetzij ter p laatse van het 
station van bestemming, hetzij op een andere 
plaats, worden geregeld overeenkomstig de 

voor den met de aflevering belasten Spoorweg 
geldende wetten en reglementen. 

§ 3. Na de aankomst van het goed op het 
station van bestemming heeft de geadresseerde 
het recht van den Spoorweg de afgifte van 
den vrachtbrief en de aflevering van het goed 
te vorderen. Indian het goed binnen den in 
artikel 30, § 1, genoemden termijn niet is aan
gekomen, kan de geadresseerde, hetzij hij voor 
zich zelf dan we! voor een antler h andelt, na 
het e indi gen van dezen termijn tegenover den 
Spoorweg op eigen naam de rechten, voort
vloeiende uit de vervoerovereenkomst doen 
gelden onder voorwaarde, dat hij vooraf de 
hem door die overeenkomst opgelegde verpl ich
tingen nakomt. 

Artikel 17. 
B etal ing van de vracht . 

§ 1. Voor zoover de vracht- en andere kos
ten niet door den afzender krachtens den 
vrachtbrief zij n betaald, worden zij geacht ten 
laste van den geadresseerde te zij11 . D e afzen
der kan , a ls fra nkeering, volgens nadere be
paling der toe te passen tarieven hetzij zekere 
bepaalde kosten of de vracht tot een willekeu
rig gekozen grenspunt of grensstation voor 
zijne rekening nemen; bij u itzondering kunnen 
de tarieven of overeenkomsten tusschen de 
Spoorwegen de frankeering ook tot bepaalde 
stations, geen grensstations zijnde, toelaten. 

De afzender moet in de daarvoor bestemde 
kolom in den vrachtbrief de kosten, welke hij 
voor zijne rekening neemt, in den volgenden 
vorm aanduiden: 

a) indien de afzender voor zijqe rekening 
neemt de vracht- en alle overige kosten, welke 
volgens de regleme nten en de tarieven door 
het station van afzending in rekening kunnen 
worden gebraeht, hieronder begrepen de pre
m ie ingeval van aangifte van belang bij de 
levering, voorzien bij artikel 35 en de premie 
voor voorschotten en voor remboursementen, 
du idt hij dit aan door het woord ,,franco"; 

b) indien de · afzender andere kosten dan 
die hierboven onder a aangegeven voor zij ne 
rekening neemt, duidt hij dit aan door de 
woorde n ,, franco vracht en ...... .. . .. . (nauw-
keurige opgave der vergoeding of vergoedin
gen, die hij wil betalen)". 

D e vermelding ,,franco douane" duidt aan, 
dat de afzender de door de douane-kantoren 
te innen douane-rechten en -kosten heeft te 
betalen, al smede de door den Spoorweg voor 
het vervullen van de douane-formaliteiten te 
heffen bedragen; 

c) indien de afzender alle kosten van wel
ken aard ook voor zij ne rekening neemt, zelfs 
die welke mochten ontstaan na het ten ver
voer aannemen van het goed, duidt hij dit aan 
door de woorden ,, vrij van alle kosten" ; 

d ) indien de afzender slechts eene of meer 
der hierboven onder a aangeduide ve rgoed in
gen wil betalen, duidt hij dit aan door de 
woorden ,,franco .. .. .. .. . .. (nauwkeurige opgave 
van de vergoeding of de vergoedingen, welke 
hij wil betalen)"; 

e) indien de afzender de vracht tot een 
grenspunt (of een grensstation) of bij wijze 
van uitzondering tot aan een. bepaald antler 
station, dat geen grensstation is, voor zij ne 
rekening neemt, du idt hij di t aan door de 
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woorden ,,franco tot x-grens of franco tot x". 
In den vrachtbrief kunnen verscheidene el

kander aanvullende frankeeringsvoorschriften 
tegel ijk worden gegeven bv. ,,franco vracht en 
douane"; of ,,franco-vracht tot x-grens en 
franco-douane". 

§ 2. De Spoorweg van afzending kan, wan
neer het goederen geldt, welke naar zijn oor
deel aan spoedig bederf onderhevig zij n of 
welke uit hoofde van hunne geringe waarde of 
hunnen aard geen voldoenden waa rborg voor 
de vracht opleveren, vooruitbetaling van de 
vracht vorderen. 

§ 3. Indien de afzender geheel of gedeel te-
1 ijk het bedrag der kosten voor zijne rekening 
neemt, en wanneet <lit bedrag bij de aaobie
-ding ten vervoer niet nauwkeurig kan worden 
vastgesteld, kan de spoorweg als borgtocht 
tegen ontvangstbewijs de storti ng vorderen van 
een met het vermoedelijk bedrag gelijkstaande 
son1. Deze kosten worden door de opeenvol
gende overgangsstations ingeschreven op eene 
frankeeringsnota , welke de zending tot het 
station van bestemming begeleidt en die bin
nen twee maanden na afloop van den leve
ringstermijn aan het station van afzending 

moet worden teruggezonden. 
Na terugkomst der frankeeringsnota moet de 

eindafrekening gesch ieden en den afzender 
onder teruggave van het ontvangstbewijs eene 
overeenkomstig de frankeeringsnota opgernaak
te kostenrekening worden overhandigd. 

De frankeeringsnota moet worden ingericht 
overeenkomstig het model van Bijlage IV 
dezer Overeenkomst. 

§ 4. Het station van afzending moet zoowel 
in het duplicaat als in den vrachtbrief de we
gens frankeering geheven bedragen specificee
ren. 

Artikel 18. 

Onjuiste toepa.ssing van het tarief. 

§ 1. Ingeval van onjuiste toepassing van 
het tarief of van vergissingen bij de bereke
ning van de vracht of de verschillende andere 
kosten moet het te veel betaalde en het te 
weinig gevorderde worden vereffend. 

§ 2. Het door den Spoorweg in zijn voor
deel bevonden verschil moet, indien het voor 
een vrachtbrief het bedrag van fr. 0.50 te 
boven gaat, ambtshalve den belanghebbende 
worden medegedeeld en de vereffening daar
van moet zoo spoedig mogelijk geschieden. 

§ 3. Tot de betaling aan den Spoorweg van 
het te weinig gevorderde is, indien de vracht
brief niet is ingelost, de afzender verplicht. 
Wanneer de geadresseerde den vrachtbrief 
heeft aabgenomen, is de afzender slechts tot 
betal ing van die te weinig gevorderde kosten 

gehouden, welke hij krachtens het frankeerings
voorschrift in den vrachtbrief voor zijne reke
ning heeft genomen; het overige komt voor 
rekening van den geadresseerde. 

§ 4. Voor de krachtens <lit artikel op een 
vrachtbrief verschuldigde bedragen wordt, in
dien zij meer dan tien francs bedragen, 6 % 
rente berekend. Deze rente loopt van den <lag 
der in artikel 40 genoemde buitengerechtelijke 
r eclame, of, indien deze niet heeft plaats ge
had, van den <lag der rechtsvordering. 
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Artikel 19. 

R ern bou,·sernenten en voorschotten . 

§ 1. De afzender kan zijne zending tot het 
bedrag van de waarde van het goed met een 
remboursement belasten. Het bedrag van het 
remboursernent moet in de munt van den 
Staat, waaruit de verzending geschiedt, worden 
uitgedrukt; de tarieven kunnen h ierop uitzon
der ingen toelaten. 

§ 2. De Spoorweg is niet verplicht den af
zender het remboursement uit te betalen clan 
voor zoover het bedrag door den geadresseerde 
is betaald. Dit bedrag moet binnen een ter
mijn van drie maanden na laatstbedoelde be
taling ter beschikking van den afzender wor
den gesteld; bij vertraging is van het ver• 
strijken van <lien termijn eene rente van 6 pet. 
verschuldigd. 

§ 3. Indien het goed den afzender zonder 
voorafgaande incasseering van het rembourse
ment is afgeleverd, moet de Spoorweg den af
zender de schade tot het bedrag van het rem
boursement vergoeden behoudens zijn verhaal 
op den geadresseerde. 

§ 4. Voor het remboursement wordt eene bij 
de tarieven bepaalde vergoeding berekend ; 
deze vergoeding is zelfs dan verschuldigd als 
het remboursement is opgeheven of verminderd 
door eene wijziging van de vervoerovereen
kornst (artikel 21, § 1 ). 

§ 5.· Voorschotten worden slechts volgens de 
op het station van afzending geldende bepa-
1 ingen toegelaten. 

Artikel 20. 
l' erplichtingen van den Spoorw eg van 

bes tern,ning. 
De Spoorweg van bestemming moet zorgen 

voor de inning van het geheele bedrag der uit 
de vervoerovereenkomst voortvloe iende vorde
ringen, bepaaldelijk van de vracht, de bij
komende kosten, de douane-rechten, de rem
boursementen en andere sommen, waarmede 
het goed bezwaard is, een en ander zoowel 
voor zij ne eigen rekening als voor rekening 
der voorafgaande Spoorwegen of overige be
I anghebbenden. 

HOOFDSTUK III. - WIJZIGINGEN VAN 
DE VERVQEROVEREENKOMST. 

Art ikel 21. 

R echt tot wijziging van de ve,·voer
overeenkornst . 

§ 1. Alleen de afzender heeft het recht de 
vervoerovereenkomst te wijzigen, hetzij door 
het goed aan het station van afzend ing terug 
te nemen, of door het onderweg op te houden, 
of door het uitstellen van de aflevering, of 
we! door het ter plaatse van bestemming of op 
een voor- of ve1·der gelegen plaats hetzij aan 
den in den vrachtbrief aangegeven gead L'es
seerde of aan een anderen persoon te doen 
afleveren dan we! ten slotte, door order te 
geven tot het terugzenden aan het station van 
afzending. 

De Spoorweg kan daarenboven op verzoek 
van den afzender wijzigingen in de overeen
komst aannemen, strekkende tot het vestigen, 

25 
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verhoogen, verlagen of opheffen van een rem
boursement of we! tot de frankeering der zen
dingen; deze wijzigingen worden door den 
Spoorweg zonder eenigen waarborg voor hare 
uitvoering toegelaten. 

Andere clan de hierboven genoemde wijzigin
gen worclen in geen geval toegelaten. 

De wijzigingen in de vervoerovereenkomst 
mogon nimmer eene splitsing cler zencling ten 
gevolge hcbben. 

§ 2. Tot de bovenvermelde wijzigingen van 
de overeenkomst moet order worden gegeven 
bij ecne schriftelij ke, door den afzender onder
teekende verk l aring, ove.reenkomst ig bet for
rn ul ier, hetwel k Bijl age V dezer Overeenkomst 
111t111aakt. 

Deze verklaring moet herhaald worclen op 
den duplicaat-vrachtbrief, die tegelijkertijd 
aan den Spoorweg moet worclen getoond en 1 

door dezen aan den afzender teruggegeven. In
dien de Spoor-weg de orders van den afzender 
heeft opgevolgd zonder het vertoon van den 
clupl icaat-vrachtbrief te eischen, is hij verant
woordelij k voor de schade, welke hieruit voort
spruit voor den geadresseerde, aan wi en deze 
dupl icaat-vrachtbrief door den afzender is ge
zonden. 

Ind ien de afzencler de verhooging, ver laging 
of opheffi ng van een remboursement verlangt, 
moet h ij het bewijsstuk, dat hem ter za ke oor
spronkelij k is afgegeven, vertoonen. Wordt het 
remboursemcnt verhoogd of verlaagcl, clan 
wordt cl it bewijsstuk na wij zig ing aan den be
I anghebbencle teruggegeven; in geval van op
heffing van het remboursement worclt het stuk 
ingehoucle_n. 

E lke wijziging in de overeenkomst, waartoe 
door den afzender op eene andere clan boven 
omschreven wijze order wordt gegeven, is 
nietig. 

§ 3. De Spoorweg geeft slechts gevolg aan 
de wijzigingen, . waartoe doo r den afzender 

· order is gegeven, indien deze hem door tus
schenkomst van het station van afzencling wor
dcn kenbaar gemaakt. 

Indien de afzender den wensch daa rtoe te 
kennen geeft, wordt het station van bestem
ming, of het station, waar de zending wordt 
opgehouden, op zijne kosten door een telegram 
van het station van afzending verwittigd; dit 
telegram moet door eene schriftel ijke verkla
ring worden bevestigd. In dit geval mag het 
station van bestemm ing, of het station, waar 
de zending wordt opgehouden, den vrachtbrief · 
n iet afgeven en het goed niet afleveren of 
verder zenden clan nadat het de schriftel ijke 
verklaring heeft ontvangen. 

§ 4. H et reoht van den afzender tot wijzi
ging van de vervoerovereenkomst verval t, ook 
indien hij in het bezit is van den dupl icaat
vrachtbrief, wanneer de vrachtbrief aan den 
geadresseerde is afgegeven, of wanneer de 
laatste overeenkomstig artikel 16, § 3, zijne 
uit de vervoerovereenkomst voortv loe iende 
rech t-en heeft doen gelden. V an dit oogenblik 
moet de Spoonveg zich gedragen naar de aan
wijzingen van den geadresseerde, bij gebreke 
waarvan hij tegenover den geadresseerde voor 
de gevolgen van de n iet-u itvoering verant
woordelijk is, onder de in titel III aangegeven 
voorwaarden. 

Artikel 22. 
Uitvoering van de in de vervoerovereenkomst 

aangebrachte wijzigingen. 
§ 1. De Spoorweg mag de ui tvoer ing van de 

in artikel 21, § 1 , alinea 1 genoemde orders. 
niet weigeren of uitstellen ~f deze orders ge
wijzigd uitvoeren, behalve in de navolgende 
gevallen : 

a) indi en hare u itvoering op het oogenbl ik, 
clat den Spoorweg opdracht wordt gegeven, 
niet meer mogel ijk is; 

b) indien door hare u itvoering de regel 
matigheid van den dienst zou worden gestoord; 

c) indien hare uitvoering, wanneer het be
treft eene wijziging in het station van bestem
ming, strijdig is met wetten en reglementen 
van de bij het vervoer betrokken Staten , be
paaldelij k wat betreft de douane-, fi scale-, 
politie- en andere ambtelijke voorschriften ; 

d) indien, wanneer het betreft eene wijzi
ging in het station van bestemming, de waarde 
van het goed alle vervoerskosten, welke bij 
aa nkomst aan het n ieuwe station van bestem
ming op d it goed zul len drukken, naar alle 
waarschijnlijkheid niet dekt, tenzij het bedrag 
dezer kosten dadelijk betaald of gewaarborgd 
wordt. 

In de bovenvermelde gevall en moet de af
zender zoo spoedig mogel ij k met de beletselen, 
d ie de uitvoering van zijne orders verhinderen, 
in kennis worden gesteld. 

Indien de Spoorweg deze beletselen niet kon 
voorzien, komen voor rekening van den a f
zender alle gevolgen, voor tvloeiende uit het 
begin van uitvoering, dat aan zijne orders is 
gegeven. 

§ 2. Indien de afzencler heeft voorgeschre
ven om het goed op een tusschenstation a£ te 
leveren, wordt de vracht tot dit station naar 
de tusschen het station van afzendi ng en het 
genoemde tusschenstation geldende tarieven 
geheven. 

Indien de afzender de terugzend ing naar het 
station van afzending heeft gelast, wordt de 
vracht berekend: 1 °. tot het station, waar de 
zend ing is opgehouden, volgens de tusschen 
d it station en het station van a fzend ing gel
dende tarieven; 2°. van het station, vanwaar
wordt teruggezonden tot het station van af
zending naar de voor di t t r a ject geldende 
tarieven. 

Indien de afzender de doorzending naar een 
ander station heeft voorgeschreven, wordt de 
vracht berekend: 1 °. tot het station, waar de 
zending is opgehouden, volgens de tusschen 
dit station en het station van afzend ing gel
dende tarieven; 2°. van het genoemde station 
tot het nieuwe station van bestemming volgens 
de tusschen deze be ide laatste stations gelden
de tarieven. 

§ 3. De Spoorweg heeft recht op terugbe
taling van de kosten, voortvloeiende uit de 
uitvoering van de in arti kel 21, § 1, bedoelde 
o rders, mits deze kosten niet door zijn eigeo 
schuld zijn ontstaan. · 

Artikel 23. 
1- toornissen in Ii.et ve1·voer. 

§ 1. Indien de aanvang of de voortzetting 
van het vervoer van eene zend ing wordt ver
hinderd , heeft de 6poorweg te besli ssen, of 
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het in het belang van den afzender raadzaam 
is hem om instructies te vragen, dan we! de 
voorkeur verdient het good na wijziging van 
de vervoersroute ambtshalve door te zenden. 
De Spoorweg heeft recht op betal ing van 
de vraoht over deze andere route en beschikt 
over den daarbij behoorenden leveringstermijn, 
zelfs indien deze grooter is da n die van de 
oorspronkelijke vervoersroute, tenzij de Spoor
weg in gebreke is. 

§ 2 . Indien er geen andere vervoersroute 
is, verzoekt de Spoorweg den afzender om in
structies; di t verzook is voor den Spoorweg 
echter niet verplicht in het geval van tijdel ij ke 
stoornis, voortvloeiende uit de in artikel 5, 
§ 5, bedoelde omstandigheden. 

§ 3. De met eene stoornis in kennis ge
stelde afzender kan de vervoerovereenkomst te 
n iet doen maar moet clan den Spoorweg naar 
ornstandi gheden betalen, hetzij de vrachtprijs 
voor het reeds a fgelegde traject, hetzij de kos
ten van de voorbereiding van het vervoer , 
evenals a l le d ie kosten, we! ke bij de tarieven 
zijn voo rzien , een e n ander t enzij de Spoorweg 
in gebre ke is. 

§ 4. Indien de afzender niet in het bezit is 
van den d up l icaat-vrachtbrief, mogen de in
structies, wel ke hij in de in d it artikel be
doelde gevallen geeft, noch den persoon van 
den geadresseerde , noch de plaats van bestem
ming wijzigen. 

§ 5. Er wo1·dt geen gevolg gegeven aan: 
a) de instructies van den a fzender , d ie n iet 

door tusschenkomst van het station van afzen
ding worden gegeven; 

b ) het verzoek om terugzending van goed, 
waarvan de waarde naar alle waarschij nlijk
heid de kosten van terugzending niet dekt, 
tenzij het bedrag dezer kosten dadelijk betaald 
of gewaarborgd wordt. · 

§ 6. Indien de met eene stoornis in kennis 
gestelde afzender niet binnen een behoorlij ken 
termijn uitvoerbare instructies geeft, zal wor
den gehandeld naar de voor stoornis in de 
a fleveri ng gel den de reglementaire bepal ingen , 
wel ke van kracht zijn op den Spoorweg, waa r
op het goed is opgehouden. 

§ 7. Indien de stoornis ophoudt v66r de 
aankomst van de instructies van den afzender, 
wordt het goed naar het station van bestem
rning gezonden zonder deze instructies af te 
wachten en de afzender wordt hiermede zoo 
spoedig mogelij k in kennis gesteld. 

Artikel 24. 
Stoorn·is in de a/levering. 

§ 1. Indien de regelmat ige a fl evering van 
het goed verhinderd wor dt, moet het station 
van bestemming den afzender onverwij ld daar
van kennis geven door tusschenkomst van het 
station van afzending en hem om instructies 
verzoeken . Indien het verzoek daartoe reeds in 
den vrachtbrief is gedaan, moot de afzender 
dadelij k telegrafisch verwittigd worden. De 
kosten van di e kennisgeving komen ten last,e 
van het goed. 

Indien de geadresseerde het goed weigert, 
heeft de afzender het recht er over te besch ik
ken, zelfs indien hij den dupl icaat-vrachtbrief 
niet ka n vertoonen . 

Indien de geadresseerde, na het goed te heb
ben geweigerd, dit daarna toch in ontvangst 

wenscht te nemen . wordt d it hem afgeleverd, 
tenzij het station van bestemming intusschen 
tegengestel de instructi es van den afzender 
heeft ontvangen. Van deze aflevering moet den 
afzender onmiddell ijk kennis worden gegeven 
per aangeteekenden brief; de kosten hiervan 
komen ten l aste van het goed. 

In geen geval mag het good den afzender 
zonder zijne uitdrukkelijke toestemming ..__,or
den teruggezonden. 

§ 2. Voor a l hetgeen niet in § 1 van <lit 
a rtikel is voorzien en behoudens de voorschrif
ten van artikel 43 , wordt de wijze van hande
len, in geval van stoornis in de aflevering, be
paald door de wetten en reglementen, van 
kracht op den met de aflevering belasten 
Spoorweg. 

HOOFDSTUK IV. - VERZEKERING EN 
RECHTEN VAN DEN SPOORWEG. 

Artikel 25. 
Pandrccht van den Spoorweg. 

§ 1 . Voor alle in artikel 20 bedoel de vorde
ringen heeft de Spoorweg op het goed de 
rechten van eenen pandhoudenden schuld
eischer. D eze r echten bl ijven bestaan, zoolang 
het goed zich bevindt in handen van den 
Spoorweg of van een derde , di e het voor hem 
bezit. 

§ 2. D e werking van het pandrecht wordt 
geregeld door de wetten en reglementen van 
den Staat, waar de a fl evering moet gesch ieden . 

TITEL III. 
Verantwoordelljkheld der Spoorwegen. 

Rechtsvorderlngen. 
HOOFJ,)STUK I. 

VERANTWOORDELIJKHElD. 
Artikel 26. 

Gem,eenschappelij ke verantwoordelij kheid 
der Spoorwegen. 

§ 1. De Spoorweg, die het goed met den 
vrachtbrief ten vervoer heeft aangenomen, is 
verantwoordelij k voor de volbrenging van het 
vervoer op het geheele traject tot de afleve
ring. 

§ 2. Elke volgende Spoorweg treedt, door 
het bloote feit van de overneming van het 
goed met den oorspronkelijken vrachtbrief, 
toe tot de vervoerovereenkomst overeenkomstig 
de bepal ingen van den vrachtbrief en aan
vaardt de daaruit voortvloeiende verpl ichtin
gen onverminderd de bepal in gen van artikel 
42, § 3, betreffende den Spoorweg van be
stemm ing . 

§ 3. D e op deze Overeenkomst gegronde 
verantwoordel ijkheid van den Spoorweg houdt 
op aan het op den vrachtbrief aan gegeven 
stat ion van bestemming. ook cla n , indien de 
afzender eene andere plaats van bestemm ing 
heeft aangewezen. Het verdere vervoor wordt 
beheerscht door de interne wetten en regle
menten. 

Artikel 27. 
Omvang der verantwoordelijkheid . 

§ L De Spoorweg is, overeenkomstig de in 
<lit hoofdstuk vastgestelde bepali ngen , verant
woordelij k voor de schade, welke voortvloeit of 
uit het geheel of gedeel tel ijk verli es of de 
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beschadiging van het goed, te rekenen van de 
aanneming ten vervoer tot de aflevering, of 
uit de vertraging in de aflevering. 

§ 2. Hij is van deze verantwoordelijkbeid 
in geval van geheel of gedeeltel ijk verlies of 
van beschadiging ontslagen, als hij bewijst, 
dat de schade is veroorzaakt door schuld van 
den rechthebbende, door een door dezen ge
geven order, waart-0e geen schuld van den 
Spoorweg heeft aanleiding gegeven, door 
eigen gebrek van het goed (inwendig bederf, 
krimpen, gewone lekkage, enz.) of door een 
geval van overmacht. 

§ 3. Hij is van de verantwoordelijkbeid voor 
de schade, wel ke voortvloeit uit de vertraging 
in de aflevering, ontslagen, indien hij bewijst, 
dat de vertraging is veroorzaakt door omstan
digheden, welke de Spoorweg niet voorkomen 
noch verhelpen kon. 

Artikel 28. 
B eperking van de verantwoordelijkheid in gc

val van schade, welke uit bepaalde 
oorzaken lean ·voortvloeien. 

§ 1. De Spoorweg is niet verantwoordelijk 
voor schade, ontstaan uit een of meer der 
hierna genoemde oorzaken: 

a) het aan de verzending in open wagons 
verbonden gevaar voor de goederen, die vol
gens de tariefbepalingen of eene in den vracht
brief opgenomen overeenkomst met den af
zender, op deze wijze vervoerd worden; 

b) het aan het gem is van verpakking of 
aan onvoldoende verpakking verbonden gevaar 
voor de goederen, die zonder verpakking naar 
hunnen aard aan vermindering of beschadiging 
blootgesteld zijn ; 

c) het aan het laden en lossen of aan het 
gebrekkig laden verbonden gevaar voor de 
goederen, die ingevolge de tariefbepalingen 
-0f in den vrachtbrief opgegeven overeenkom
sten met den afzender of i ngevolge overeen
komst met den geadresseerde gelost worden; 

d) het bijzondere gevaar, hetzij voor geheel 
-0f gedeeltelijk verlies, hetzij voor beschadiging, 
inzonderheid door breken, roesten, inwendig 
bederf buitengewone lekkage, uitdrogen, ver
strooid geraken, waar3an zekere goederen uit 
hunnen aard zijn blootgesteld ; 

e) het gevaar, voortvloeiende uit het feit, 
dat voorwerpen, di e van het vervoer zijn uit
gesloten, nochtans onjuiste, onnauwkeurige of 
onvolledige benaming zijn verzonden, of dat 
voonverpen, die slechts voorwaardelijk ten ver
voer zijn toegelaten, onder onjuiste, onnauw
keurige of onvolledige benaming of zonder dat 
de afzender de voorgeschreven voorzorgsmaat
regelen heeft genomen, zijn verzonden; 

f ) het gevaar dat voor de !even de dieren 
aan het vervoer is verbonden ; 

g) het gevaar, welks voorkoming het doe! 
is van het geleiden van levende dieren en goe
deren, indien hetzij ingevolge de bepalingen 
dezer Overeenkomst, hetzij ingevolge de tarie
ven of we! ingevolge met den afzender getrof
fen en in den vrachtbrief vermelde afspraak, 
h et vervoer van deze dieren of deze goederen 
onder geleide moet plaats hebben. 

§ 2. Indien uit de omstandigheden volgt, dat 
de schade door eene of meer dezer oorzaken 
is kunnen ontstaan, wordt zij vermoed daar
door ontstaan te zijn, tenzij de rechthebbende 
het tegendeel bewijst. 

Artikel 29. 
B edrag der u hadevergoeding in geval van 

geheel of gedeeltelijk verlies van het goed. 
Wanneer krachtens de be pal ingen dezer 

Overeenkomst schadevergoeding voor geheel of 
gedeeltelijk verlies van het goed door den 

poorweg verschuldigd is, wordt deze be-
rekond: 

naar den beursprijs. 
bij gebreke hiervan naar den marktprijs, 
hij gebreke van beide naar de gewone 

waarde, 
van goederen van dezelfde soort en hoedanig

heid, ter plaatse waar en ten tijde, waarop 
het goed ten vervoer is aangenomen. De 
schadevergoecling mag ech ter, met voorbehoucl 
van de in artikel 34 genoemde beperkingen, 
niet hooger dan 50 francs voor elk ontbrekencl 
kilogram brut-0 gewicht bedragen. 

Daarenboven worclen de vervoerkosten, de 
douanerechten en anclere voor het verloren 
goed gemaakte kosten terugbetaald zonder 
verdere scha <levergoeding, beboudens de in de 
artikelen 35 en 36 genoemde uitzonderingen. 

Indien de als grondslag voor de berekening 
van de schadevergoeding dienende bedragen 
niet zijn uitg drukt in de munt van den Staat, 
waarin de betaling wordt vorlangcl, geschiedt 
de herleiding volgens den op de plaats en den 
<lag der beta! ing geldenden koers. 

Artikel 30. 
V er1noeden van verlies van het goed. T erug

vinden van verloren goed. 
§ 1. De rech thebbende kan, zonder dat hij 

antler bewijs heeft te leveren, het geed als 
verloren be 'chouwen, indien het niet binnen 
dertig dagen na h t verstrij ken van den over
eenkomstig artikel 11 bepaalden leverings
termijn aan den geadresseerde is afgeleverd 
of te diens beschikking is gesteld. 

Bij deze dertig dagen worden, tot een maxi
mum van dertig dagen, zooveel maal tien da
gen bijgerekend, als er buiten den Staat van 
afzending en <lien, waar de aflevering moet 
geschieden, Staten bij het vervoer betrokken 
zijn. 

§ 2. De rechthebbende kan bij hot ontvan
gen van de schadevergoeding voor het ver
m iste goed, in de quitantie het beding opne
men, dat hij , ingeval het goed binnen vier 
maanden na betaling van de schadevergoeding 
mocht worden teruggevonden, daarvan onmid
dellijk bericht moet ontvangen. 

Ter zake van <lit verzoek wordt hem een 
bewijsstuk afgegeven. 

§ 3. Binnen een termijn van dertig dagen 
na ontvangst van dat bericht kan de recht
hebbende vedangen, dat het goed hem koste
loos worde afgeleverd te zijner keuze, of aan 
het station van afzending of aan het in den 
vrachtbrief vermelde station van bestemming, 
tegen teruggave van de door hem ontvangen 
schadevergoeding en onder voorbehoud van 
alle aanspraken op schadevergoed ing wegens 
vertraging overeenkomstig artikel 33 en arti
kel 35, § 3. 

§ 4. Bij gebreke van het beding in de qui
tantie, bedoeld in § 2 hierboven, of van in
structies, gegeven binnen den in § 3 bedoelden 
termijn van dertig dagen, of we! indien het 
goed later dan vier maa;1den na betaling der 
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schadevergoeding is teruggevonden, kan de 
Spoorweg daarover besch ikken overeenkom tig 
de wettcn en reglementen van den Staat, waar
toe h ij behoort. 

Artikel 31. 
B eperking van de verantwoordelijkheid bij 

gewichtsvermindering. 
§ l. Ten aanzien van goederen, die inge

,,olgo hunnen bijzonderen aard in den regel 
door het vervoer zelf eene venninclering van 
gewicht ondergaan, is de Spoorweg voor onder
wicht slcchts aansprakelijk, voor zoover di t 
het volg nde percentage over t reft: 

a) twee percent van het gewicht voor de 
vloeibare of in vochtigen toestand ten vervoer 
aangeboden goedtren, alsmede voor de volgen
de goederen, welke ook het afgelegde t raject 
zij: 

zoethout, geraspt of gemalen verfhout, hoor
nen en kl a uwen, paardenhaar, leder, afval van 
huiden, schors, versche tabak in bl aden . vel 
len (bont) , versche vruchten, geclroogde of 
gekookte vruchten, vetwaren, hop, wol, verscho 
groenton, versche mastic, beenderen (geheel 
of gemalen) , huiden, gedroogde visch, wortels, 
zeep en vaste ol ien, zout, varkensborstels, ge
korven taba k, pezen va n dieren ; 

b) Mn percent voor alle overige droge goe
deren, welke evcneens aan gewicht verm inde
ring bij het vervoer onderhevig zijn. 

§ 2. Do in § 1 van <lit artikel genoemde be
perking van de verantwoordelijkhe id geldt 
niet, indien bewezen wordt, dat in verband met 
de feitelijke omstandigheden het onderwicht 
niet het gevolg is van de oorzaken, welke de 
aanneming van eene regelmatige gewinhts
vermindering rechtvaardigen . 

§ 3. Ingeval meer clan een collo met en
zelfden vrachtbrief vervoerd warden, wordt de 
gew ich tsverm inder ing voor elk coll o afzonder
lijk berekend, indien het gewicht van elk 
collo bij het vertrek afzonderlijk in den vracht
brief vermeld is of op andere wijze gecon ta
teerd kan warden. 

§ 4. Bij geheel verl ies van het goed heeft 
bij de berekening van de schadevergoeding 
geen aftrek wegens onderwicht plaats. 

§ 5. D voorschriften van dit a rt ikel doen 
in niets te kort aan die van artikel 28. 

Artikel 32. 
B edrag der schadevergoeding in geval van 

beschadiging van het goed. 
In goval van beschadiging moet de Spoor

weg, afgezien va n de in artikel 34 genoemde 
uitzonderi ng, het bedrag van de daardoor ont
stane waardevermindering van het goed be
talen zonder verdere vergoeding van schade, 
behoudens de uitzonderingen, voorzien bij de 
artikelen 35 en 36 . 

De schadevergoeding zal echter niet meer 
bedragen clan: 

a) indien de geheele zending door de be
schadig ing in waarde is venninderd, het be
drag, dat zij zou hebben beloopen in geval van 
geheel verl ies; 

b) indien slechts een gedeelte der zending 
door de be chadiging in waarde is vermindercl, 
het bedrag, clat zij zou hebben beloopen in 
g-eval van verlies van het in waarde verrnin
dercle gecleelte der zending. 

Anikel 33. 
B cdrag der schad.cverr1ocding bij vertraging 

in de a/levering. 
§ l. In geval van overschrijcling van den 

le,·eringstermijn moet de Spoorweg, indien de 
rechthebbencle niet bewijst, dat uit deze ver
traging schacle is ontstaan, betal en: 

1/10 der vracht bij eene vertrag ing van ten 
hoogste 1/10 van den lever ingstermijn ; 

2/10 cler vracht bij eene vertraging van meer 
clan 1/10 tot en met 2/10 van den leverings
termijn; 

3/10 cler vracht bij eene vertraging van rneer 
cl a n 2/10 tot en met 3/10 van cl n leverings
termijn; 

4/10 der vracht bij eene vertraging van meer 
clan 3/10 tot en met 4/10 van den lever ings
termijn; 

5/10 cler nacht bij elke vertraging van meer 
clan 4/10 van den leveringstermijn . 

§ 2. Al s het bewijs gelevercl wordt, clat uit 
de vertraging schade is ontstaan, worclt voor 
die schacle eene vergoed ing betaalcl tot ten 
hoogste het beclrag cler vracht. 

§ 3. De in de para grafen 1 en 2 van <lit 
artikel bedoelde schadeverg-oedingen zijn niet 
verschuldigd tegel ijk met die, welke voor ge
heel verlies van het go cl uitgekeerd zouden 
warden. 

In geval van gedeeltelijk verlies warden zij , 
als daarvoor terrnen bestaan, voor het niet 
verloren dee! der zencling betaalcl . 

In geval van beschaclig ing zij n zij, a ls daar
voor termen bestaan, tegel ijk met de in artikel 
32 genoemde schadevergoeding verschuldigd. 

Artikel 34 . 
B eperking der schailevergoeding bij 

bepaald e tarievcn. 

Jn<li en de Sp9onveg bijzondere vervoersvoor
waarden (special e of uitzoncleringstarieven) 
aan het publiek aanbieclt, welke tegenover de 
volgens de gewone voorwaarden (algemeene 
tarieven) voor het geheele vervoer berekende 
vracht eene verl aging inhouden, kan hij de 
aan den rechthebbende bij beschacliging, ver-
1 ies of vertraging te betalen schaclevergoecling 
tot een maximum beperken. 

Inclien zulk een maximum is voorgeschreven 
in een tarief, dat slechts op een gedeelte van 
het traject is toegepast, kan cl aarop slechts een 
beroen warden geclaan, inclien het feit, waarop 
de schadevergoeding gegrond is, op cli t dee! 

van het traject heeft pl aats gevonclen. 
Artikel 35. 

Aangift e van het belang bij d e a/levering. 
§ 1. Voor elke zending kan het bel ang bij 

de a fl evering overeenkomstig artikel 6, § 6, k) 
in den vrachtbrief warden aangegeven. 

H et beclrag van het aangegeven belang moet 
warden uitgedrukt in de munt van den Staat 
van vertrek, in goudfrancs of in eene anclere, 
door de tarieven vastgestelde muntwaarde. 

§ 2. Er wordt eene premie geheven van een 
viercle per cluizend cler aangegeven som voor 
elke 10 K.M. of gecleelte van 10· JC.M. 

Bij de tarieven kan cleze prernie verlaagd 
warden en een te heffen minimum-bedrag 
warden vastgesteld. 

§ 3. Al s het belang bij de a fl evering is aan-
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gegeven, kan in geval van vertraging gevor
derd warden: 

a) als het bewijs niet geleverd wordt, dat 
u it die vertraging schade is ontstaan mits 
bitmen de grenzen van het aangegeven b~lang: 

2/10 der vracht bij eene vertraging van ten 
hoogste 1/10 van den leveringstermijn ; 

4/10 der vracht bij eene vertraging van meer 
dan ,;/10 tot en met 2/10 van den leverings
tenmJn; 

6/10 der vracht bij eene vertrag ing van meer 
dan 2/10 tot en met 3/10 van den leverings
termijn; 

8/10 der vracht bij eene vertraging van meer 
dan 3/10 tot en met 4/10 van den lever ings
termijn; 

de geheele vracht bij elke vertraging van 
meer dan 4/10 van den leveringstermijn; 

b) als het bewijs geleverd wordt, dat uit de 
-vertraging schade is ontstaan: eene schade
vergoeding tot ten hoogste het bedrag van het 
aangegeven belang. 

Als het bedrag van het aangegeven belang 
lager is dan de in artikel 33 bedoelde schade
vergoedingen. kunnen deze in plaats van de 
onder a) en b) van deze paragraaf genoemde 

-schadeverg-oedi ngen gevorderd warden. 
§ 4. Als het bewijs gelever d wordt, dat 

schade is ontstaan door het g-eheel of gedeel te
l ij k verl ies of door de beschadiging van het 
goed, waarvan het belang bij de aflevering 
aangegeven is, kan boven de in de artikelen 
29 en 32 of 34 bedoelde schadevergoed ingen 
eene verdere sch adeloosstelling tot ten hoogste 
het bedrag der aangegeven som warden ver
leend. 

Artikel 36. 

B edmg der schadevergoeding bij boos opzet 
of g,·ove schuld van den Spoorweg. 

In all e gevallen, waarin het geheel of ge
deeltelij k verl ies, de besch ad iging of de ver
traging van het goed veroorzaakt is door boos 
opzet of grove schuld van den Spoorweg, moet 
de rechthebbende voor het bewezen nadeel 
voll ed i!\" sch adeloos gesteld worden en we! tot 
h et bedrag van het dubbele der in de a r tikelen 
29 , 32, 33, 34 of 35 bedoelde maxima. 

A rtikel 37. 

R ent, ·van het bedrag der schadevergocding. 

De rechthebbende kan over de hem toege
kende sch adevergoeding rente vorderen tegen 
zes ten honderd, mits de vergoeding een be
drag van tien francs per vrachtbrief overtreft. 

Deze rente loopt van den <lag der buiten
gerechtelijke reclame, bedoeld bij a r t ikel 40, 
o f, ind ien geen reclame is ingediend, van den 
<lag, waarnp de rechtsvordering is ingesteld. 

Artikel 38. 

T crugbetaling van de schadevergoeding. 

Elke ten onrechte ontvangen schadevergoe
ding moet worden terugbetaald. 

In geval van bedrog heeft onverminderd de 
strafrechtelijke aansprakel ijkheid de Spoorweg 
hovendi en het recht starting te eischen van 
eene som, gelijk aan het ten onrechte betaal de 
bedrag. 

Artikel 39. 
Verantwoordelij kheid van den Spoorweg 

voor zijn personeel . 
De Spoorweg is verantwoordelijk voor zijn 

personeel en voor de andere personen, van 
wier diensten hij bij het vervoer gebruik maakt. 

Indien echter het spoorwegpersoneel op ver
zoek van den belanghebbende de vrachtbrieven 
opmaakt, vertalingen maakt of andere d iensten 
verricht, waartoe de Spoorweg niet verplicht 
is, wordt <lit personeel geacht te handelen 
voor rnkening van den persoon, wien het deze 
diensten bewijst. 

HOOFDSTUK II. - BUITENGERECHTE
LIJKE RECLAMES, RECHTSVORDERIN
GEN, RECHTSGANG EN VE R J ARIN G, IN 
GEVAL VAN UIT DE OVEREEN KOMST 

VAN VERVOER GEBOREN 
RECHTSSTRIJD. 

Artikel 40. 
Buitengerechtelijke reclarnes. 

§ 1. De buitengerechtel ijke op de vervoer
overeenkomst steunende reclames moeten 
schriftelijk tot den in artikel 42 aangewezen 
Spoorweg worden ger icht. 

§ 2. Tot indiening van de reclame zijn ge
rechtigd de personen, die krachtens artikel 41 
eene rechtsvordering tegen den Spoorweg kun
nen instellen. 

§ 3. Wanneer de reclame wordt ingediend 
door den afzender, moet hij den duplicaat
vrachtbrief overleggen. W anneer zij wordt in
gediend door den geadresseerde, moet hij den 
vrachtbr ief overleggen, indien deze hem over
geqeven is. 

§ 4. De vrachtbrief, de duplicaa t-vrachtbrief 
en de over ige documenten, welke de rechtheb
bende d ienstig acht bij zijne reclame te voegen, 
moeten in originali of in a fschrift worden 
overgelegd, de a fschriften. indien de Spoor
weg <lit verl angt. behoorlijk gewaarmerkt. 

Bij de afdoening van de reclame kan de 
Spoorweg de overlegging in orig inali verlan
gen van den vrachtbrief, den duplicaat-vracht
brief of het remboursement-bewijs, ten einde 
h ierop de getroffen regeling te constateeren. 

Artikel 41. 
P ersoncn, die bevoegd zijn tot het instellen 
van eene rechtsvorde,·ing tegen den Spoorweg . 

§ 1. De rechtsvordering tot terugbetaling 
van eene krachtens de overeenkomst van ver
voer betaalde som kan slech ts ingesteld warden 
door dengene, die de betali ng heeft gedaan. 

§ 2. De rechtsvordering wegens rembourse
menten, bedoeld in artikel 19, kan slechts in
gesteld worden door den afzender . 

§ 3. De andere. uit de overeenkomst van 
vervoer voortspruitende rechtsvorderingen te
r.en den Spoorweg kunnen ingesteld worden 
door den afzender, zoolan1< hij overeenkomstig 
artikel 21 het recht tot wijzig ing van de over
eenkomst van vervoer heeft; door den geadres
seerde van het tijdstip, waarop hij den vracht
br ief heeft ontvangen. of van dat, waarop hij 
de hem krachtens artikel 16, § 3, toekomende 
rechten heeft doen gel den . 

Deze rechtsvorderingen kunnen door den af
zender slechts worden ingestel d op vertoon van 
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den duplicaat-vrachtbrief. Bij gebreke hiervan 
kan hij zijne rechtsvordering tegen den Spoor
weg slechts instell en, indien de geadresseerde 
hem daartoe heeft gemachtigd, of indien hij 
het bewijs levert, dat de geadresseerde het 
goed geweigerd heeft. 

Artikel 42. 
,Spoo,·wegcn, tegen welke de rechtsvoi·dering 

kan ingesteld worden. Rechtsbevoegdheid. 
§ l. De rechtsvordering tot terugbetaling 

van een krachtens de vervoerovereen komst be
ta aid bedrag kan slechts worden ingesteld 
tegen den Spoorweg, welke dat bedrag geind 
heeft. 

§ 2. De rechtsvordering wegens rembourse
menten, bedoeld in artikel 19, kan slechts te
gen den Spoorweg van afzending worden in
_gesteld. 

§ 3. De andere uit de vervoerovereenkomst 
voortspruitende rechtsvorderingen kunnen 
slechts worden ingesteld tegen den Spoorweg 
van afzend ing, den Spoorweg van bestemming 
of den Spoorweg, waarop het feit, op grond 
waarvan de vordering wordt ingesteld, zich 
h eeft voorgedaan. 

De Spoorweg van bestemming kan in rechte 
aangesproken worden, ook al heeft hij de 
goederen niet ontvangen. 

De eischer heeft de keuze tusschen de ge
noemde Spoorwegen; is de rechtsvordering 
-eenmaal ingesteld, clan is het recht van keuze 
vervallen. 

§ 4. De rechtsvordering kan slechts worden 
ingesteld voor den bevoegden rechter van den 

taat, waartoe de gedaagde Spoorweg behoort, 
tenzij bij Staatsverdragen of akten van con
-0essie anders is bepaald. 

\Vanneer eene onderneming zelfstandig 
spoorwegnetten in verschillende Staten exploi
teert, wordt elk dezer netten met betrekking 
tot de toepassing van deze paragraaf als een 
afwnderlijke Spoorweg beschouwd. 

§ 5. In reconventie of bij wijze van exceptie 
kan de rechtsvordering ook tegen een anderen 
dan de in §§ 1, 2 en 3 genoemde S.poorwegen 
worden ingesteld, indien de hoofdvordering op 
dezelfde vervoerovereenkomst gegrond is. 

§ 6. De be pal ingen van dit a r tikel zijn niet 
van toepassing op het verhaal der Spoorwegen 
onderling, dat geregeld is in hoofdstuk III 
van dezen Titel. 

Artikel 43. 
Vaststelling van het gedeeltelijk verlies of van 

eene beschadiging van het go ed. 
§ l. Indien een gedeeltelijk verlies of eene 

beschadiging door den Spoorweg ontdekt of 
vermoed of door deq rechthebbende beweerd 
wordt, moet de Spoorweg zonder uitstel en 
zoo mogelijk in tegcnwoordigheid van den be-
1 anghebbende bij proces-verbaal vaststellen de 
gesteldheid en het gewicht van het goed en, 
voor wover mogelijk, het bedrag en de oorzaak 
der schade en het tijdstip, waarop deze is ont
staan. 

Een afschrift van dat proces-verbaal wordt 
<lesverlangd aan den rechthebbende ter hand 
_gesteld. 

§ 2. Wanneer de rechthebbende zich met 
den inhoud van het proces-verbaal niet kan 
vereenigen, kan hij verlangen, dat de gesteld-

heid en het gewicht van het goed, alsook de 
oorzaak en het beloop der schade, overeen
komstig de wetten en reglementen van den 
Staat, waar de aflevering heeft plaats gevon
den, gerechtelijk worden vastgesteld.' 

Artikel 44. 
l' ei·vallen van de uit de vervoerovereenkomst 

tegcn den Spoorweg voortspruitende 
r ec htsvord ering . 

§ l. Door de aanneming van het goed ver
valt el ke uit de overeen komst van vervoer 
voortvloeiende rechtsvordering tegen den 
Spoorweg. 

§ 2. De rechtsvordering vervalt echter niet : 
1 °. indien de rechthebbende het bewijs le

vert, dat de schade is veroorzaakt door boos 
opzet of grove schuld van den spoorweg; 

2°. in geval van vertraging, indien bij een 
der in artikel 42, § 3 genoemde Spoorwegen 
wordt gereclameerd binnen een termijn van 
veertien dagen, die der ontvang t daaronder 
niet begrepen ; 

3°. in geval van gedeoltolijk verl ies of be
schadiging; 

a) als het verlies of de beschadiging v66r 
de aanneming van het goed door den recht
hebbende overeenkomstig artikel 43 is vast
gesteld; 

b) als de vaststelling, welke overeenkom
stig artikel 43 had moeten plaats vinden, 
slechts door schuld van den Spoorweg achter
wege is gebleven; 

4°. in geval van uiterlijk niet waarneem
bare gebreken, waarvan het bestaan na de 
aanneming is vastgesteld, maar onder voor
waarde; 

a) dat niet door den Spoorweg aan den 
rechthebbende aangeboden zij om op het station 
van bestemming de gesteldheid van het goed 
vast te stellen; 

b) dat het verzoek om vaststell ing overeen
komstig artikel 43 wordt gedaan onmiddellijk 
na de ontdekking van de schade en uiterlijk 
binnen zeven dagen na dien der aanneming 
van het goed ; 

c) dat de rechthebbende bewijst, dat de 
schade is ontstaan in het tijdsverloop tusschen 
de aanneming ten vervoer en de aflevering; 

5°. wanneer de rechtsvordering strekt tot 
terugbetaling van betaal de bedragen of het 
remboursement, bedoeld in artikel 19. 

§ 3. De rechthebbende kan de aanneming 
van het goed weigeren zel fs na de ontvangst 
van den _vrachtbrief en de betaling van de 
vracht, zoolang geen gevolg is gegeven aan 
zijn verzoek om vaststelling van de door hem 
beweerde schade. 

Een voorbehoud, bij de inontvangstneming 
van het goed gemaakt, is zonder reohtsgevolg, 
indien de Spoorweg dit niet heeft erkend. 

§ 4. Indien een dee! der in den vrachtbrief 
vermelde colli bij de aflevering ontbreekt, kar: 
de rechthebbende in het in artikel 16 , § 1, be
doelde ontvangstbewijs met behoorlijke aan
duiding van de ontbrekencle colli constateeren, 
dat deze hem niet zijn afgeleverd. 

Artikel 45. 
Verjaring der uit de vervoerovereenkomst 

voortspruitende rechtsvordering. 
§ 1. De uit de vervoerovereenkomst voort-
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spruitende · rechtsvordering verjaart door ver
loop van een jaar, indien het verschuldigde 
bedrag niet reeds door eene erkenning, eene 
<lading of een vonnis is vastgesteld. 

De ve1·jaringstermijn is dri e jaren, indien 
het eene vordering geldt: 

a) van den afzender tot uitbetaling van een 
door den Spoorweg van den geadresseerde 
ontvangen remboursement; 

b) wegens eene door boos opzet of grove 
nalatigheid veroorzaakte schade; 

c) wegens het geval van bedrog, bedoeld 
in artikel 38. 

§ 2. De verjaring begint te loopen: 
a ) voor de vorderingen tot schadeloosstel-

1 ing in geval van gedeeltelijk verlies, van 
beschadiging of van vertraging in de afleve
ring : 

van den <lag, waarop de aflevering heeft 
pi aats gehad; 

b) voor de vorderingen tot schadeloosstel
ling in geval van geheel verlies : 

van den <lag, waarop de lever ingstermijn is 
verstreken; 

c) voor de vorder ingen tot betaling of te
rugbetaling van vrachtprijzen, van bijkomende 
kosten of van boeten of voor de vorderingen 
tot verbetering van vrachtprijzen, in geval van 
onjuiste tarieftoepassing of van rekenfouten: 

van den <lag der beta ling van den vracht
prijs, van de bijkomende kosten of van de 
boete of, wanneer geene betaling heeft plaats 
geh ad, van den <lag van aanbieding ten ver
voer van het goed; 

d) voor de vorderingen wegens rembourse
menten, bedoeld in artikel 19: 

van den 90sten <lag na het verstrijken van 
den leveringstermijn ; 

e) voor de vorderingen tot bijbetaling van 
de door do douane gevorderde rechten: 

van den <lag, waarop deze eisch door de 
douane wercl gestelcl. 

De als aanvang van den· verjaringstermi.in 
aangegeven <lag is nimmer in den termijn 
begrepen. 

§ 3. ·wanneer eene buitengerechtelijke re
clame overeenkomstig artikel 40 schr iftelijk 
bij den Spoorweg wordt ingediend, houdt de 
verjaring op te loopen. De verjaring begint 
weder te loopen van den <lag, waarop de 
Spoorweg de reclame sohriftelijk heeft afge
wezen en de overgelegcle stukken heeft terug
gei:reven. Het bewijs van ontvangst van de 
reclame of van het antwoord en het bewijs van 
terug-gave van de stukken is ten laste van de 
partij, die zich op cleze feiten beroept. 

Latere reclames schorsen de verjaring niet. 
§ 4. Behoudens de voorafgaande bepalingen 

warden de schorsing en de stuiting der ver
jaring geregeld door de wetten en reglementen 
van den Staat, waar de rechtsvorclering is in
gesteld. 

Artikel 46. 

Uitsluiting van de hervatting van de ve,·vallen 
of verjaarde rechtsvordering. 

De rechtsvorder ing, welke volgens de bepa
l in gen der artikelen 44 en 45 is vervall en of 
verjaard, kan noch in reconventie noch bij 
wijze van exceptie warden hervat. 

HOOFDSTUK III. - AFREKENING. VER
HAAL DER SPOORWEGEN O DERLING_ 

Artikel 47. 
Afrekening tusschen de Spoorw egen. 

§ 1. Elke Spoorweg, die hetzij bij het ver
trek of bij de aankomst de vracht of andere 
uit de overeenkomst van vervoer voortvloeiencle 
vorcleringen heeft geind, is gehouclen om aan 
de betrokken Spoorwegen het hun toekomend 
aandeel in die vracht en die vorderingen uit 
te betalen. 

§ 2. De overgave van het goed door eenen 
Spoorweg aan den opvolgenden geeft eerstge
noemden het recht laatstgenoemden onmiddel 
lijk te deb iteeren voor het bedrag der vracht 
en cler vorderingen, waarmede het goed op 
het tijdstip der overgave blijkens den vracht
brief was belast, onder voorbehoud van de 
definitieve afrekening overeenkomstig § 1 van 
clit artikel. 

§ 3. Behoudens zijne rechten tegen den af
zender is de Spoorweg van afzending verant
woordelijk voor de vracht en andere kosten, 
welke hij niet heeft geind , ofschoon de afzen
der ze, krachtens den vrachtbrief, te zijnen 
laste heeft genomen . 

§ 4. Indien de Spoorweg van bestemming 
het goed aflevert zonder de vracht en de an
dere op het goed drukkende kosten te innen, 
is hij , behoudens zijne rechten tegen den ge
adresseerde, verantwoordelijk voor de betaling 
van deze vracht en kosten. 

Artikel 48. 
V crhaal in geval van schadeloosstellin g voo,· 

geheel of gedeeltelijk verlies of voor 
beschadiging. 

§ 1. De Spoorweg, die krachtens de bepa-
1 i ngen dezer Overeenkomst eene schadeloos
stell ing betaald heeft voor geheel of gedeel 
telijk verlies of beschadiging, heeft recht van 
verhaal op de Spoorwegen, die tot het vervoer 
hebben medegewerkt, met inachtneming van 
de volgende bepalingen: 

a) cle Spoorweg, door wiens schulcl de 
schacle is veroorzaakt, is claarvoor alleen aan
sprakelij k: 

b) inclien de schade veroorzaakt is door 
schulcl van meer clan een Spoorweg, is elke 
Spoorweg verantwoorclelijk voor de door hem 
veroorzaakte schade. Indien vaststell ing van 
ieclers aandeel in de schacle onmogelijk is, 
worclt de schadeloosstelling te hunnen laste 
gebracht volgens de beginselen onder c ver
melcl ; 

c) indien niet bewezen kan worden, dat de 
schade door schuld van een of van verschei
clene Spoorwegen veroorzaakt is, wordt de ver
schuldigcle schacleloosstelling gebracht ten laste 
van al de Spoorwegen, die aan het vervoer 
hebben deelgenomen, met uitzondering van 
die, welke bewijzen, dat de schade niet op 
hunne lijnen veroorzaakt is. De vercleeling 
vinclt plaats naar verhoucling van het aantal 
tariefkilometers . 

·§ 2. Ingeval een cler Spoorwegen niet in 
staat is te betalen, wordt het te zijnen laste 
komende en niet door hem betaalde dee! om
geslagen over al de Spoorwegen, die aan het 
vervoer hebben deelgenomen, naar verhoucling 
van het aantal tariefkilometers. 
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Artikel 49. 
V e,·haal in geval van schadevergoeding 

voor vert,·aging in de a/levering. 

§ 1. De voorschri £ten van artikel 48 word en 
ook toegepast in geval van voor vertraging 
betaalde schadeloosstel I ing. Indien de vertra
ging veroorzaakt is door onregelmatigheden, 
welke op verschillende Spoorwegen zijn ge
constateerd, wordt de schadevergoeding ten 
laste van deze Spoorwegen gebracht naar ver
houding van den duur der vertraging op hunne 
onderscheidene netten. 

§ 2. De verdeeling van de in artikel 11 
dezer Overeenkomst vastgestelde leveringster
mijnen tusschen de verschillende Spoorwegen, 
die aan het vervoer hebben deelgenomen, ge
schiedt als volgt: 

1 °. tusschen twee aangrenzende Spoorwe
gen : 

a) de tijd voor de expeditie wordt gelijke
lijk verdeeld; 

b) de tijd voor het vervoer wordt naar ver
houding van het aantal tariefkilometers over 
elk der twee Spoorwegen verdeeld; 

2°. tusschen drie of meer Spoorwegen: 
a) vooraf worden van den tijd voor de ex

peditie aan den eersten en den laatsten Spoor
weg elk twaalf uur bij vrachtgoed en zes uur 
bij ijl goed toegekend; 

b) het overschot van den tijd voor de ex
peditie en een derde gedeelte van den tijd 
voor het vervoer worden over al de Spoorwe
gen, die aan het vervoer hebben deelgenomen, 
'gel ijkelijk verdeeld ; 

c) de twee andere derde gedeelten van den 
tijd voor het vervoer worden naar verhouding 
van bet aantal tai·iefkilometers over elk dezer 
Spoonvegen verdeeld. 

§ 3. De aanvullingstermijnen, waarop een 
Spoorweg recht heeft, worden aan dezen 
Spoorweg toegekend. 

§ 4. De tijd tusschen het oogenblik, waarop 
het goed ten vervoer aan den eersten Spoor
weg wordt aangeboden, en dat, waarop de 
lever ingstermijn begint te loopen, komt uit
sluitend dezen Spoorweg ten goede. 

§ 5. De bovengenoemcle verdeeling komt 
slechts in aanmerking, ingeval de geheele 
Ieveri ngstermijn niet in acht genomen is. 

Artikel 50. 
Rechtsgang bij verhaal. 

§ 1. De Spoonveg, tegen wien het verhaal, 
als bedoeld in de artikelen 48 en 49 hierboven 
wordt uitgeoefend, is nimmer ontvankelijk in 
de betwisting van de gegrondheid der betaling, 
welke gedaan is door de aclministratie, welke 
het verhaal uitoefent, als de schadeloosstel-
1 ing door den rnchter is vastgesteld, nadat de 
administratie de dagvaarding behoorlijk be
teekend was en zij in staat was gesteld in het 
geding tusschen te Immen. De voor de beteeke
ni ng en voor de tusschen komst toegestane ter
mijnen worden door den rechter, voor wien de 
hoofdvordering is aanhangig gemaakt, naar 
omstandigheden vastgestel d . 

§ 2. De Spoorweg, die verhaal wil uitoefe
nen, moet zijne daartoe strekkende rechtsvor
dering tegen alle betrokken Spoorwegen, met 
welke hij geene dading heeft aangegaan, te
gel ijk instellen, op straffe van verlies van zijn 

vorderingsrecht tegen de n iet gedagvaarde 
Spoorwegen. 

§ 3. De rechter beslist bij een en hetzelfde 
vonnis over alle voor hem aanhangig gemaakte 
vorderingen tot verhaal. 

§ 4. De in rechte aangesproken Spoorwegen 
kunnen verder geen verhaal ui toefenen. 

§ 5. Het is niet geoorloofd aan het geding 
tot schadevergoeding eene vordering tot ver
haal te verb inden. 

Artikel 51. 
B evoegdheid tot kennis:,,eming van de 

rechtsvordering tot verhaal. 
§ 1. De rechter der plaats, waar de Spoor

weg, tegen welken het verhaal wordt uitge
oefend, gevestigd is, is uitsluitend bevoegd 
om van de rechtsvorclering tot verhaal kennis 
te nemen. 

§ 2. Indien de rechtsvordering tegen meer 
dan eenen Spoorweg moet worden ingesteld, 
heeft de e ischende Spoorweg de keuze tus
schen de verschillende rechters, die volgens 
de vor ige paragraaf bevoegd zijn. 

Artikel 52. 
B ijzondere overeenkomsten ter zake van 

het verhaal. 
Door de voorgaande bepal ingen wordt geen 

inbreuk gemaakt op de bevoegdheid der Spoor
wegen om betreffende het recht van verhaal 
onclerl ing hetzij voor de verschi llende geval
len, welke zich kunnen voorcloen, hetzij voor 
een bepaald geval bijzondere overeenkomsten 
te treffen. 

'rITEL IV. 
Bepallugen van verschlllenden aard. 

Artikel 53 . 
Toepassing van het nationaal ,·echt. 

Bij gebreke van bepalingen in deze overeen
komst vinden in elken Staat de bepalingen 
der nationale wetten en reglementen betref
fende het vervoer toe passing. 

Artikel 54. 
Algem een e regelen van rechtsgang. 

Voor a ll e gesch illen, waartoe de aan deze 
Overeenkomst onderworpen vervoeren aanlei
ding geven, wordt de vorm van geding be
heerscht door de wet van het land van den 
rechter, die van het geschil kennis neemt, voor 
zoover in de Overeenkomst geene afwijkende 
bepal ingen zijn opgenomen. 

Artikel 55. 
Tenuitvo erlegging van de vonnissen. Beslag

legging en zekerheidsstelling. 
§ 1. De vonnissen op tegenspraak of bij 

verstek gewezen door den volgens de bepalin
gen dezer Overeenkomst bevoegden rechter, 
worden, wanneer zij volgens de voor <lien 
rechter geldende wetten uitvoerbaar zijn ge
worden, in elk der verclragsluitencle Staten 
uitvoerbaar, zoodra de in <lien Staat voorge
schreven formaliteiten vervuld zijn. Herziening 
van den inhoud der beslissing is niet geoor
loofd. 

Deze bepaling is niet t.oepasselijk op de 
slechts voorloopig uitvoerbare vonnissen en 
evenmin op de veroordeelingen tot schadever-
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goeding _boven de kosten van het geding, tegen 
eenen e1scher, wegens het verliezen van zijn 
geding uitgesproken. 

§ 2. Op de uit een internationaal vervoer 
voortkomende schuldvorderingen, welke een 
Spoorweg heeft op een anderen Spoorweg, die 
m et tot denzelfden Staa t behoort als de eerste, 
kan geen be lag gelegd worden dan krachtens 
een vonnis , gewezen door den rechter van den 
Staat, waartoe de Spoorweg, die schuldeischer 
is, behoort. 

§ 3. Op het rollend materieel van een 
Spoorweg, alsook op de hem toebehoorende 
roerende voorwerpen van el ken aard, wel ke 
zich daarin bevinden, kan op het gebied van 
een anderen Staat clan dien, waartoe de Spoor
weg, die e igenaar is, behoort, geen beslag 
gelegd worden dan uit kracht van een vonnis, 
gewezen door den rechter van laatstbedoelden 
Staat. 

§ 4. Bij rechtsvorderingen op de interna
tionale vervoerovereenkomst gegrond, kan 
geene zekerheidsstelling voor de ko ten van 
het ged ing gevorderd worden. 

Artikel 56. 
Afunteenheid. H erl eidings- en aannemingskoers 

voor vreemde munt. 
§ l. De in deze Overeenkomst of hare bij

l agen in francs ui tgedrukte bedragen worden 
geacht betrekking te hebben op de goudfranc 

1 
ter waarde van -- gouddollar der Vereenigde 

5.18 
Staten van Amerika. 

§ 2. De Spoorweg is verplicht, om door 
aanplakking aan de loketten of op eene andere 
doeltreffende wijze de koersen bekend te ma
ken, volgens welke hij de in vreemde munt
soort uitgedrukte vracht, remboursementen, bij
komende of andere kosten, welke in binnen
landsche munt betaald worden, herleidt (her
leidingskoers). 

§ 3. Evenzoo is een Spoorweg, die vreemd 
geld in betaling aanneemt, verplicht de koer
sen bekend te maken, waartegen hij di t aan
neemt (aannemingskoers) . 

Art ikel 57. 
Centraal bureau voor het internationaal 

ve1·voer per spoo,·weg . 
§ 1. Ten einde de uitvoering van deze 

Overeenkomst te vergemakkelijken en te ver
zekeren, wordt een Centraal bureau voor het 
internationaa l vervoer per spoorweg g ticht, 
belast met : 

a) het ontvangen van mededeelingen van 
elk der verdragsluitende Staten en van elk 
der betrokken Spoorwegen en het mededeelen 
daarvan aan andere Staten en Spoorwegen ; 

b) het verzamelen, ordenen en openbaar 
maken van de mededeelingen van alle rlei 
aard, we! ke voor den dienst van het inter
nationaal vervoer van bela ng zijn ; 

c) het ui tspraak doen op verzoek der par
tijen, in geschi llen tuss~hen de Spoorwegen 
onderling; 

d) het vergemakkelijken van de door her 
internationaal verkeer noodig geworden finan
cieele betrekkingen tusschen de verschillende 
Spoorwegen en van de incasseering van de 
achter ta llige vorderingen en het in <l it op-

zicht bevorderen van de zekerheid der onder-
1 inge verhouding cler Spoorwegen; 

e) het onderzoek van de voorstellen tot 
wijziging van deze Overeenkomst en het voor
stellen van de bijeenroepi ng van de conferen
t ies, bedoeld in artikel 60. 

§ 2. E en bijzoncler reglement, Bijlage VI 
dezer Overeenkomst uitmakende, stelt den 
zetel, de samenstelli ng en de inrichting van 
dit B ureau, alsook de middelen tot vervulling 
van zijne taak vast. Dit reglement en de hier
in bij overeenkomst tusschen :die verdragslui
tende Staten aangebrachte wijzigingen hebben 
dezelfde waarde en geldigheidsduur a ls de 
Overeen komst. 

Artikel 58. 
Lijst van de aan de Ove,·eenkomst 

onderworpen lijnen. 
§ l. B et in artikel 57 bedoelcle Centraal 

bureau is belast met de samenstelling en het 
bijhouden van de lij t der aan deze Overeen
komst onderworpen lijnen. Te <lien e incle ont
vangt het de kennisgevingen van de verdrag
slu itende Staten omtrent de inschrijving of het 
schrappen van de lijnen van een Spoorweg of 
van een der in artikel 2 vermelde onderne
mingen. 

§ 2. De deelneming van eene nieuwe lijn 
aan het internationaal vervoer begint eerst 
een maand na de dagteekening van den brief 
van het Centraal bureau, waarbij hare in
schrijving aan de a ndere Staten is medege
deeld. 

§ 3. B et schrappen van eene lijn door het 
Centraal bureau heeft pi aats, zoodra die gene 
der verdragsl ui ten de Staten, op wiens verzoek 
deze lijn in de lijst is opgenomen, aan het 
bureau heeft kennis gegeven, dat die lij n niet 
meer in staat is om aan de door de Overeen
komst opgelegde verplicht ingen te voldoen. 

§ 4. De enkele ontvangst der van het Cen
traal bureau uitgegane kennisgeving geeft el
ken Spoorweg onm iddellijk het recht om met 
den geschrapten Spoorweg, alle uit het inte r
nationale vervoer voortspru itende betrekkin
gen af te breken, behal ve voor zooveel betreft 
reeds aangevangen vervoeren, welk geheel ten 
e inde gebracht moeten worden. 

Artikel 59. 
T oelating van nieuwe Staten . 

§ 1. Elke Staat, geen onderteekenaar zijn
de, die tot deze Overeenkomst wil toetreden, 
richt daartoe het verzoek tot de Zwitsersche 
regeering, die a lle deelhebbonde Staten hier
mede in kennis stelt, onder overlegging van 
eene nota van het Centraal bureau betreffende 
den toestand ·der Spoorwegen van den verzoe
kenden Staat ui t een oogpunt van internatio
naal vervoer. 

§ 2. Als binnen een termijn van zes maan
den na afzend ing van d it ber icht niet ten min
ste twee Staten aan de Zwitsersche regeering 
va n hun verzet hiertegen hebben kennis ge
geven, wordt het verzoek van rechtswege in
gewill igd en daarvan door de Zwitsersche 
regeering mededeeling gedaan aan den ver
zoekenden Staat en aan alle deelhebbende Sta
ten. 

In het tegenovergestelde geval deelt de 
Zwi tsersche regeer ing aan al de Staten en aan 
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den ve rzoekenden Staat mede, dat het onder
zoek van de aanvraag verdaagd is. 

§ 3. Elke toelating wordt een maand na 
den datum der door de Zwitsersche regeering 
verzonden kennisgeving van kracht. 

Artikel 60. 
H erziening van de Overeenko,nst. 

§ 1. Uiterlij k vijf jaar na de inwerking
treding van de in de l aatste conferentie aan
genomen wijzigingen komen de afgevaardig
den van de verdragsluitende Staten, daartoe 
door de Zwitsersche regee r ing opgeroepen, 
b ijeen voor de herziening van de Overeen
komst. 

Op daartoe door ten minste een derde der 
verdragsluitende Staten gedaan verzoek zal 
eene conferentie v66r <lit tijdstip worden bij 
eengemepen . 

§ 2. Er word t met het doe! om de Bijlage I 
op de hoogte van den tijd te houden eene 
Commissie van deskundigen ingesteld , welker 
organisat ie en werking door een bijzonder reg
l ement , dat Bijl age VII deze1· Overeenkomst 
uitmaakt, worden geregel d. De beslui ten de
zer Commissie worden door tusschenkomst van 
het Centraal bureau onverwijld ter kcnnis van 
de regeeringen der deelhebbende Staten ge
bracht. Zij worden geacht te zijn aangenomen, 
indien binnen den termijn va n twee maanden, 
gerekend van den <lag der kennisgeving, niet 
ten minste twee regeeringen bezwaren hebben 
kenbaar gemaakt. Zij treden in werking den 
eersten dag van de derde maand na die , waar
in het Centraal bureau hunne aanneming ter 
kennis van de regeeringen der verdragslui
tende Staten heeft gebracht. H et Centraal 
bureau duidt bij de mededeeling der besluiten 
den dag der inwerkingtreding aan. 

Artikel 61. 
Bijko,nende bepalingen. 

§ 1. De bijkomende bepalingen, welke be
paalde verdragslui tende Staten of deelhebben
de Spoorwegen mochten nuttig oordeelen voor 
de uitvoering dezer Overeenkomst openbaar te 
maken, worden door hen ter kennis van het 
Centraal bureau gebracht. 

§ 2. De voor de aanneming van deze bepa
lingen getroffen schikkingen kunnen op de 
Spoorwegen, di e ermede hebben ingestemd, 
in den in de wetten en reglementen van elken 
Staat voorgeschreven vorm in werking treden, 
zonder echter inbreuk te mogen maken op de 
Internationale Overeenkomst. 

Van hunne inwerkingtreding wordt aan het 
Centraal bureau kennis gegeven. 

Artikel 62. 
Duu,· de ,· uit de toetreding tot de Ove, ·een

ko,nst voortvloeiende verbintenis . 
§ 1. De duur dezer Overeenko.mst is onbe

g rensd. Echter kan elke dee lhebbende Staa t 
zich onder de navolgende voorwaarden terug
trekken: 

De eerste verbinten is is gel dig tot den 31sten 
December van het vijfde jaar na de inwerking
t reding van deze Overeenkomst. Elke Staat, 
die met het verstrijken van dien termijn zich 
wil terugt rekken, moet van zijn voornemen 
ten minste ecn jaar voor <li en datum kennis 
geven nan de Zwitsersche regeering, die zulks 

aan all e deelhebbende Staten zal berichten. 
Bij gebreke van kennisgeving binnen den 

genoemden termijn wordt de gebondenheid 
aan de Overeenkomst van rechtswege verlengd 
voor een t ijdvak van drie jaar en zoo vervol
gens, tel kens voor drie jaar, wanneer n iet ten 
minste een jaar v66r den 31sten December 
van het laatste jaar van een der driejarige 
tijdvakken eene opzegging heeft plaats gehad. 

§ 2. Voor de nieuwe Staten, die in de n 
loop van het vij fjarig tij dvak of van een der 
drieja rige t ijdvakken tot de Overeenkomst 
worden toegelaten, is de Overeenkomst tot 
het einde van <lit tijdvak on verder tot het 
einde van elk der volgende tijdvakken verb in
dend, voor zoover zij niet ten minste een jaar 
v66r het verstrijken van een dier tijdvakken 
hunne verb intenis hebben opgezegd. 

Artikel 63. 
T eksten der Overeenkomst en de aan el k 

daa,·van te hechten waarde. 
Deze Overeenkomst is overeenkomstig- het 

gevestigde diplomatieke gebruik in de Fran
sche taal gesloten en onderteekend. 

Aan den Franschen tekst zijn een Duitsche 
en een Italiaansche tekst toegevoegd, welke 
de waarde hebben van officieele vertal ingen. 

Bij niet-ove reenstemming is de Fransche taal 
besli ssend. 

Ter oorkonde waarvan de hierboven ge
noemde gevolmachtigden en de gedelegeerde 
van de Regeeringscommissie van het Saarge
bied <lit verdrag hebben onderteekend . 

Gedaan te B ern, den drie en twintigsten 
October negent ienhonderd vier en twintig, in 
een enkel exemplaar, dat zal worden bewaard 
in de a rchieven van den Zwitserschen Bonds
raad en waarva n een gewaarmerkt afschrift 
zal worden toegezonden aan ·ieder der Staten 
onderteekenaars. 

(Volgen de onderteekcningen.) 

BIJLAGE I. 
(Artikel 4.j 

VOORSCHRIFTEN 01ntrent de onder uke,·e 
voorwaarden ten vervoer toegelat en 11oor
werpen . 

(Tekst, vastgesteld door de Commissie van 
deskundigen in hare zittingen van Mei en 

November 1925 en van Juli 1926.) 

lnleidende opn,erking. 
De in Bijlage I opgenomen goederen moeten 

in den vrachtbrief met de in de Bijlage voor
komende benaming worden aangeduid. 

Alie stoffen, we! ke onder de kl assen I, II 
en VI kunnen worden gerangschikt, <loch daar 
niet bij name zijn genoemd, zijn van het ver
,,oer uitgesloten. Alle stoffen, welke onder de 
klassen III, IV en V kunnen worden gerang
schikt, doch daar niet bij name zijo genoernd, 
worden onvoorwaardelijk ten vervoer toeqe
laten. 

De in Bijlage I genoemde stoffen mogen 
niet met elkander, noch met andere voorwer
pen, in eon collo samengepakt worden, tenzij 
Bijlage I zulks uitd rukkelijk toelaat. Zij mo
gen met elkander of met andere stoffen in 
denzelfden wagen worden gel aden, tenzij dit in 
Bijlage I verboden is. 
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vVarineer Bijlage I de vermelding van zekere 
opschriften op de verpakkingsmiddelen voor
schrijft , dan m oet daaraan het teeken ~ war 
den toegevoegd. 

Wanneer het goederen van klasse I betreft, 
moet de vorenbedoelde benaming van het goed 
door den afzender op den vrachtbrief met 
rood warden onclerstreept. 

Voor zoover de B ij lage I niet het tegendeel 
bepaal t, warden de in Bijlage I genoemde 
stoffen zonder eenige beperking als ijlgoed 
ten vervoer aangenomen. 

Voor zoover in Bij lage I het gebruik van de 
aan het slot der Bij lage opgenomen et iketten 
model N°. 1 , N°. 2 of N °. 3 is voorgeschreven, 
moeten de afzenders deze eti ketten bij voor keu r 
op de colli plakken of vastspijkeren; alleen 
in geval de aard der colli zulks niet toelaat, 
mogen zij , geplakt op carton of op houten 
p lankjes, stevig aan de colli zijn bevestigd. 

Etiketten van hetzelfde model moeten door 
den Spoorweg, voordat met het laden begon
nen wordt, op de beicle zijden van den wagen 
warden aangebracht. Deze etiketten moeten 
gespijkerd of geplakt of op a ndere wijze stevig 
worclen bevestigd of op de daartoe bestemde 
plaats, of op een plankje aan de zijwanden. 

Klasse I. 
ONTPLOFBARE STOFFEN. 

la. Spring- of schietmitidel en. 1 

'l'en vervoer worden toegelaten: 
1 °. Nitrocellulose (schietkatoen, collodium

wol), en we!: 
a) vlokvorrnige, niet sarnengepente, bevat

tende ten minste 25 % water of alcohol (76 
deelen vaste stof en 25 deelen vloeistof); 

b) saniengeperste, bevattende ten minste 
15 % wate r ( 85 dee! en vaste stof en 15 deelen 
water) . 

De nitrocellulose moet aan de volgende voor
waarden van stabilitei t voldoen: 

Nitrocellulo e mag, bij verhitting gedurende 
twee uren in een temparatuur van 132° Cel
sius, per gram niet meer dan 3 c. M3. stik
stofoxyd afscheiden; de ontploffingstempera
tuur moet boven 180° Celsius liggen . 

2°. 'f'rinitrotoluol, alsook zoogenaamde 
vloeibare t,·initrotoluol ( een bij gewone tem
peratuur vloeibaar, neutraal m engse l van ge
nitreerde toluols). D eze stoffen mogen niet 
gevaarlij ker zijn clan chemisch zuivere ,,trini
t rot oluoh " . 

3°. Pikrinezu·ur. Het mag geen onzuivere 
bestandcleelen bevatten, die het gevaarlijker 
zouden doen zijn clan het chem isch zuivere 
product. 

4 °. De organise he nitro-verbindingen, die 
niet gevaarlij ker zijn dan pikrinezuu,· en be
stemd zijn voor wetenschappelijk onderzoek 
of pharmaceutische doeleinden, bij hoeveel
heden van niet meer dan 500 gram van elke 

1 Staffen, welke niet gebezigd worden voor 
schietdoeleinden of om eene ontploffing te
weeg te brengen en welke, door het in aan
raking brengen met eene vlam niet kunnen 
ontploffen en voor stooten of wrij ven niet ge
voeliger zijn clan dinitrobenzol, vallen niet 
onder de ontplofbare stoffen in den zin dezer 
bepalingen . 

, stof en 5 kilogram in totaal nette-gewicht, of 
we! 15 kilogram bruto-gewicht. 

VERVOERSVOORWAARDEN. 
V oor het vervoer van ontplofbare stoffen 

gel den de volgencle bepalingen: 
A. Verpakking. 

(1) 1 °. Nitrocellulose (schietkatoen, col lo
cliumwol). 

Vlokvormige, niet samengeperste nitrocell u
lose, welke ten minste 25 % water of alcohol 
(a), en amengeperste nitrocellulose, welke ten 
minste 15 % water bevat (b), moeten in sterke, 
dichte en goed gesloten houten houders, waar 
geen water of a lcohol doordringen ko.n, ver
pakt zijn. In plaats van houten houders mogen 
ook duurzame en ondoordringbare kartonnen 
vaten gebezigd warden. 

2°. 'f'rinitrotolttol moet stevig verpakt zijn 
in sterke, dichte en goed gesloten houten hou
clers. In plaats van houten houders mogen ook 
duurzame en oncloordringbare kartonnen vaten 
gebez igd worden. 

De zoogenaamde vloeibare trinitrotoluol 
mag, behalve in sterke, dichte en goed geslo
ten houten houders, ook in ijzeren houders 
verpakt zijn; deze moeten eene vol komen her
metische sluiting hebben, welke zich, in geval 
van brand, onder den druk der zich in den 
houder ontwikkelende gassen, begeeft. 

3°. P ikrinezuur moet stevig verpakt zijn in 
duurzame, dichte en goed gesloten houten 
houders. In plaats van houten houders mogen 
ook duurzame en ondoordringbare kartonnen 
vaten gebezigd warden. Stoffen, welke Iood 
bevatten (men gsels of verbindingen) mogen 
niet voor de verpakking gebezigd worden. 

4° . De preparaten van organische nitro
verbindinyen moeten goed verpakt zijo in g la
zen. of steenen vaatwerk, dat volkomen dicht 
en goecl gesloten moet zijn; d it vaatwerk moet 
op zijn beurt verpakt zij n in sterke, volkomen 
dichte en goed slui tende, houten kisten. 

(2) Het bruto-gewicht van een collo met 
stoffen, genoemd onder 1° ., 2°. en 3°., mag 
60 kilogram niet te boven gaan, bij verpakking 
in kisten; bij verpakking in vaten, wel ke ge
rolcl kunnen worden, mag het bruto-gewicht 
ten hoogste 100 K.G. bedragen. 

Het bruto-gewicht van een collo met stoffen, 
genoemcl oncler 4°., mag 15 kilogram niet te 
boven gaan. 

(3) Elk collo moet voorzien zijn van een 
ctiket volgens model 0

• l. Bovendien moeten 
de coll i, inhoudende pikrinezuur, m et zeer 
duidelijke roode letters het opschrift ,,Pikrine
zuur" dragen. 

B. Verklaringen. Vrachtbrieven. 
(1) Voor elke zending moeten de afzender 

en een door den spoonveg van afzending er
kende, ervaren scheikundige in den vracht
brief verklaren, dat de aard van het goed en 
de verpakking aan bovenstaande voorschriften 
voldoen. De verklaring van den scheikundige 
wordt niet gevorderd, wanneer eene bijzondere 
verklaring van gelijke strekking van een be
voegde autoriteit wordt bijgevoegd, waarvan 
in den vrachtbrief is melding te maken. 

(2) Ingeval nog andere verklaringen moch
ten noodig zijn, wordt zulks bepaald bij de bij
zondere wettelijke voorschriften der verdrag-
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s1 uitende Staten, over welker gebied het ver
voer moet plaats vinden. 

C. Vervoermiddelen. 
(1) Alle springstoffen moeten in gesloten 

goederenwagens vervoerd worden. 
(2) Wagens, welker wanden of dak met 

lood bedekt zijn, mogen niet voor het vervoer 
van pikrinezuur gebezigd worden. 

D. Laden. 
(1) Ontplofbare sto ffen mogen niet met de 

onder Ic, Id, l e, II, III en V genoemde voor
werpen in denzelfden wagen geladen worden. 

(2) Het is verboden stoffen, welke lood be
vatten (mengsels of verbindingen} met pikrine
zu·ur in denzelfden wagen te laden. 

E . Vervoer. 
Het vervoer mag niet als ijl goed geschieden. 

Ib. Munitie. 
Ten vervoer worden toegelaten: 
1 °. Lonten zonde,· ontsteker. 
a) Snelbrandende lonten [lonten, bestaande 

uit een dikke buis met een groot hart van bus
kruit of met een hart van genitreerde katoen
draden, voor niet snel bran den de lonten, zie 
le, 1°. c)]. 

b} Slagkoord (dunwandige metalen buizen 
van geringe doorsnede, met een hart van 
springstoffen, welke niet gevaarlijker zijn dan 
zuiver pikrinezuur, of gesponnen strengen van 
gerii'\ge doorsnede, met een h art van een soort 
knalsas, welke niet gevaarlij ker is dan bus
kruit}. 

2° . Ontstekingsmiddel en ,net niet brisante 
vulling (ontstekingsmiddelen, welker vulling 
noch door middel van slagpijpjes, noch door 
andere middelen eene brisante uitwerking 
geeft}. 

a) Slaghoedjes voor vuurwapenen (metalen 
slaghoedjes}; slagpillen voor ,nunitie (karton
nen dopjes}, welke ten hoogste 40 m.G. ont
plofbare stof bevatten en wel ker uitspringende 
kartonnen kraag ten minste tweemaal zoo 
hoog moet zijn als de middellijn van de spring
stof, welke zij bevatten. 

b) Ledige patroonhulzen met slaghoedjes 
voor vuurwapenen. 

c) Pijpjes met wrijvings- of slagontsteking, 
ontstekingsdoppen, electrische ontstekers zonder 
slagpijpje, ontstekers voor veiligheidslont of 
andere soortgelijke ontstekingsmiddelen, welke 
een kleine lading buskruit bevatten en die 
door wrijving, slag of electriciteit in werking 
gebracht worden. 

d) Buizen voo,· p1·ojectielen zonder slag
pijpje of zonder inrichtingen, welke eene bri
sante werking veroo,·zaken, slagdoppen voo,· 
buizen van projectielen. 

3°. Knalsignalen voo,· stopseinen op de 
spoorwegen. 

4°. Patronen voor handvuu1·wapenen. 
a) Sche,·pe patronen, waarvan de huls ge

heel van metaal vervaardigd is . De projectie
len moeten zoo vast aan de metalen hulzen 
bevestigd zijn, dat zij niet kunnen loslaten en 
ook de kruitlading niet kan doorziften. 

b) Scherpe patronen, welker hulzen slechts 
gedeeltelijk van ,netaal zijn. De geheele kruit
lading moet zich in het metalen benedendeel 
bevinden en door een kurk of prop afgesloten 

zijn . Het karton moet zoo stevig zijn, dat het 
onderweg niet kan breken. 

c) Scherpe pat,·onen ,net kartonnen huls 
voor cent,·ale ontsteking. Het karton moet zoo 
stevig zijn, dat het onderweg niet kan breken. 

d) Flobertkogelpatronen. 
e) Floberthagelpatronea. 
f) Flobertpatronen zonde,· kogel of hagel. 

VERVOERSVOORWAARDEN. 
A. Verpakking. 

Ad. 1°. (1) L onten zonder ontsteke,· moe
ten in stevige, dichte, goed gesloten houten 
houders (kisten of vaten} zoodanig verpakt 
zijn, dat geen verl ies of zifting mogel ijk is; 
de kisten of vaten mogen niet van ijzeren 
hoepels of banden voorzien zijn. In plaats van 
houten houders mogen ook duurzame en on
doordringbare kartonnen vaten gebezigd wor
den. 

(2) Het bruto gewicht van een collo lonten 
mag niet meer dan 60 IC.G. bedragen. 

(3) Elk collo moet voorzien zijn van een 
etiket volgens model N°. 1. 

Ad. 2°. (1) Ontstekingsmiddelen met niet 
brisante vulling moeten in stevige, dichte, goed 
gesloten houten houders (kisten) verpakt zijn ; 
bovendien worden toegelaten: 

houten fusten, voor de ontstekingsmiddelen, 
genoemd onder a; 

zakken, voor de ledige hulzen, genoemd 
onder b; 

houten vaten of duurzame en ondoordring
bare kartonnen vaten, voor de electrische ont
stekoo:s zonder slagpijpje, genoemd onder c. 

(2) Alvorens de onder a genoemde ontste
kingsmiddelen in de buitenste houders te plaat
sen, neme men het volgende in acht: 

1 °. sl aghoedjes, waarvan de ontplofbare 
stof niet bedekt is, moeten ten getale van ten 
hoogste 1000, die, waarvan de ontplofbare 
stof bedekt is, ten getale van ten hoogste 6000, 
stevig verpakt zijn in blikken houders, stijve 
kartonnen doozen of houten kisten. 

2°. Slagpillen voor munitie moeten ten ge
tale van ten hoogste 1000 stevig verpakt zijn 
in stijve kartonnen doozen. De doozen moeten 
een deksel hebben met opstaande randen en 
goed toegebonden zijn. Elke kist mag ten 
hoogste 10 doozen bevatten en moet van binnen 
bekleed zijn met eene 1 c.M. dikke laag vi lt 
of soortgelijke stof. 

(3) De onder c en d genoernde ontstekings
middelen rnoeten zoodanig in de houders ver
pakt zijn, dat zij niet verschuiven kunnen. 

(4) Elk collo, hetwelk onder a, c en d ge
noernde ontstekingsmiddelen bevai, mag niet 
zwaarder wegen dan 100 IC.G. 

Ad. 3°. (1 ) J(nalsignal en moeten verpakt 
zijn in kisten, vervaardigd van ten rninste 22 
m.M. dikke, goed aaneengeploegde planken, 
door houten schroeven verbonden ; zij rnoeten 
volkomen dicht en van eene tweede dichte 
kist omgeven zijn. Deze laatste mag niet groo
ter zijn dan 0.06 M3. 

(2) De knalsignalen moeten stevig zijn vast
gelegd in papiersnippers, zaagsel of gips of 
goed geordend en zoodanig gescheiden zijn, dat 
zij noch onderling, noch met de wanden der 
kist in aanraking komen. 

(3) Elk collo rnoet voorzien zijn van een 
etiket volgens model N °. 1. 
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Ad. 4°. (1) Patronen voor handvuurwape
nln moeten in blikken, houten of stevige kar
tonnen houders volkomen vastgelegd zijn en 
we! zooda ni g, dat zij niet verschuiven ktnrnen. 
De houders moeten nauwslui tend naast en op 
e lkander iu stevige, dich te, goed gesloten kis
ten verpa kt zij n. De tusschenruimten moeten 
m,;t bordpapier, pap ier , werk, houtwol of kr ul
len - all es vrij va n vocht en vettigheid -
zoodanig opgevuld zijn , da t elke slingering is 
uitgesloten . 

(2) H et bru to gewicht van een collo mag 
niet meer bedragen clan 100 K .G. 

B. Verkl aringen, vrachtbr ieven. 
(1) Bij slag koord, genoc,md onder 1° ., &, 

moet op den vrachtbrief door een, door den 
spoorweg erkenden sche ikund ige-cleskundige 
eene verk la ring gestelcl zijn, waaruit blijkt, 
clat de aarcl der springstof aan de voorwaar
clen, gestelcl oncler l b, 1° ., I,, van de Bijl age l 
tot de l nterna tional e Overeenkornst, vo ldoet. 
De verkl a ring van den deskund ige worclt niet 
gevordercl , wanneer eene bijzondeM ver kla ring 
van gelijke strekking van een bevoegde auto
r iteit worclt bijgevoegd, wa arvan in den vrncht
brief ir, melding te ma ken. 

(2) Voor de ontstekings,niddel en ,net niet 
brisante vulling, genoemd onder 2°., moet op 
lien vrachtbri ef eene door den afzender onder
teekencle verklaring voorkomen, luidende a ls 
volgt: 

,,De ondergeteekende ve rklaart, dat de in 
dezen vrachtbrief ve rmelde zending, wat aard 
en verpakki ng betreft, vol doet aan de onder 
lb van de Bijlage l van de Internat ionale 
Overeenkomst voor ontstekingsmiddelen met 
niet brisante vulling voorkomende bepalin
gen.'' 

(3) Bij knolsignolen moet de a fzender in 
den vracht brief eene verkl a ring stell en, dat 
de zending verpakt is overeen komstig de voor
schriften, vermeld onder lb van de Bijl age l 
tot de lnte rna tionale Overeenkomst. 

( 4) Bij patronen voor handvuurwapcnen, 
genoemd onder 4°., moet op den vrach tbrief 
eene door den a !zender onderteekende verkla
ri ng voo rkomen, luidende a ls volgt : 

,,D e ondergeteekende verklaart, dat de in 
clezen vrachtbrief ve rmelde zendi ng, wat aard 
en verpakking befreft, voldoet aan de onder lb 
van de Bijl age l tot de Internationale Over
eenkornst met betrekking tot patronen voor 
handvuur wa penen voorkomende bepalingen." 

(5) Ingeval nog andere verklaringen moch
ten noodi g zijn , wordt zulks bepaald bij de bij
zondere wettelijke voorschriften cler verdrag
sl uitende Staten, over we! ker gebied hct ver
voer moet pl a ats v inden. 

C. Vervoerm iddelen. 

Alle nwnitie moet in ge loten goederen
wagens vervoercl worclen. 

D . Vervoer. 
Lonten (1 °.) en knolsignolen (3°. ) warden 

n iet als ijl goed vervoerd . 
l e. Ontvln1a1nings1niddelen en vuu,·werk. 
Ten vervoer warden toegelaten : 
1 °. Ontvla1n1nings1niddelen en l onten . 
a ) Gewone lucifers en andere strijklucife rs. 
b) P yrotechnische staafj es, zooals : 

Bengaalsche luc ifers, goudenregenkaarsen, 
bloernregenkaarsen, wonderkaarsen, enz. 

c) Lonten van zwart buskruit, voor zoover 
deze bestaan uit een dunne, dich te bu is met 
kl e in hart va n buskruit (zie voor zooveel an
dere snelbrandende lonten betreft , l b 1°. a). 

2°. P yrotechnische sal onartikel en, knol
strooken . 

a) K nalbonbons, bloemenkaarten, bl aadjes 
collodiumpapier en andere soortgelijke artike
len, welke zeer kleine hoeveelheden collodiurn 
pap ier of kle ine knalzilverpunt jes be ,·atten. 

b) K nalerwten, knal granaten en soortge
lijke art ikelen, welke knalzilver bevatten. Zij 
mogen niet mee r dan een gram knal zilver per 
1000 stuks bevatten. 

c) Confetti-bommen, Bosco-cylinders, cotil 
lonvruchten en soortgelijke art ikelen, welke 
eene kle ine lad ing collodiumwol beva tt en, be
stemd tot het u itstooten van eene ongevaa rlijke 
prop, zooals kogels van watten , confetti , enz. 

d) 1 Klappers, kn alstrooken, geparaff ineer
de knalstrooken, welke een knalsas bevatten, 
samengesteld u it ka liumchloraat (chloorzure 
potasch } of salpeter, kl eine hoe veelheden phos
phor, a lsook ui t zwavelantimoon, zwavel, 
rnelksuiker, ultramarijn, kl eefstoffen (dextrine, 
gom} of soortgelijke stoffen. Voor 1000 kl ap
pers mag ten hoogste 7.5 gram knalsas ge
bru ikt worden. 

3° . Vuurwcrk. 
a) K unstvuunverk, zooal s pijlen, Romein

sche kaarsen, fonte inen, wielen, zonnen, enz. 
b) K lein- en kamervuurwerk, zooa ls zeven

klappers1 firecrackers, voetzoekers, zilveren en 
gouden regen en ander soortgelijk kunstvuur
werk, clat men in de hand laat afbranden. 

c) B engaalsch vuur, B engaalsche fakkels, 
signal bluelights, enz. 

Voor de samenstelling van het vuurwe1·k 
gel den de volgende bepalingcn: 

(1 ) H et vuurwerk mag geen sterke ont
ploffing kunnen veroorza ken, noch eeni g meng
sel bevatten, dat hetzij va n zelf, hetzij door 
wrijving, druk of stoat gemakkelijk in brand 
vliegt. 

Toegelaten warden : 
in nitraatmengsels en voor B engaalsche mag

nesiumfakkels, eene toevoeging van ten hoog
ste 3 % m agnesiumpoeder; 

in de klei ne sterren, welke het vuurwerk 
bevat, chl oraatmengsels, welke tot 40 % chloor
zure potasch bevatten; 

pijpjes, welke p ikr inezure magnes ium en 
chloraten bevatten en in papieren hulzen ge
vat zij n. De pijpjes mogen echter niet kunnen 
ontploffen ten gevolge van schokken, stooten 
of ontbra nd ing. 

Andere mengsels, welke gel!) phosphor , stof
zink, magnes iumpoeder, o f chloraten bevatten, 
warden n iet toegelaten . 

(2) De onder a en b genoemde voorwerpen 
moeten hoofdzakelij k bestaan ui t meelpulver , 
gemengd met koo l, metaalpoeder (g ietij zer-, 
g ietstaal poeder), aluminiumloovertj es, loodgli t 
en andere mineraalpoeders in gepersten toe
stand. E lk afzonderlijk voorwerp mag niet 

1 U itgesloten van het internat ionaal vervoer 
zij n knalkurken (Sch1·eckschussmuni t ion}, 
waarvan de knalsas is samongesteld uit ka-
1 iumchloraat en phosphor. 
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meer dan 30 gram korrelig buskruit bevatten. 
4°. S einvuurwerk, zooals kanonslagen, enz. , 

bestaande uit eene papieren huls, omwoeld met 
koord en gedoopt in lijm, welke ten hoogste 
75 gram korrelig kruit bevat en voorzien is 
van een niet ontplofbare lont. 

VERVOERSVOORW AARDEN. 

A . Verpakking. 
(1) Voor de verpakking moeten stev1ge, 

dichte en goed gesloten houten kisten gebe
zigd word en. Voor de onde1· 1 °. a genoemde 
voorwerpen kunnen ook stevige blikken hou
ders worden gebezigd. Voor de onder 2°. b 
tot d, 3° ., en 4°. genoemde voorwerpen moeten 
de plan ken der ki sten aaneengeploegd zijn; 
de wanden moeten gezwaluwstaard of met 
hoekijzers verbonden zijn. Voor de onder 2°. 
vcnoemde voorwerpen moeten de deksels met 
schroeven zijn bevestigd. Voor de onder 2°. 
b tot d, 3°. en 4°. genoemde vooi·werpen moe
ten de kisten vervaardigd zijn van ten minste 
18 m.M. dikke planken; de binnenkant moet 
geheel met goed, taai papier bekleed zijn; in 
plaats van papier mag ook eene dunne zinken 
voer ing gebezigd worden. Volgens' deze laatste 
twee voorschriften zijn ook de kisten voor de 
onder 1 ° . c genoemde voorwerpen uit te r usten. 

(2) De hierna opgesomde artikelen moeten, 
alvorens in de houders gelegd te worden, als 
volgt stevig verpakt zijn: 

a) die genoemd onder 1°. a, 2°. a en 2°. c 
in ' sterk pakpapier of in stevige doozen; 
b) d ie genoemd onder 1 °. b 
in doozen, welke bij 10 of 12 stuks tot een 

in papier gewikkeld pakket vereenigd worden; 
c) die genoemd onder 2°. b 
in houten kistjes of in sterke in papier ge

wikkelde kartonnen doozen , welke elk niet 
meer mogen bevatten dan 1000 stuks; zij 
moeten met zaagsel zijn vastgelegd; 

d) · die genoemd onder 2°. d 
°') de klappers in stevige kartonnen doozen, 

welke elk niet meer mogen bevatten dan 100 
klappers. Deze doozen met klappers worden 
ten getale van 12 tot een rol vereenigd en 12 
rollen worden tot een stevig in pakpapier ge
wikkeld pak vereenigd; 

~) knalstrooken en geparaffineerde knal
strooken, hetzij zooals aangegeven wordt onder 
-'.X, hetzij in blikken kokers, aan onder- en 
bovenzijde door daarop geschoven deksel goed 
gesloten. Elke koker mag ten hoogste 12 in
eengerolde knalstrooken, elk van 50 klappers 
bevatten. Deze kokers worden ten getale van 
ten hoogste 30 tot een stevig in pakpapier ge
wikkeld pakket vereenigd; 

e) die genoe'md onder 3°. 
in stevige kartonnen doozen of in houten 

kistjes; de onder c van 3°. genoemde voor
werpen mogen ook in papieren zakken ver
pakt zijn; kunstvuurwerk van groote afme
tingen moet in papier verpakt zijn, wanneer 
de plaats voor de ontsteking bestemd, niet van 
een papieren dopje voorzien is; in beide ge
vallen moeten tegen het doorziften rnaatrege
len genornen worden; 

/J die genoemd onder 4°. 
in stevige doozen, waarin het seinvuurwerk 

goed rnoet vastgepakt zijn, terwijl de afzonder
lijke stuks van elkander gescheiden moeten zijn 

door een d ikke laag van zaagsel of van eene 
soortgelij ke stof. 

(3) De pakketten mogen niet in de houders 
kunnen verschuiven. Bij de onder 2°. b tot d, 
3 °. en 4 °. geno emde voorwerpen moeten de 
leclige tusschenruirnten van de buitenste kist 
goecl opgevuld zijn met daartoe geschikte, 
clroge emball age (houtwol, papier en derge
!ijke). Vochtig hooi, werk of anclere voor zelf
ontbranding vatbare stoffen mogen niet ge
bruikt worden. Bij grootere stukken vuunverk 
(transparanten) kan met stevige bevestiging 
in den houder word en volstaan. 

(4) Op de buiten te verpakkingsrniddelen 
moet met zeer duidel ij ke letters en op duur
zame wijze de inhoud en bovendien bij de 
onder 2°. b tot d, 3°. en 4°. genoemde voor
werpen het nauwkeurige adres van den afzen
der aangegeven zijn. 

(5) Het bruio gewicht per col lo van de 
onder 2°. b tot d, 3°. en 4 °. bedoelde voor
werpen mag 100 K .G. niet te boven gaan. 
Hierbij mag in een collo het gezamenlijk ge
wicht der ontvlambare stof bij gewoon kunst
vuurwerk 20 K.G., bij klein en salonvuurwerk 
25 K.G. en het gezamenlijk gewicht van het 
bij de samenstelling van het vuurwerk gebe
zigde gekorreld kruit bij gewoon kunstvuur
werk, zoomede klein en salonvuurwerk 2.5 
K.G. en het gezamenlijk gewicht aan ontplof
bare stof bij klappers (amorces) 7 K.G. niet 
te boven gaan. 

(6) Elk collo moet voorzien zijn van een 
etiket volgens model N°. 1, met uitzondering 
van de colli , bevattende voorwerpen genoemd 
onder 1 °. 

B. Overige bepalingen. 
(1) De onder 1°. a genoemde lucifers rno

gen bij hoeveelheden van niet meer dan 5 K .G. 
verpakt overeenkomstig de bepalingen van 
hoofdstuk A tot een pakket met andere voor
werpen · vereenigd worden ( ui tgezonderd met 
de onder la, lb en l e, II en III dezer Bij lage 
genoemde stoffen). 

(2) Lonten (1°. c) en klappers (2°. d) 
mogen niet in een zelfden wagen geladen 
worden met ontplofbare of ontvlarnbare stoffen. 

(3) Het vervoer moet in gesloten wagens 
plaats vinclen. 

(4) Bij de onder 2°. b tot d, 3°. en 4°. ge
noeinde voorwerpen moet de afzender op den 
vrachtbrief de verklaring plaatsen, dat de 
aarcl der zending en hare verpakking voldoen 
aan de voorschri £ten, vermel d onder le van de 
Bijlage I tot de Internationale Overeenkomst. 

C. Vervoer. 
Vuu,·werk (3°.) en seinvuurwe,·k (4°.) rno

gen niet ~ls ijl goed worden vervoerd. 
Id. Sam engeperste, vloeibaar gemaakte en 

onde,· druk opyeloste gassen . 
Ten vervoer worden toegelaten de hierna 

genoemde samengeperste, vloeibaar gemaakte 
en onder druk opgeloste gassen: 

a) Samengeperste gassen: 
1 °. K oolzuu,·; 
2°. Wateryas, lichtgas, menggas (oliegas, 

hetwelk niet meer dan 30 % acetyleen bevat); 
3°. Oliegas (vetgas); 
4°. Zuurstof, waterstof, sti kstof, koolwater

stofyas (mijngas, methaan), lucht, de edele
gassen (argon, neon. helium, xenon, crypton); 
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b) Vloeibaar gemaakte gassen: 
5°. Koolzuur, oliegas , stikstofoxydule, ae

thaan; 
6°. A mmoniak, chloorkooloxyd (phosgeen) ; 
7°. v' ochtvrij chloor, zwavelig zuur, stik

stoftet,·oxyd; 
8° . C hloormethyl, chloorethyl, methyl aether, 

methylamine, ethylamine; 
9°. Vloeibare lucht, vloeibare zuurstof; 
c) Onder druk opgeloste gassen: 
10°. In water opgelost ammoniak, in op

lossingen van meer dan 25 % en ten hoogste 
50 % ; 

11 °. In ace ton opgelost en in poreuze stof
fen opgezogen acetyleen. 

VERVOERSVOORW AARDEN. 

A. Aard der houders. 
a) Voor zoover in deze Bijlage geen voor

schriften omtrent de vervaardiging en om
trent de natuur en de hoedanigheid van het 
ri:Jetaal, waaraan de houders voor samenge
perste, vloeibaar gemaakte, of onder druk op
geloste gassen moeten voldoen, zijn gegeven, 
gelden die, welke worden gesteld als eisch 
voor het binnenl andsch verkeer in het land 
van hunne herkomst. 

b) Voor vloeibare lucht en vloeibare zuur
sto f moet men gebruiken: 

ix) glazen flesschen met dubbele, luchtledige 
wanden. 

Zij moeten met vilt bekleed zijn en met een 
vi i ten stop zoodanig gesloten zijn, dat de 
gassen ontsnappen kunnen, zonder inwendig 
hoogen druk te veroorzaken, doch dat de vloei
stof niet wegvloeien kan. Deze vilten stop 
moet zoodanig bevestigd zijn, dat zij niet • los
raakt, wanneer de flesch kantelt of wordt om
gestooten. Elke flesch of meerdere flesschen te 
zamen moeten tegen schokken beveiligd zijn 
door een korf van ijzerdraad of een soortge
lijken stevig staanden houder. Deze korven of 
andere houders moeten geplaatst zijn in me
talen of inwendig met plaatijzer bekleede 
houten kisten, welke van boyen open zijn of 
·slechts met gevlochten ijzerdraad, een geper
foreerde deksel, of op soortgelijke wijze ge
.sloten zijn. De metalen of houten kisten moe
ten in het benedengedeelte tot op zulk eene 
hoogte volkomen dicht zijn, dat, ingeval de 
flessch en breken, de vloeistof er niet uit loo
pen kan. De kisten mogen geenerlei licht 
brandbare verpakkingsmiddelen bevatten; stof
fen als vilt en wol zijn toegelaten. 

~) Houders vervaardigd van andere stoffen. 
Zij mogen slechts gebrnikt worden op voor

waarde, dat zij zoodanig tegen het doorlaten 
van warmte beschut zijn, dat zij noch beslaan. 
noch berijpen kunnen. De onder ix) gegeven 
voorschriften betreffende de sluiting der glazen 
flesschen zijn op deze houders analogisch toe 
te passen. 

c) Voor acetyleen oplossingen in aceton 
moeten de houders van zacht vloei-ijzer of van 
zacht staal zijn of van een antler materiaal 
zijn vervaardigd, dat, wat de vastheid, elas
ticiteit en nitzetting betreft, daarmede gelijk
waardig is (doch niet uit koper) . Zij moeten 
gevuld zijn met eene poreuze stof, welke ge
lijkmatig verdeeld is en we! zoodanig, dat 
onder den invloed van een temperatuur van 

50° C. of van schokken, geduronde het ver
voer geen enkele holte kan ontstaan. Noch 
deze massa, noch het oplosmiddel mogen op 
elkander of op het metaal, waarvan de houder 
gemaakt is, eenige chemische werking uitoe
fenen. Geen metaaldeel, hetwelk met het op
geloste acetyleen in onmiddellijke aanraking 
komt, mag zijn samengesteld uit koper of uit 
een mengsel, dat meer dan 70 % koper bevat. 
In de houders moet de normale hoeveelheid 
van het oplosmiddel zoodanig zijn, dat de 
vergrooting van het volume, die dit door de 
opneming van het acetyleen bij den vullings
druk ondergaat in het inwendige van de po
reuze massa een ruimte vrijlaat, welke gelijk 
staat met ten minste 15 % van de ruimte, 
welke de houder aan water bevatten kan ; het 
vullen met acetyleen moet zoodanig geschie
den dat de definitieve vullingsdruk, bij een 
temperatuur van 15° C., niet 15 IC.G. per c.M2. 
te boven gaat. 

B. Officieele beproeving der 1!,_ouders. 

(1) Houders van vloe i-ijzer, van zacht staal 
of van koper moeten v66r het gebruik van 
wege een door de bevoegde overheid erkenden 
deskundige aan eene waterdrukproef onderwor
pen worden. De voor het vervoer van acety
leen-oplossingen bestemde houders moeten bo
vendien v66r het gebruik, voor zooveel den 
aard der poreuze stof en de hoeveelhe id van 
het toegelaten oplossingsmiddel betreft, worden 
onderzocht (zie A, c). 

(2) De inwendige drukking, waaronder de 
waterdrukproef genomen wordt , moet bedragen: 

a) Voor de samengepers te gassen anderhalf 
maal den vull ingsdruk, welke de onder D 
(zie hieronder) toegestane grenzen niet mag 
te boven gaan. De drukproef moet den vul
lingsdruk ten minste 5 K.G. per vierkanten 
centimeter te boven gaan; 

b) Voor de onder 5° ., 6°., 7°. en 8°. ge
noemde vloeibaar gemaakte gassen: 

per c.M2. 
voor Koolzuur ............................ .. 250 K.G. 

Oliegas .... .. .. ... .... ..... ............. 250 
Stikstofoxydule ....... ............. 250 ,, 
Aethaan .... .. ..... .... ....... ..... .... 120 ,, 
Ammoniak . . .. . . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . 35 ,, 
Chloorkooloxyde (phosgeen) 15 ,, 
Chloor ..... .. .................... 30 ,, 
Zwavelig zuur ..... .... .. .......... 15 ,, 
Stikstoftetroxyde ....... .... ....... 30 
Chloormethyl . .. .. . . . . . .. . . . .. . . . . . .. 20 
Chlooraethyl . . . .. . .. . . . . . .. .. . .. . . .. 10 ,, 
Methyl aether . .. . . .. .. . . . .. . . . . . .. . . . 20 
Methylamine ............. ........... 14 ,, 

,, Aethylamine ........ .. ...... .... .... 10 ,, 
c) Voor de onder druk opgeloste gassen: 

per c.M2. 
voor de in aceton opgeloste acetyleen 60 K .G. 

voor de in water onder druk opge-
loste ammoniak: 

30 % in water opgelost ( 30 ge
wichtsdeelen ammon iak, 70 gewichts-
deelen water) .... ............................ . 6 

40 % in water opgelost ( 40 ge
wichtsdeelen ammoniak, 60 gewichts-
deelen water) ........... ...... ................ 8 

50 % in water opgelost (50 ge
wichtsdeelen ammoniak, 50 gewichts-
deelen water) ........... .. .... ... ............. 12 
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(3) De drukproef wordt herhaald: 
a) om de 2 jaar voor houders, welke be

.stemd zijn voor het vervoer van chloor, van 
stikstoft etroxyd, zwavelig zuur, chloorkooloxyd, 
chloormethyl en chlooraethyl; 

b) om de 6 jaar voor houders; welke be
stemd zijn voor het vervoer der overige samen
geperste of vloeibaar gemaakte gassen; 

c) om de 6 jaar voor de houders van onder 
dr"k ovgeloste ammoniak. 

(4) De houders, welke voor het vervoer 
van de opgeloste acetyleen dienen, moeten om 
<le 10 jaar aan een onderzoek worden onder
worpen. Dit onderzoek m9et zich ten minste 
uitstrekken tot den uiterlijken toestand van de 
houder (invreten van roest, vervorming) en 
tot den toestand van de poreuze massa (het 
-0ntstaan van holle ruimten, in elkander zak
ken van de poreuze massa) . Bovendien moeten 
steekproeven worden genomen met een rede-
1 ij k aantal opengesneden houders, welke aan 
een nauwgezet onderzoek zij n te onderwerpen 
-0mtrent de imvendige roestvorming, alsmede 
-0mtrent de verandering van het materiaal van 
den houder en van de poreuze ma sa. 

Bij het vervoer van houders met opgeloste 
.acetyleen, moet de vrachtbrief vergezeld zijn 
van een verklaring van de bevoegde autorite it 
van het land, vanwaar de houders worden 
verzonden, waaruit blij kt, dat de houders in 
<lat I and ten vervoer worden toegel a ten . 

(5) Bij het doen der waterdrukproeven moet 
men zoodanig te werk gaan, dat de toeneming 
van den druk zonder stooten plaats vindt. De 
houders moeten de drukproef doorstaan zonder 
blijvende vormverandering te ondergaan of te 
scheurcn. Orn zekerheid te verkrijgen, dat bij 
den beproevingsdruk geen scheurtjes ontstaan 
-0£ blijvende vormveranderingen intreden, 
moet de aanwijzing van den contr6le-mano
meter ten m inste gedurende een minuut con
stant bl ijven. 

C. Toerusting· der houders (kleppen, 
opschriften). 

(1) Houders, dienende tot het vervoer van 
samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder 
druk opgeloste gassen (met uitzondering van 
vloeibare lucht en vloeibare zuurstof) moeten 
ten minste van een klep voor het vu ll en en 
ledigen voorzien zijn. Bij acetyleenoplossingen 
{11 °) mogen de metalen deelen der klep, 
welke met het gas in aanraking komen, niet 
meer dan 70 % koper bevatten. Voor vetgas 
en menggas mogen, in de plaats van kleppen, 
opgeschroefde metalen stoppen gebruikt war
den; deze moeten zoo nauw slui ten , dat de in
houd van den houder niet door den reuk ken
baar is. 

(2) De houders moeten duidelijk en duur
zaam de vol gen de opschriften dragen: 

a) bij alle gassen: 
a) den naam van het gas, de aanduiding 

van den vervaardiger of van den e igenaar, 
alsmede een volgnummer van den houder; 

~) het gewicht van den led.igen houder, 
met inbegrip van de onderdeelen (klep, meta
Jen stop, enz., met uitzondering van de be
.schuttende kap); 

y) de hoogte van den beproevingsdruk _;_ 
8) den datum der laatste beproeving en . 

den stempel van den deskundige, die haar 
verricht heeft; 

b) bij samengeperste of onder druk opge
loste gassen: 

de hoogte van den toegestanen vull ingsdruk 
[zie D {1)]; verder voor houders met in 
aceton opgeloste acetyleen het gezamenl ijk 
gewicht van den ledigen houder (zooals hier
boven ender a B), van de poreuze massa en 
van de in de b.'.iuders toe laatbare boeveelbei!'I 
aceton; 

c) bij vloeibaar gemaakte gassen: 
het toelaatbare maximum-gewicht der vul

ling. 
D. Vulling van de houders. 

{1) De hoogste toelaatbare vullingsdruk der 
houders voor het vervoer van samengeperste 
·gassen bedraagt bij een temperatuur van 
15° c.: 

per c.M2 . 

voor gasvormig koolzuur ..... .. ........ 20 K.G. 
,, menggas (oliegas met niet 

meer dan 30 % acetyleen) en 
watergas . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 10 

,, oliegas {vetgas) ....... ..... .... .. 125 
,, zuurstof, waterstof, lichtgas, 

stikstof, koolwaterstofgas (mijngas, 
methaan), samengeperste lucht en de 
edele gassen ....... .. ........................... 200 ,, 

(2) Het hoogste gewicht der vulling, toe
gelaten voor houders, welke dienen tot het 
vervoer der onder 5°., 6°., 7°. en 8°. genoemde 
vloeibaar gemaakte gassen bedraagt bij een 
temperatuur van 15° C. voor 

inhoud van 
den houder 

koolzuur ............... 1 K.G. vloeistof per 1.34 L. 
, oliegas ........... ....... 1 2.50 ,, 

stikstofoxydule ...... 1 ,, 1.34 
aethaan ................ 1 ,, 3.30 ,, 
ammoniak ... ... .. .... 1 1.88 
chloorkooloxyd 

(phosgeen) ...... 1 ,, 0.80 
chloor ....... ........ ... . 1 0.80 ,, 
zwavelig zuur .... ... 1 ,, 0.80 ,, 
stikstoftetroxyd ..... 1 ,, 0. 80 
chloormethyl .. .... : .. 1 ,, 1.25 ,, 
chlooraethyl ......... 1 ,, 1.25 ,, 
methylaether .. ....... 1 ,, 1.65 ,, 
methylamine ...... ... 1 ,, 1.70 
aethylam ine ... ...... 1 ,, ,, ,, 1.70 ,, 

(3) Voor de onder druk in vloeistoffen op
geloste gassen geldt het volgende: 

a) De toelaatbare hoogste vu llingseinddruk 
bedraagt bij 16° C. voor in aceton opgeloste 
acetyleen 15 ICG. per c.M2. 

b) Voor de toe laatbare hoogste vulling der 
houders gelden de volgende voorschriften: 

Bij de in aceton opgeloste acetyleen moet de 
normale hoeveelheid van het oplo middel zoo
veel bedragen, dat de vergrooting, welke bet 
volume daarvan door opneming van het acety
leen bij den vullingseinddruk ondergaat, in 
het inwendige van de poreuze massa een 
ruimte vrijl aat, welke, b ij 15° C., ten minste 
gelij kstaat met 16 % van de ruimte, welke de 
houder aan water bevatten kan. 

Voor in wateroii ir l•·u'cn 1 •. k 
bij 30 gewichtsdeelen ammoniak en 70 ge

wichtsdeelen water: 1 K.G. vloeistof voor elke ; 
1.2 liter vull ingsruirnte, 

26 
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bij 40 gewichtsdeelen ammoniak en 60 ge
wichtsdeel en water: 1 K .G. vloeistof voor e lke 
1.25 li ter vu ll ingsruimte; 

bij 50 gewichtsdeelen ammoniak en 50 ge
wichtsdeelen water: 1 ICG. vloeistof voor elke 
1.3 liter vullingsruimte. 

E. Overige voorschriften. 

(1) Worden de houders met de onder 5°., 
6°. en 7° . (met uitzondering van chloor en 
stikstojtetroxyd) en go_ genoeinde gassen in 
kisten verpakt, clan is samenpakking met an
dere voorwerpen geoorloofd. 

(2) Niet in kisten verpakte houders met 
sa,nengepente gassen of met de onder 5°., 6°., 
7 °. en 8°. g enoem,de v lo eibaar gernaakte gas
sen moeten van eene inrichting voorzien zijn, 
we lke het roll en verhindert. Deze inrichting 
is niet noodig voor groote houders, we lke n iet 
gedragen , maar gerold warden en tot dit doe! 
van speciale hoepels zijn voorzien. Deze hou
ders worde n slechts toegelaten voor de gassen 
genoe11id onde,· 6°., 7°. en go_ De inhoud daar
van mag niet kleiner clan 100 li ter en niet 
grooter clan 500 liter zij n. Hunne kleppen 
moeten voorzi en zijn van beschuttende kappen 
van smeedijzer, staal , of smeedbaar gietij zer ; 
op koperen houders mogen zich koperen kap
pen bev inden. A an kleppen , we lke aan de 
binnenzijde van den hals van den houder aan
gebracht, en door eene opgeschroefde, goed be
vestigde metalen stop beschut zijn, mag de 
kap ontbreken. D e houders met koolzuur, ~I i~: 
gas, of sti kstofoxydule moeten, wanneer z1J 
01werpakt vervoerd worden, wit geschi lderd 
ZIJ11 . 

(3) Op de met sarnengepe,·ste gas of de 
onder 5°. , 6°., 7°. en go _ genoernde vloeibaar 
ge,naakte gassen gevulde houders, alsook .?P 
de kisten, waarin deze houders geplaatst ztJn, 
moet de inhoud duidelijk en· op duurzame 
wijze aangegeven zij n. 

In kisten verpakte houders moeten z66 ge
plaatst zijn, dat de beproevingsstempels ge
makkelij k te vinden zijn. 

Houten en metalen kisten, dienende tot het 
ve rvoer van vloeibare lucht en vloeibare zuur
sto f (9°.) moeten op duidelijke wijze de op
chriften: ,,Vloeibare lucht" of ,,Vloeibare 

zuu.rstof", ,,Boven", ,,Onder", ,,Zeer bre~k
baar" dragen . 

(4) De colli mogen niet gegooid worden of 
aan schokke n onderhevig zijn, noch aan . de 
inwerking der zonnestralen of aan kachel
warmte worden blootgesteld. 

(5) Voor het vervoer moeten gebezigd 
warden: 

a) Open wagens: 
1 °. Voor de sarnengeperste gassen, wanneer 

de aanbieding ten vervoer plaats heeft in voor 
het vervoer langs heirwegen bijzonder inge
richte wagens, welke met dekkleeden volko
men a fgedekt zijn; 

2°. Voor de onder go_ genoernde stoffen; 
echter moeten de wagens gedurende de maan
den Maart tot en met October met dekkleeden 
vol komen afgedekt zijn, tenzij de houders in 
houten kisten geplaatst zij n. 

b) Gesloten wagens: 
1 °. Voor sa,nengepe,·ste gassen (zie evenwel 

a 1 °. en c 1 °. ) ; 
2°. Voor de onder 5°. , 6°. en 7°. genoernde 

vloeibaar gernaakte gassen gedurende de 
maanden faart tot en met October; 

3°. V oor vloeibare lucht en vloeibare zuu,·
sto f. 

c. Open of gesloten wagens: 
1 °. Voor vetgas, ,nenggas en watergas ; de 

open wagens moeten evenwel gedurende de 
maanden Maart tot en met October met dek
kl eeden volkomen afgedekt zijn, tenzij de hou
ders in houten kisten geplaatst zijn ; 

2°. Voor de onder 5°. , 6° . en 7°. ge11oe11,de 
vlocibaar ge,naakte gassen gedurende de maan
den ·ovember tot en met F ebruari . 

( 6) De met sarnengeperst e of vloei baar ge-
111 aakte gassen gevulde houders moeten ~: 
danig in de wagens geladen warden, dat z1J 
niet kunnen vall en of omkantelen . De houders. 
met vloeibare lucht en met vloeibare zuurstof 
rnoeten rechtop staan en tegen elke beschadi
g ing door andere colli gevrijwaard zijn. De 
houders mogen ook niet geladen worden in de 
onmiddellijke nabijheid van licht ontvlambare 
stoffen in kleine stukken of in vloeibaren toe
stand. 

(7) a) Op de toelating der houders varr 
ketelwagens, bestemd voor het vervoer van 
sa,nengepers te of vloeibaar gernaakte of onder 
druk opgeloste gasscn zijn , voor zooveel betreft 
den aard van het materiaal, de officieele be
proeving, de uitrusting en de vulling, de voor
schriften onder A , B, C en D, alsmede de 
voorschriften onder E, a linea (2), inzake de 
kleppen, a lsook onder H, van toepassing. De 
houders moeten stevig en goed in de wagens 
ingebouwd zijn en niet er a£ genomen kunnen 
worden. 

b) Ketelwagens, welke bestemd zijn voor 
het vervoer van vloeibaa r gemaakte gassen en 
welke eene gel ijkmatige doorsnede hebben, 
moeten inwendig van behoorlijk doorboorde 
schotten of dergelij ke m iddelen voorzien zijn, 
welke de bewegingen der vloeistof in gevar 
van p lotselinge veranderingen in de vaart van 
het voertuig matigen. 

r) D e voor het vervoer van de onder 5°. , 
6°. en 7° . genoemde vloeibaar gemaakte gas
sen bestemde ketelwagens moeten eene houten 
bedekking hebben. 

d) De houders van de ketelwagens, welke 
bestemd zijn voor het vervoer van samenge
perste of vloe ibaar gemaakte gassen, behoeven 
niet elk afzonderlijk van een klep voor het 
vullen en ledigen voorzien te zijn. Voldoende 
is dat alle houders aan beide uiteinden van 
d~n wagen aan een gemeenschappelijke bui 
aangesloten zijn, waarop een afsluitkl ep bin
nen de wagenkast is geplaatst. Die kleppen 
behoeven niet van beschermende kappen voor
zien te zij n. 

F. Uitzonderingen op de voorschl'iften 
onder A tot E. 

(1) De onder 5°., 6°. en 7°. genoe,ndtc 
vloeibaar gernaakte yassen mogen ook in kleine 
hoeveelheden in sterke, luchtdicht gesloten 
g lazen buizen vervoerd worden, te weten: 
koolzuu,· en stiksto foxydule tot 3 gram, arn-
1noniak, chloor en stikstoft etroxyd tot 20 
gram, zwavelig zuur en chloorkooloxyd (phos
geen) tot 100 gram, onder de volgende voor
waarden: 

De glazen buizen mogen slechts tot op de-



18 ME I (S.180) 1928 

helft gevuld zijn voor wat betreft koolzuur of 
stiksto/oxydul e, tot op twee derde voor wat 
betreft ammoniak, chloor en stiksto/tetroxyd en 
tot op drie vierde gedeelten voor wat betreft 
zwavelig zuur of chloorkooloxyd {phosgeen}. 
Elke glazen buis moet verpakt zijn in een 
dicht gesoldeerden, met infusorienaarde ge
vulde blikken koker en deze weder in een 
sterke houten kist. Het is geoorloofd meer
dere blikken kokers in eene kist te plaatsen, 
<loch de buizen met chloor mogen njet in eene 
kist verpakt worden met buizen, die ammoniak 
of zwavelzuu,· inhouden. Eveneens is het ge
oorloofd andere voorwerpen te pakken in kis
ten, welke blikken kokers met vloeibaar ge
maakte gassen - behalve chloor - bevatten. 

(2) De ondtr S0
• genoemde stol/en, bij hoe

vee lheden tot 100 gram in glazen buizen, wel
ker totaal gewicht niet meer mag bedragen 
clan 5 K.G., mogen alleen of met andere 
voorwerpen te zamen in sterke kisten verpakt 
worden onder voorwaarde, dat de buizen daar
i11 goed vastgelegd zijn. Op de kisten moeten 
eti ketten volgens model N°. 2 zijn aange
bracht. Kisten, die ruet meer clan 100 gram 
van elk dezer stoffen bevatten, mogen in ge
sloten wagen vervoerd worden. 

(3) M etalen kokers met koolzuu,· {sodor, 
sparklet.s}, welke ten hoogste 25 gram vloei
baar koolzuur en ten hoogste 1 gram vloeistof 
op 1.34 c.M3. inhoud bevatten, warden onbe
perkt ten vervoer aangenomen, als het kool
zuu1· geheel vrij van I ucht is. 

(4) De tot 0.3 K.G. per c.M 2 . samenge
perste zuursto / in zakjes van caoutchouc, door
trokken weefsels of dergelijke stoffen wordt 
onvoorwaardelijk ten vervoer toegelaten. 

G. Vervoer. 
De onder S0

• der naamlijst genoemde vlo ei
baar gemaakte gassen warden slechts bij kleine 
hoeveelheden van ten hoogste 100 gram ten 
vervoer als ijlgoed aangenomen, mits verpakt 
overeenkomstig de voorschriften van hoofd
stuk F , a linea (2). 

H. Overgangsbepalingen. 
Houders van samengeperste, vloeibaar ge

maakte of onder druk opgeloste gassen, welke 
tijdens het van kracht zijn der Bijlage I tot de 
rnrige lnternationale Overeenkomst in dienst 
gesteld zij n, worden, bij wijze van overgangs
maatregel, ook nadien ten vervoer toegelaten. 

Voor zooveel betreft de termijnen voor de 
herhaling der periodieke beproevingen zijn zij 
onderworpen aan de voorwaarden, vastgesteld 
onder B. 

le. Sto/fen, welke bij het in aanraking ko,nen 
met wate,·, ont·vla,nba,·e of de ve,·b,·anding 

bevorderende gassen ontwikkelen. 
Ten vervoer warden toe gel a ten: 
1 °. Alkalimetalen en de alkalische aard,

metalen, zooals natrium, kalium, calcium, enz., 
a lsook de ve,·bindingen van deze ,netalen on
derling. 

2°. Calcium-ca,·bid, kalkstiksto/, met meer 
clan 0.2 % calcium-carbid, 1 calciuni-hydr•uur. 

1 Kalkstiksto/, welke blijkens de verklaring 
in den vrachtbrief niet meer clan 0.2 % cal
ciumcarbid bevat, wordt onvoorwaardelijk ten 
vervoer toegelaten. 

3°. Nafriumsuperoxyd, ook in mengsels, 
welke niet gevaarlijker zijn clan natriumsuper
oxyd. 

VERVOERSVOORWAARDEN. 

A. Verpakking. 

(1) Voor de verpakking moeten stevige, 
dichte, goed g.isloten ijzeren {of blikken) hou
cters geoezigct warden. 

De onder 1 °. genoe,nde stolfen mo~en tot 
eene hoeveelheid van 5 K.G. ook vervoerd 
warden in sterke glazen fl esschen, met eene 
stevige, dichte slu,ting. De houders moeten 
volkomen droog of, voo1· zooveel de oncte,· l O

• 

genoe,nde sto11en betreft, met petroleum ge
vuld zijn. 

(2) De houders van de onder 1°. en 3°. 
genoe,nde stol/en moeten in beschermende om
trnlsels geplaatst zijn, en wel : 

a) de 1jzeren 01 blikken houders met de 
onae1· 1 °. genoemde stolfen in houten kisten 
of ijzeren schutkorven; 

b) de glazen fl esschen met de onder l O
• ge

noemde stol/en of de houders met de onder 3°. 
genoemde stolfen in houten kisten, waarin 
eene waterdichte gesoldeerde blikken beklee
ding is aangebracht. ln kisten verpakte glazen 
fl esschen moeten goed vastgezet worden in 
droge infusorienaarde of soortgelijke niet 
brandbare stoffen. Glazen flesschen, welke 
niet meer clan 250 gram bevatten, mogen, in 
plaats van in houten kisten, verpakt zijn in 
stevige en luchtdicht gesloten blikken k1stjes. 

(3J Op de colli moet duidelijk en op duur
zame wiJze vermeld zijn, wat zij bevatten; 
bovenclien moeten zij het opschnft dragen, 
,,Voor nat te bewaren' '. 

B. Overige voorsch,·iften. 
(1) Hoeveelheden tot 5 IC.G., verpakt over

eenkomstig de voorschriften onder A, mogen 
met andere voorwerpen samengepakt worden. 

(2) Met de colli moet omzichtig worden 
omgegaan. Zij mogen niet gegooid worden en 
moeten in de wagens zoo stevig worden vast
gezet, dat zij tegen schuren, schokken, stooten, 
omkantelen of neervallen uit hoogere lagen 
gevrijwaard zij n. 

(3) Het vervoer moet in gesloten wagens 
plaats vinden. Evenwel mogen calcium-carbicl 
en kalkstikstof (2°.} op open wagens met dek
kleeden vervoerd worden. 

(4) Ledige houders, welke de onder 2°. 
genoemde sto//en hebben bevat, moeten van 
overblij fselen dier stoffen gezuiverd zijn. In 
den vrachtbrief moet vermeld zijn wat zij 
tevoren bevatten. 

Klasse II. 

VOOR ZELFONTBRANDING VATBARE 
STOFFEN. 

Ten vervoer worden toe gel a ten : 
1°. Gewone {witte of gele) phosphor. 
2°. A11iorphe {roode} -phosphor, phosphor

sesquisul/ide, verbindingen van phosphor met 
alkalische aardmetalen, b.v. phosphorcalcium, 
phosphorstrontium ; voort.s plwsphorijzer en 
soortgelijke voor zelfontbranding vatbare ver
bindingen van phosphor ,net metalen. 

3°. Mengsels vaii a,no,-phe phospho,· met 

26* 
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harsen en vetten, welker smeltpun t boven 
35° C. ligt, oplossingen van gewone phosphor 
i n zwavel koolsto f. 

4° . Z inkaethyl, zinkmethyl, a lsook de op
loss ing dezer stoffen in aether. 

5° . V ersch gegloeid roet . 
6°. V ersch ge.gloeid houtskool, gemalen, in 

korrels of in stukken. 
7°. Sterk bezwange,·de z·ijde (cordonnet- , 

soupl e-, bour re de so ie- en chappezijde ) in 
strenge'li. 

8° . . a) Volgende stoffen, met vet, vern is 
of olie door t rokken: 

wol , haar , kunstwol, katoen, zijd e, v l as, 
h cnnep en jute in ruw en to estand, in den vorm 
van afval van spin- of weefwerk, a ls tom pen 
of poetslappen. 

b) Van bovengenoemde stof fen vervaardig
de, ,net vet, vernis of olie doo,·trokken voo,·
werpen, b.v. dekkleeden, touwwerk, drij fr iemen 
van katoen of hennep, weverslu sen, ha rnas
l ussen, garens, netwerk (getaande vischnetten, 
enz.) . 

9°. M engsels van bmndbare, ko,nlige of 
poreuze sto ff en met lijnoli e, vernis, harsolie 
en de,·gelijke, in zooverre laatstgenoemde be
standdeel en nog aan zelfox ydatie onderhevig 
zijn (b.v. kurkvulsel). 

10°. M et vet doortrokken ijzer- of staalvijl 
sel (van draa i-, boor- of andere mach ines). 

11 °. M et vet of olie gedrenkt papier en 
daaruit vervaardigde koke1"S . 

12° . Z elfontbrandende ,netal en . 
13°. Zinksto f. 
14°. Geb,·uikte gistzakken, ongereinigd. 
15° . Stoff en, die tot zuivering van lichtgas 

hebben gediend. 
16°. Draden nitrocellulose voor de vervaar

diging van kunstz;jde. 

VERVOERSVOORWAARDEN. 
A . Verpakking. 

(1 ) De onder 1 °. en 2°. genoe,nde stoffen 
moeten in sterke, d ich te, goed gesoldeende blik
ken houders verpa kt worden en in eene sterke, 
goed gesloten houten kist stev ig vastgezet 
worden. Voor de onder 2°. genoemde stoffen, 
bij hoeveelheden van ten hoogste 2 K .G., mo
gen, in plaats van bli kken houders, g lazen 
fl esschen o f kruiken gebez igd worden, wel ke 
e ,•eneens in eene goed ges loten houten kist 
verpa kt moeten worden. Gewone phospho,· 
moet door water omgeven zijn. Op de k isten 
moet de inhoud duidelijk en op duu rzame 
wijze zij n aa ngegeven ; bij gewone phosphor 
moet daaraan het opschrift .,Boven" worden 
toegevoegd. 

(2) De onder 3°. genoemde sto f fen moeten 
ve rpa kt zij n in k isten, waar zij niet kun nen 
doorziften, of ingegoten zijn in ongeladen pro
jectielen . 

(3 ) Zink-aethyl, zinkmethyl (4°.) , a lsook 
de oploss ingen dezer stoffen in aether moeten 
verpakt zijn in dikke, sterke houders van 
aardewerk (steengoed e. d .) of glas, welke 
dichtgelakt of op eene even afdoende wijze 
I uchtdicht gesloten zij n. 

De glazen of steenen vaten moeten, hetzij 
elk a fzo nderlijk, hetzij meerdere te samen, ver
pakt zijn in stevige ij zeren houders welke met 
asch of d roge infusorienaarde gevuid en luch t
d ich t dichtgesoldeerd zijn. 

De hulsels met glazen fl esschen moeten 
bovendien op d uidelijke wijze voorzien zijn 
van het opschrift .,Voorzich t ig dragen" . Zij 
mogen niet vervoerd worden op steekwagen
tjes, noch op de schouders o f op den rug ge
dragen worden. 

(4) De onder 5°. en 6°. genoemde stoffen 
moeten m dich te, goed slu itende houders ver
pakt zij n. Houten tonnen moeten inwendig 
waterd icht bekleed zijn ; zij moeten in andere 
stevige houders (manden, kuipen , ki sten ) ge
pla atst zijn. 

(5) De ond er 7°. genoemde sto ff en moeten 
in sterke k isten verpakt zij n. Bij kisten van 
meer da n 12 c.M. hoogte moeten de afzonder
lij ke lagen zijde onderling gesche iden zijn door 
voldoende led ige r uimten, door m iddel van 
houten roosters ; in de wanden moeten gaten 
zijn, welke op deze led ige ru imten uitkomen 
en waar de luch t kan doorstroomen . Aan den 
bui tenkant moeten latten vastgespijkerd wor
den, tene inde te verhinderen, dat de gaten be
dekt zouden kunnen worden . 

(6) Van de onde,· 8°. , a, genoemde sto ff en 
moeten poctswol en niet gedroogde poetslap
pen (poe tsdoeken) ster k geperst en in stevige, 
d ichte, goed gesloten ho uders verpakt zij n. 

(7) De ond er 9° . genoemde i toff en moeten , 
i nd ien zij in vo1·,nen geperst zijn, verpa kt zijn 
in sterke, dich te, bl ikken houders of in sterke 
houten kisten met eene inwendige, dichte blik
bekleeding; indien nie t in vor,nen geperst, in 
sterke, d ich te, goed gesloten houders. 

(8 ) De onder 10°. genoe,nde sto ff en moeten 
in sterke, d ichte, goed gesloten, metalen hou
ders verpakt zijn. De verpakking is niet noo
dig , wanneer het ve rvoer plaats vindt in ijze. 
ren wagens met deksels, of in open, met dek
kleeden afgedekte ij ze ren wagens. 

(9) De ond er 12°. genoe,nde stoffen moeten 
in glazen buizen gegoten en deze in gesol
deerde blikken doozen, welke met infusor ien
aarde of andere geschikte droge aardsoorten 
gevuld zij n, verpakt zijn. 

(10 ) Zin kstof moet in sterke, l uchtd ich te, 
gesloten metalen houders verpa kt zijn. 

(11 ) Gebruikte, ongereinigde gistzakken 
(14°.) moeten in goed gesloten houders ver- · 
pa kt zijn. 

(12 ) Stoffen , die to t zuivering van l ichtgas 
gediend hebben , worden, voor zoover zij niet 
in dichte, bl ikken ki ten verpakt ten vervoer 
worden aangeboden, slech ts in ijzeren wagens 
ten vervoer aangenomen. In geval die wagens 
niet van goed slui tende ij zeren deksels voor
zien zijn , moet de lading geheel afgedekt zijn 
met dekkleeden , welke zoodani g geprepareerd 
zijn, dat zij bij rechtstreeksche aanra king met 
vlammen, niet ontbranden. De afzender en de 
geadresseerde moeten voor het l aden en lossen 
zorgen; bovendien moet de afzender , op ver-
1 angen van de spoorwegonderneming, zelf de 
dekkleeden verstrekken. 

(13 ) Draden nitrocellulose voor de vervaar
diging van kunstzijde moeten geborgen zijn in 
luch tdicht gesloten metalen houders of houten 
va ten ; in het I aatste geval moet er tevens 
zooveel water b ijgevoegd zijn , dat men zulks 
door bewegen van het vat gemakkelijk kan 
waarnemen. Zijn de draden in metalen hou
ders verpakt, dan kan men volstaan met om 
elke kl os een natte doek te winden en in den 
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vrachtbrief te vermelden, dat deze bepaling 
is nageleefd. 

(14 ) Ieder collo, waar in sto ffen verpakt zijn 
a ls genoe,nd onder 1°. tot 4°. , moet voorzien 
zijn van een etiket volgens model N°. 2. 

B. Overi ge voorschriften. 

(1) De hierna te noemen stoffen mogen, 
met inachtneming van de onder A vermelde 
voorsch ri £ten betreffende de houders, met an
dere voorwerpen in eene stev ige, dichte en 
goed gesloten houten kist verpakt worden. 

a) gewone phosphor (1°.) bij hoeveelheden 
van ten hoogste 250 gram; deze kleine hoe
veelheden mogen onder water ook verpakt 
worden in sterke, luchtdicht gesloten, glazen 
vaatwerk, hetwelk met geschikt verpakkings
materiaal goed vastgezet wordt in ijzeren hou
ders; de houders met phosphor moeten onbe
weeglij k staan in de hou ten buitenbedekking; 

b} de onder 2°. genoe,nde stoffen in hoeveel
heden van ten hoogste 5 K.G.; 

c) zinkaethyl en zink,nethyl (4°.) bij hoe
veelheden van ten hoogste 2 K.G., op voor
waarde, dat het vaatwerk stevig in den hou
der verpakt is; het is evenwel verboden deze 
stoffen samen te pakken met andere voor 
ze l fon tbrand i ng vatbare stoffen, alsook met 
ontplofbare stoffen (la), munitie (lb) , ont
v lamm ingsmiddelen en vuurwerk (le) en met 
de in klasse III a en b genoemde ontvlambare 
sloffen; 

d) de onder 11 °. en 12°. genoe1nde stoffen 
bij elke hoeveelheid. 

(2) W anneer in de vrachtbrieven eene ver
kl aring voorkomt, behelzende dat: 

a) het roet (5°.) en de houtskool, ge1nal en, 
in korrels of in stukken (6°.) niet versch ge
gloe id zijn (d. w. z. ten minste 48 uren afge
koeld zijn) ; 

b) de zijde in strengen .{7°.) niet sterk be
zwangerd is; 

c) de onder 8°. genoe1nde stoffen niet met 
vet, vernis of ol ie doortrokken zijn en dat de 
onder 10°. genoe1nde stoffen n iet vettig of met 
ol ie doortrokken zijn; 

.. dJ de gebruikte gistzakken (14°.) gereinigd 
Zl]Il ; 

e) de stof, wel ke tot gaszuivering gediend 
heeft, volkomen geoxydeerd is, 

clan worden deze stoffen onvoorwaardelijk 
vervoerd . 

(3 ) De onder 8° . genoe1nde sto ff en -- ,net 
.uitzonde,·ing van gebruikt poetskatoen en van 
poetslappen (poetsdoeken ) verpakt volgens de 
voorschriften van hooldstuk A , alinea (6) -: 
moeten droog zijn . 

( 4) De onder 11 °. genoemde papieren ko
kers mogen sleohts clan vervoerd worden, wan
neer in den vrachtbrief eene verklaring voor
komt, behelzende, dat zij , na in olie of vet 
gedrenkt te zij n, verhit en vervolgens in water 
vol kornen afgekoeld zijn. 

( 5) Te bezigen zijn voor het vervoer van: 
a) zinkaethyl en zink,nethyl ( 4°.) open 

wagens, kleine hoeveelheden tot 10 K.G . mo
gen ook afzonderlijk of (in hoeveelheden van 
ten hoogste 2 K.G.) met andere voorwerpen 
in gesloten wagens geladen worden onder de 
in alinea (1 ) c) vermelde voorwaarden; 

b) de onder 7° ., 8°. en 11 °. genoe1nde stof
fcn, gesloten wagens of open wagens met dek-

kleeden. Poetswol en poetslappen (poetsdoe
ken), wel ke overeenkomstig de voorwaarden 
van hoofdstuk A , a l inea (6), verpakt zijn, 
mogen ook op open wagens vervoerd worden; 

c) draden nitrocellulose voo1· de vervaar
diging van kunstzijde moeten in gesloten wa
gens met diohte wanden geladen worden. 

(6) Voor zinkaethyl en zink1nethyl moeten 
bovendien de voorsohriften onder Illa B, 
al inea (4 ), in acht genomen worden. 

C. Vervoer. 
Zinkaethyl en zink1nethyl worden sleohts in 

kle ine hoeveelheden tot 10 K.G. afzonderlijk, 
of in hoeveelheden van ten hoogste 2 K.G. 
met andere voorwerpen samengepakt, als ijl
goed vervoerd. 

Kl asse III. 
ONTVLAMBARE STOFFEN. 

Illa. Ontvla1nbare vloeistoffen. 
De volgende vloeistoffen en de daarmede 

vervaardigde kunstmatige mengsels, hetzij 
vloeibaar, hetzij bij een temperatuur beneden 
15° C., nog zalfachti g van aard, zijn aan bij 
zondere voorwaarden onderworpen. 

A. Vloeisto f fen en kunst1natige 1nengsels 
of oplossingen, welke niet - ,net water 

ge,nengd kunnen warden. 
1. Vl oeistotfen en kunst,natige 1nengsels of 

oplossingen, waa,·va.n het ontvla1n1ningspunt 
beneden 21 ° C. l ligt, en wel ke niet 1neer dan 
30 % vaste, in de vl oeistoffen oplosba1·e, sto f
fcn bevatten (brandbare vloe istoffen) . 

a) _ Vloeistoffen en kunstniatige 1nengsels of 
oplossingen 1net een kookpunt van ten hoogste 
50° C., alsrnede die, welke, indien zij geen 
constant kookpunt bezitten, bij (IP/1·actioneer
de distillatie tot 50° C., een distillatieproduct 
geven, dat yrooter is dan 5 % van het oor
spronkelij ke volume. 

Hiertoe behooren o. a. petroleumaether, de 
voo rloop uit de distil latie van teer en gasolien, 
collodium, zwavelkoolstof, aethylaether. 

b} Vl oeistoffen en kunstniatige 1nengsels of 
oplossingen, ,net een kookpunt van 1neer dan 
50° C., of die, welke, indien zij geen constant 
kookpunt bezitten, bij gefractioneerde distil 
latie tot 50°C., een distillatieproduct geven, 
dat niet g1·ooter is dan 5 % van het oorspron
kel;,i ke volume. 

Hiertoe behooren o . a . ru we petroleum en 
andere ruwe olien zoomede lichtvloeibare dis
tillaten daaruit, 'zooals de lichte en zware 
benzine-soorten, benzinenaphta, li groi ne en 
versohill ende distillaten uit steenkolenteer , 
zooals lichte olie, benzol, toluol. 

2. Vlo eistoffen en kunst1natige 1nengsels en 
oplossingen, waarvan het ontvla,n,ningspunt is 
gelegen tusschen 21 ° C. en 55° C. 

Hiertoe behooren o. a . test-petroleum, ruwe 
of geraff ineerde ,,Standard ·white", ,,W ater 

1 H et ontvl arnmingspunt en kookpunt wor
den bepaald bij een barometerstand van 760 
m.M. Het ontvlammingspunt wordt met het 
toestel van Abel-P ensky bepaald. De gefraotio
neerde distillatie moet in een kolf van het 
E ngler-type worden uitgevoerd; hierbij moet 
do thermometer geheel door de damp omgeven 
zijn. 
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Whi te", K erosine, verschillende lichte distil
] a ten uit hout-, tu rf-, bruinkolen- en steen
kol enteer , zooals b.v. solventnaphta, xylol, 
minerale terpentijnolie {white spirit} , verdere 
amylacetaat, plantaardige terpentijnolie en be
paalde mengsels van alcoholen en benzolen. 

3 . Vlo eisto ff en, waarvan het ontvlammings
punt hooger da.n 55° C. en niet hooger da.n 
100° C. is oelegen. 

Hiertoe behooren o.a. ged istilleerde steen
kolenteer, ruwe teer, solarolie, bepaalde ver
brandingsmotor-ol ien. hou t-, turf-, bruinkolen-, 
en steenkol enteeroli en . leisteenolien, poets
olien, gasol ien en paraffineolien. 

B. Vloeistoffen en kunstmatige mengsels of 
opl ossingen, welke met water in elke ver

h ouding gemengd kunnen worden en 
waarvan het ontvlam1ningspunt be

neden 21 ° C. is gelegen. 
Hiertoe behooren o. a . houtgeest {methanol), 

1·uwe en gerectificeerde, a lsmede mengsels 
d aarvan, aethylalcohol en mengsels daarvan, 
gedenatureerde spiritus en het gewone denatu
reeringsmiddel voor spiritus {met pyridine 
vermengde methanol) , ace ton en mengsels 
daarmede, acetaldehyde en mengsels daar
m ede. 

VERVOERSVOORW AARDEN. 
A. Verpakking. 

(1) Tot verpakking mf}g slechts sterk dicht, 
goed sluitend vaatwerk gebez igd worden uit 
materiaal {bl ik of ander metaal , glas , steen, 
hout} , dat door de daarin aanwezige vloei
stoffen n iet aangetast wordt. H et gebruik van 
houten vaatwerk is voor de onder A la en b 
genoe,nde vloeisto ffen , en verder voor xylol 
en amylacetaat niet geoorloofd. 

{2} Het brutogewich t van een collo, waar
van het vaatwerk uit glas of steen bestaat, 
mag 75 K .G. niet te boven gaan. Dit vaat
werk, alsmede bussen van blik, met een inhoud 
van niet meer dan 5 K .G. moeten afzonderlijk 
of bij meerdere tegelijk met doelmatige em
ballage-stoffen vast verpakt zijn in sterke an
dere verpakkingsmiddelen, {teenen manden of 
meta len korven , kuipen of kisten}. Deze bui
tenste verpakkingsrn iddelen , uitgezonderd kis
ten, moeten van goede, stevige handvatsels 
zijn voorzien. De buitenste verpakkingsmidde
len , welke open zijn , rnoeten een beschuttende 
bedekking hebben , welke, wanneer deze ui t 
stroo, r iet of soortgelijke, gemakkelijk brand
bare stoffen bestaat, gedrenkt moet zijn in 
klei, kalkmelk en dergelijke, onder toevoeging 
van watergl as . IJzeren vaatwerk, dat aethyl
aether of zwavel koolsto f bevat, is aan dezelfde 
voorwaarden onderworpen. <loch zonder eenige 
beperking wat het gewicht betreft. Deze voor
schriften gelden niet voor de vloeistoffen onder 
A 2, 3 en B, wanneer deze in sterk, di cht en 
goed sluitend vaatwerk van ijzer zijn verpakt. 

(3) IJzeren- en ander metalen vaatwerk 
mag met de onder A 1 a en b genoem.de vl oei
sto f f en slechts tot 90 % van hun ruimte zijn 
gevuld. gemeten bij een temperatuur van 
15° c. 

( 4) I eder collo met de onder A 1 a en b 
genoemde vl oeistoff en, of met aceton moet 
voorzien zijn van een etiket volgens model N °. 
2. Manden en kuipen moeten bovendien van 

het duidelijk opschrift ,,Voorzicht ig behande
len" zijn voorzien. Zij mogen niet op de schou
ders of op den rug worden gedragen. Rijdende 
mogen zij slechts op zg. steekkarren worden 
vervoerd. 

B . Overige voorschriften. 
(1) Met inachtnerning van de onder hoofd

stuk A verpakking gegeven voorschriften om
trent het vaatwerk mogen in sterke, dichte 
goed sl ui tencl'e houten kisten met andere voor
werpen worden samengepakt: 

a) de vloeistoffen onder A 2, 3 en B, zonder 
eenige beperking; 

b) de vlo eistoffen onder A 1 b tot een ge
zamenlijk gewicht van 20 K.G. ; 

c) d e vlo eistoffen onder A 1 a tot een ge
zamenl ijk gewicht van 5 K.G. 

(2) De vrachtbrief moet de volgende opga
ven bevatten: 

1. bij alle vlo eistoffen, of zij een ontvlam
mingspunt onder 21 ° C. of van 21 • C. tot 55° . 
C. of van meer dan 55° C. tot 100° C. bezitten, 
en verder, of de vloe istoffen zich met water 
laten vermengen of niet, d it laatste echter 
slechts dan, wanneer zulks niet reeds dui delijk 
ui t de benaming - b.v. B enzol - blijkt; 

2. bij de onder A 1 a en b genoemde vloei
stof f en, of het kookpunt beneden of boven 
50° C. ligt; 

3. bij vl oeistoffen zonde1· constant kookpunt 
of bij gefractioneerde distillatie tot 50° C. de 
hoeveelheid van het distillaat grooter is dan 
5 volumenprocenten of niet. 

Ontbreken de aandu idingen 1 tot 3, dan 
worden de zendingen behandeld volgens de 
voorschriften onder A 1 a. · 

(3) Voor het vervoer zijn open wagens te 
bezigen ; echter mogen kleine hoeveelheden 
van de vlo eistoffen onder A 1 a tot een ge
zamenlijk brutogewicht van ten hoogste 10 
K .G. - van zwavelkoolsto f tot een brutoge
wicht van ten hoogste 2 K.G. - van de vlo ei
stv f f en onder A 1 b tot een gezamenl ijk bruto
gewicht van ten hoogste 20 K .G. en van de 
vl oeistoffen onder A 2 tot een gezamenl ij k 
brutogewicht van ten hoogste 50 K .G. - af
zonderlijk of overeenkomstig punt (1) b en c 
met andere voorwerpen samengepakt - ook in 
gesloten wagens worden vervoerd. 

(4) Voor de vloeisto ffen onder A 1 a en b 
en voor aceton zij n voorts de volgende voor
schri ften in acht te nemen: 

a) de wagens zijn v66r het begin van het 
laden aan beide zijden, behalve met etiketten 
volgens model N °. 2, te voorzien met etiketten, 
welke het opschrift ,,voorz ichtig rangeeren" 
dragen; 

b) de colli moeten in den wagen goed vast 
staan. Open manden en ku ipen moeten aan 
den wagen zijn vastgemaa kt; zij mogen niet 
op el kander worden geplaatst; 

c) tijdens het vervoer beschadigd vaatwerk 
is onmiddellijk te lossen en, wanneer het niet 

.zeer spoedig kan worden hersteld, nrng · het 
met den aanwezigen inhoud, zonder eenige 
formali teit voor rekening van den afzender 
worden verkocht ; 

d) dicht gesloten ledig vaatwerk van ijzer 
of ander metaal, waarin deze vloeistoffen aan
wezig zijn geweest, mogen in gesloten wagens 
worden vervoerd. Dusdanig ledig vaatwerk 
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mag slechts worden vervoerd, wanneer het 
goed gesloten is. Vaatwerk, dat niet van me
taal is vervaardigd, moet op open wagens 
worden vervoerd. In den vrachtbrief is te ver
melden waarmede het vaatwerk bij het voor
a fgaand vervoer gevuld is geweest. 

(5) Voor het vervoer van alle tot klasse 
Illa behoorende vloeisto ff en in ketelwagens 
gelden de voorsch riften onder A {verpakking) , 
lid (1) en B {overige voorschriften), lid (2) , 
en verder voor de vloeistoffen onder A 1 a en 
b en A 2 de voorschriften onder B {overige 
voorschriften), lid (4) a. 

C. Vervoer. 
Ten vervoer als ijl stukgoed worden niet aan

genomen: 
a) vloeistoffen onder A 1 a genoemd, in 

hoeveelheden van tneer clan 10 K.G., zwavel
koolstof in hoeveelheden van meer clan 2 K.G. ; 
-ook is bij vervoer als ijlstukgoed samenpak
king met andere goederen verboden. 

b) vloeistoffen onder A 1 b en A 2 ge
noemd, alsmede houtgeest {methanol) in hoe
veelheden van meer clan 20 K.G. 

c) ledig vaatwerk, dat de vloeistoffen ge
noemd onder A 1 a, 1 b en 2 heeft bevat, met 
uitzondering van dicht gesloten metalen vaat
werk. 

IIIb. Ontvlambare vaste stoffen . 
De navolgende stoffen worden onder bepaal

de voorwaarden ten vervoer toegelaten : 
1 °. Stoff en, welke door vonken uit de loco

motief licht kunnen ontbranden, zooals hooi, 
houtskool in stukken, zaagsel, houtspaande1·s, 
lwutstof , papiersnippers, riet {behalve 
Spaansch riet), plantaardige spinstoffen en 
afval daarvan, stroo { ook mais-, rijst- en vlas
stroo), turf {behalve machinale of geperste 
turf), zoomede de waren, die door vermenging 
van petroleumafval, harsen en dergelijke tof
fen met los samenhangende brandbare stoffen 
-verkregen zijn ; voorts zwavel. 

2°. Celloidine, een door onvolkomen ver
damping van den in collodium aanwezigen 
a lcohol verkregen preparaat, dat het aanz ien 
heeft van zeep en in hoofdzaak uit collodium
wol b.e:it!l.at. 

3°. Celluloid in platen, bladen, staven en 
buizen; celluloidwaren; grondstof dienende 
tot vervaardiging van films uit celluloid, en 
films ·uit celluloid; afval van celluloid en van 
j-ilms uit celluloid. 

VERVOERSVOORWAARDEN. 
A. Verpakking. 

{1) De onder 1°. genoemde sto ff en moeten, 
indien zij onverpakt zijn, in ges loten wagens 
of in open wagens met dekkleeden vervoerd 
worden. Op verlangen van den spoorweg moet 
de afzender de dekkleeden leveren. 

(2) Celloidineplaten moeten zoodanig ver
pakt zijn, dat zij tegen verdroging volkomen 
gevrijwaard zijn. 

(3) a) Celluloid in platen en bladen moet 
in stevige houten kisten worden verpakt of in 
balen van stevig en taa i pakpapier. D eze ba
len moeten bevestigd zijn tusschen twee ramen 
van hout, welke door · bandijzer sterk samen
gedrukt worden gehouden. De kanten van de 
ramen moeten in voldoende mate over de 
papieren verpakking uitsteken. 

b) Celluloid in buizen en staven moet in 
stev ige houten kisten worden verpakt of in ba
len van stevig en taai pakpapier. Deze balen 
moeten omgeven zijn door een stevig weefsel , 
aan de beide e inden samengebonden tot een 
zgn. krop of zij moeten omgeven zijn door 
vier smalle planken in de lengte en twee ste
vige planken aan de kopeinden, waarop de 
planken, welke aan de lengte-zijden zijn aan
gebrach t , vastgespijkerd zijn. 

c) D e celtuloidwaren, grondstoffen voor 
films en films moeten in stevige houten k isten 
of in sterke kartonnen doozen verpakt zijn. 

d) D e afvallen van celluloid en van f-ilm.j 
moeten verpakt zijn m stevig-e dichte kisten , 
kuipen of vaten. Zij mogen ook verpakt zijn 
in stevige omhulsels van ruw linnen, welke 
aan de beide e inden samengebonden rnoeten 
zij n tot een zgn. krop of in stevige, dichte 
zakken van ruw linnen, welke aan de onder
kant van stevige h andvatsel s zijn voorzien. 

H et gewicht van een collo mag bij een ver
pakking, zooals onder b), tweede zinsnede, 
hierboven is aangegeven, niet rneer bedragen 
clan 30 IC.G. voor wat de buizen betreft, en 
50 IC.G. voor wat de staven betreft. B ij de 
onder d) aangegeven verpakking van afvallen 
van celluloid en van films in ruw linnen , mag 
het gewicht van een collo niet meer clan 40 
K.G. bedragen . 

B. Vervoer. 
D e voorwerpen, genoemd onder 1 ° ., alsmede 

de afvallen van celluloid en van films, worden 
niet als ijlstukgoed ten vervoer aangenomen. 

De voorwerpen, genoemd onder 3°., mogen 
slechts in gesloten wagens worden vervoerd; 
de ventilatieopeningen moeten gesloten zijn. 
De voorwerpen mogen niet in de nabijheid 
van stoombuizen of -leidingen noch van bran
dende kachels geplaatst worden. 

Klasse IV. 

VERGIFTIGE STOFFEN. 
De navolgende stoffen worden, onder be

paalde voorwaarden, ten ve rvoer toegelaten: 
1 °. N iet vloeibare,_ arsenikpraeparaten, met 

name aTJienigzuv:r (rook van smeltovens), gele 
arsenik {ruisgeel , operment), roode arsenik 
{realgar) , gedegen arsenik (grauw arsenik of 
vliegensteen), enz. 

2°. Langs electrischen weg verkregen f e1·
rosiliciU1n en mangaansilicium, waarvan het 
gehalte aan si licium minder is dan 75 %. 

3°. CyaankaliU1n en cyaannatrium in vasten 
toestand. 

4°. Vloeibare arsenikpraeparaten, in het 
bijzonder arseenzuur. 

5°. Oplossingen van cyaankalium en van 
cyaannatrium. 

6°. Vergiftige m etaalpraeparaten: 
a) sublimaat, cinnaber {vermiljoen); 
koperlcleurstoffen, in het bijzonder koper-

groen, groene en blauwe koperverfstoffen; 
azijnzuurlood; 
b) andere loodpraeparaten, in het bijzonder 

loodglit {massikot), 1nenie, loodwit en andere 
loodven,en; loodbezink.~tls. 

7°. K opervitriool en mengsels van ·kope,·
vitriool met kalk, soda en soortgelij ke stoffen 
(poeder voor het maken van mengsels ter ver-
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wij dering der druifluis, enz.), zuringzuur en 
zuringzoii.t in vasten to estand. 

8° . Chloorzure zouten, Bariurnsupe1'0xyde, 
N atriurnazide. 

9°. Aniline ( aniline-oliiin). 

VERVOERSVOORW AARDEN. 
A. Verpa kking. 

(1) D e voor de verpakking gebezigde hou
ders moeten sterk, dicht en zoodanig geslotcn 
zijn, dat geene verstuiving of uitstrooiing mo
gelijk is. 

(2) De onder 1°. en 3°. yenoernde stoffen 
moeten als volgt verpakt zij n: 

a) in sterke ijzeren vaten, met opgeschroefd 
deksel en voorzien van rolbanden, of 

b) in dubbele, van sterk en droog hout 
vervaardigde en met hoepels versterkte vaten 
of in aldus vervuardigde dubbele ki sten , waar
omheen banden, terwijl de binnenste houders 
met een d icht geweven stof zijn bekleed. In 
p laats van de binnenste houten houders mogen 
ook gesoldeerde blikken houders of wel g lazen 
of steenen vaatwerk gebez igd worden. H et 
g lazen of steenen vaatwerk moet met doel-
1'natig verpakkingsmateriaal in de andere hou
ders vast gepakt zijn. Met inach tneming dezer 
voorwaarden mogen meerdere houders tot een 
col lo vereenigd worden . 

c) De onder 1 °. genoernde stoffen mogen 
ook verpakt worden in getee rde l innen zakken, 
welke in van droog en sterk hout vervaar
digde, enkele kisten gepakt zijn. 

(3) Ferrosil iciurn en rnangaansiliciurn (be
doeld onder 2° .) moeten verpakt warden in 
waterdichte, sterke, houten of metalen houders. 

(4) De onder 4° . genoernde stoff en moeten 
als volgt verpakt worden: 

a) in houders van metaal, hout of caout
chouc, welke van goede sluitingen voorzien 
zijn, of 

b) in vaatwerk van glas of steen, hetwelk 
met daartoe doelmatig verpakkingsmateriaal 
zorgvuldig in andere sterke houders (metalen 
korven of manden, kuipen of kisten) vastge
legd is; deze omhul sels (met uitzondering van 
de kisten) moeten van goede handvatsels voor
zien zijn. 

(5) De onder 5°. genoernde sto ffcn moeten 
verpakt zijn in goed gesloten ijzeren vaten, 
welke in sterke houten of metalen houders 
met infusor ienaarde, zaagsel of ande re absor
beerende stoffen zorgvuldig vastgezet zijn. 

(6) De onder 6°. genoernde stoffen moeten 
a ls volgt verpakt zijn: 

a) in ijzeren vaten of in dichte, van sterk 
en droog hout vervaardigde en met hoepels 
versterkte vaten of in met banden versterkte 
kisten, of 

b} in ijzeren kisten (z.g. H obbocks), of 
c) in glazen of steenen vaten of - bij hoe

veelheden tot 10 K.G. - in dubbele omslagen 
van sterk papier (buidels); de houders en de 
buidels moeten met voldoend verpakkings
mater iaal zorgvuldi g geborgen zijn in van 
sterk hout vervaardigde, dichte, goed gesloten 
houders; 

d) het is ook geoorloofd om loodverven 
van el ke soort in blikken of plaatijzeren hou
ders te verpa kken ; 

e) eveneens mogen oplossingen in water van 
alle l oodr en koperverbindingen vervoerd war-

den in dichte reservoirs, welke vervaardigd 
zij n van stoffen, die niet door d ie verbindingen 
kunnen warden aangetast. 

(7) D e onder 7°. genoernde stoffen moeten 
verpakt zijn in sterke, dichte en goed gesloten 
houten houders (vaten of kisten) of in sterke, 
dichte en goed gesloten zakken. 

(8) De onder 8°. genoernde stoffen, met 
u itzondering van natriurnazide, moeten ver
pakt zijn in sterke, d ichte en goed gesloten 
houders van hout of van gegolfd plaatijzer. 
Worden houten houders (vaten of kisten) ge
bezigd, clan moeten deze inwendig met soepel 
papier, da t elke uitstrooiing belet, onafge
broken gevoerd zijn. 

Natrium,azide moet verpakt zijn in sterke,. 
dichte en goed gesloten ijzeren (of blikken) 
houders. 

(9) Op colli met de o,tder 1°. tot 9°. ge-
11oernde stoffen moet de inhoud duidelijk en 
op duurzame wijze zijn aangegeven. Soort
aanduidi ngen, zooals arseni k-praeparaten, 
loodpraeparaten. vergiftige verfstoffen zijn toe
gelaten. Bovendien moeten de onder 1 ° ., 3° ., 
4° ., ·4°. en 6° . a genoemde stoffen en verder 
zuringzuur en zuringzout in vasten vor,n eti
ketten volgens model N°. 3 en ferros iliciu,n en 
,nangaansiliciurn (2°.) het opschr ift ,,Voor nat 
te bewaren. 'iet omwerpen" dragen. 

Houders met de onder 8°. genoemde sto ffen 
moeten duidelijk en op duurzame wijze voor
zien zijn van een opschrift, waarop de inhoud 
i vermeld en van een etiket volgens model 
N°. 2. Die, welke natriurnazide bevatten, moe
ten bovendien van het opschrift ,,Voor nat te 
bewaren" voorzien zijn. 

(10) A nil ine (anil ine-ol ie ) moet zich be
vi nden in vertind-ijzeren vaten of in sterke, 
volkomen dichte, houten tonnetjes (b.v. petro
leumvaten). 

B. Overige voorschr iften. 

(1) Met inachtneming der voorschriften be
tre ffande de houders, voorkomende in hoofd
stuk A, mogen in sterke, dichte en goed ge
sloten houten houders met andere voorwerpen 
warden samengepakt : 

a) de onder 4°. genoernde sto ff en, bij hoe
veelheden tot 1 K.G. ; zij moeten verpakt zijn 
in glazen vaten, welke met droge infusorien
aarde stevig geplaatst zijn in een dich te blik
ken houder ; 

b) de onde,· 1°., 3°. en 8°. genoe,nde sto f
fen, bij hoeveelheden tot 5 K.G. ; het. is echter 
verboden om cyaankalium, cyaannatrium en 
ch loorzure zouten, bariumsuperoxyde en na
triumazide met zuren of zure zouten samen te 
pakken; 

c) de onder 6°. a genoe,nde stoffen, bij hoe
veelheden tot 10 K.G. ; 

d) de onder 2°., 6°. b en 7°. genoernde 
stoffen, bij elke hoeveelheid. 

Een houder met de onder 1°. , 3°., 4°. , 5°., 
6°. a genoemde sto ff en, alsmede met zuring
zuur en zuringzout in vasten toestand moet 
voorzien zijn van een etiket volgens model 

o. 3. 
(2) De onder 1°. , 3° ., 4° ., 5° . en 6°. age

noernde stoffen, alsmede zuringzuu,• en zuring
zout in vasten toestand, mogen n iet met eetwa
ren of andere voedingsmiddelen worden samen
geladen. 
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(3) E veneens mogen de onder 3°., 5°. en. 8°. 
genoernde stoffen niet met zuren en bovendien 
de onder 5°. genoernde niet _met zure zouten 
worden samengeladen. 

(4) De onder 5°. genoe,nde sto ff en mogen 
slechts i_n ketel wagens of op open wagens ver
voerd worden; natriurnazid~ mag alleen in 
gesloten wagens vervoerd worden. 

(5) Fe,-rosiliciurn en ,nangaansiliciu,n ge
noemd onder 2°. moeten volkomen droog en 
in volkomen droge houders ten vervoer warden 
aangeboden ; wanneer zij op open wagens ver
voerd worden, moeten deze met waterdichte 
dekkleeden worden afgedekt. 

(6) D e ledige houders en ledige zakken, 
welke gediend hebben voor vervoer van de 
onde1· 1°., 3°., 4°., 5° . en 6°. a genoemde ver
giftige stoffen alsmede van zuringzuur en zu-
1·ingzout in vasten to estand moeten volkomen 
gesloten zijn. De led ige zakken, welke gediend 
hebben voor het vervoer van de vergiftige 
stoffen, geno ernd onder 1 ° ., moeten verpakt 
zijn in kisten of in goed gesloten waterdichte 
geteerde zakken, welke voorzien zij n van een 
etiket volgens model N°. 3. Op de houders of 
zakken en op den vrachtbrief moet zijn aange
geven wat zij te voren bevatten. Het in a linea 
(2) gegeven voorschrift is eveneens va n toe
passing. 

D e ledi ge houders en de ledige zakken, 
welke gediend hebben voor het vervoer van de 
sto ffen genoernd onder 8°. moeten van een 
eti ket vol gens model N°. 2 zijn voorzien. 

(7) Op de reservoii-s van ketelwagens, wel
ke dienen voor het vervoer van vergift ige stof
fen of hunne oplossingen in water, zijn de 
voorschriften, vermeld onder A, a linea 's (1) en 
(9) en B, alinea (6) , van toepassing. Die hou
ders mogen slechts vervaardigd zij n van mate
rialen, welke niet door de bedoelde stoffen of 
hunne oplossingen in water kunnen worden 
aangetast. De reservoirs der ketelwagens, wel
ke di enen voor het vervoer van de onder 5°. 
genoernde stoffen, mogen geen geklonken naad 
hebben, tenzij zij dubbelwandig zijn. Boven
dien mogen zij in het benedengedeelte geene 
openingen (kranen, kleppen, enz.) hebben. De 
openingen moeten volkomen dichtgemaakt zijn 
en door stevig opgeschroefde metalen kappen 
beschermd zijn. Ketelwagens, welke gevuld 
zijn met onder 5°. genoernde stoffen, moeten 
dusdani g in cle treinen geplaatst worden, dat 
zij door ten minste een wagen gescheiden zijn 
van andere met vloe ibare zuren gevulde wa
gens. 

C. Vervoer. 
Van het vervoer als ijl stukgoed zijn uitge

sloten de onder 1°. , 3°., 4°., 5°., 6° . a, en 8°. 
genoe,nde stoffen, alsook de ledige houders, 
met inbegrip der zakken, wel ke vorenbedoelde 
stof fen bevat hebben. 

D. Uitzonderingen op de onder A, B en C 
vennelde voorschriften . 

Deze voorschriften zijn niet van toepassing 
op de in klasse IV genoem de stoffen, welke 
bestemd zijn voor wetenschappel ijke onder
zoekingen of pharmaceutische doeleinden en 
verzonden worden bij hoeveelheden tot 1 K.G. 
van elke stof, mits zij zorgvuldig verpakt zijn 
in I uchtdicht gesloten glazen of steenen hou
ders, welke op hun beurt zorgvuldig zij n ver-

pakt in stev ige, waterdichte, goed gesloten 
kisten. 

Klasse V. 
BIJTENDE STOFFEN. 

D e navolgende stoffen worden , onder be
paalde voorwaarden , ten vervoer toegelaten : 

1 °. zwa•vel zuu,·, ,·ookend zwavelzuur (zwa
velzuur, bevattende anhydride, oleum, vitriool
olie, zwavelzuur van Nordhausen), salpetcr
zuur (sterkwater} en zijne mengsels, zoutzuur, 
flu01·waterstofzuur; 

2°. chloorzwavel , a lsook salpeterzuur, zwa
velzuur en ijzeroxyde (ijzersaus); 

3°. bijtende loog (soda- of potaschloog, 
enz.), bezinksels uit olieraffinaderijen, arnrno
niakwate,·, dat niet meer dan 25 % ammoniak 
bevat; 

4°. bromiuni ; 
5° . watervrij zwavelzuur (zwavelzuuranhy

dride); 
6°. acethylchloride, antirnoniurnpentachlo

ride, chromylchloride, phosphor-oxychloride, 
phospospentachloride ( phosphorsuperchloride), 
phospho,·trichloride, sulfurylchloride, trionyl
chloride en chloor-sulfonzuur; 

7°. de waterige oplossingen van watcrstof
superoxyd rnet een gehalte van rnee,· dan 6 % 
geu·ichtsdeelen watersto fsup eroxyd; 

8°. zwavel-natrium en natron-co kes; 
9°. dubbelzwavel zure soda; 
10°. gemalen ongeblitschte kalk ( calciuum

oxyde); 
11 °. ,·itwe, los gel aden naphtal ine, waarbij 

de rnogelijkheid bestaat dat ze vocht afscheidt. 

VERVOERSVOORWAARDEN. 
A . Verpakking. 

(1) De onder 1°. tot 4°. genoemde stoffen 
moeten in sterke. dichte, goed gesloten hou
ders, welke niet door den inhoud kunnen wor
den aangetast, worden verpa kt. Zie voor 
fluorwat erstofzuur (1 °. ) a l inea (5). De slui
t,ing moet zoodanig zijn, dat zij noch door 
schokken,- noch door den inhoud besch adigd 
kan worden. Bij gebruik van glazen of stee
nen pakmiddelen zijn deze aan de volgende 
voorschriften onderworpen: 

a) Houders, di enende tot het vervoer van 
de onder 1 °. tot 3°. genoemde sto ff en moeten 
stevig geplaatst zijn in andere sterke en met 
voldoend verpakkingsmateriaal gevulde hou
ders (metalen korven of manden, kuipen of 
k isten). De bui tenste houders (behalve de ki s
ten) moeten van stevige handvatten voorz ien 
zijn . 

b) Voor geconcentreerd salpeterzuu,· met 
een specifiek gewicht van ten minste 1.48 bij 
15° Celcius (46 ,8° Baum6) en rood roolcend 
salpeterzuu,· moeten de giazei, of steenen hou
ders in de verpakking omgeven zijn met infu
sorienaarde of andere daarvoor geschikte 
droge poederachtige stof tot eene hoeveelheid, 
welke ten minste gelijk staat aan hun inhoud. 

c) H et onder a en b bedoelde verpakkings
materiaal wordt niet vere ischt, wanneer het 
gl azen vaatwerk gepl aatst wordt in ijzeren 
omhulsels, die het geheel omsluiten en door 
stev ige, met asbest voorziene veeren zoodanig 
vastgezet is, dat het daarin niet bewegen kan. 

d) V oor b,·omium (4°.) moet h et glazen 
of steenen vaatwerk geplaatst zijn in sterke 
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houten of metalen houders en tot aan den 
hals met asch, zand, infusorienaarde of derge
lijke niet brandbare stoffen omgeven zijn. 

(2) Brandbluschmiddel en, welke de onder 
1 °. genoemde zuren bevatten, moeten z66 ge
maakt zijn, dat het zuur er niet uit kan 
vloeien. 

(3) M et zwavelzuur (1°.) gevulde elec
trische accumulatoren moeten zoodanig in eene 
batterijkast geplaatst zijn, dat cje losse cellen 
daarin niet bewegen kunnen. D e batterijkast 
moet met absorbeerend verpakkingsmateriaal 
stevig in eene kist verpakt worden. Op de 
deksels der kisten moeten in het oog loopend 
de opschriften ,,Electrische accumulatoren" en 
,,Boven" zijn aangebracht. Wanneer de accu
mulatoren geladen zijn, moeten de polen tegen 
kortsluiting verzekerd zijn. 

Wanneer de cellen vervaardigd zijn uit weer
stand biedende stoffen, zooals hout met lood
bekleeding of verhard caoutchouc, en hun 
bovengedeelte zoodanig is ingericht, dat het 
zuur niet op gevaarlijke wijze er uit spuiten 
kan, kan de verpakking der cellen of der ac
cumul atorenbatterijen achterwege blijven, mits 
zij door doeltre ffende voorzieningen, zooals 
ramen schotten, versterkingen, tegen omval
l en of 'verschuiven en tegen beschadiging, door
dat andere colli op de batterijen mochten 
vallen, beschermd zijn. Cellen of batterijen, 
welke in voertuigen zijn ingebouwd, behoeven 
geene bijzondere verpakking, wanneer di e 
voertuigen op de spoorwagens stevig bevestigd 
of vastgesjord zijn. 

(4) Voor zwavelzuurhoudend loodslijk, a f
komstig van accumulatoren en loodkamers, 
mogen alleen dan houten pa kmiddelen ge
bezigd worden, wanneer elke sijpeling van 
zuur verhinderd kan worden. 

(5) Houders met fluorwat erstofzuur (1°. ) 
moeten voor verdunde zuren van lood of gutta
percha zijn; houten pakmiddelen, welke in
wendig stevig met paraffine bekleed zijn, zijn 
eveneens toelaatbaar. Voor tot op ten minste 
70 pet. geconcentreerd zuur mogen ook ij zeren 
· houdexs .met dichte, opgeschroefde stop ge
~igd worden. Deze ijzeren . houders mogen , 
hetzij gevuld of ledig, alleen dan ten vervoer 
worden aangeboden, wanneer elk spoor van 
het zuur aan de buitenzijde daarvan verwijderd 
is. Op houders met fluonvaterstofzuur , hetzij 
gevuld of led ig, moet op duurzame wijze een 
goed leesbaar etiket of opschrift met de ver
melding ,,Tot op 70 % geconcentreerd fluor
waterstofzuur" zijn aangebracht en bovendien 
een etiket volgens model N °. 3. 

(6) Wat ervrij zwavelzuur (5°.) moet ve r-
pakt zijn: .. 

a) in sterke, goed gesoldeerde plaat1Jze ren 
of blikken vaatwerk of 

b) in sterke, ijzeren, blikken of koperen 
flesschen, met stevige luchtdichte sluiting. 

De kisten en fl esschen moeten met infuso
rienaarde of dergelijke onbrandbare stoffen 
stevig verpakt zijn in sterke houten of blikken 
pakmiddelen. 

(7) De onder 6°. genoemde sto/ fen moeten 
verpakt zijn: 

a) in houders van welijzer, vloei-ijzer, staal, 
lood of koper, welke volkomen dicht en van 
eene goede sluiting voorzien zijn, of 

b) in glazen houders. Alsdan moeten de na-

volgende voorschriften in acht worden geno
men: 

,x) De glazen houders moeten dikke wanden 
hebben en luchtdicht gesloten zijn met ingesle
pen g lazen stoppen, welke er zoodanig op be
vestigd zijn, dat zij niet kunnen losraken. 

[3) Wanneer de glazen houders meer dan 
5 K .G. bevatten, dan moeten zij in metalen 
hulsels geplaatst zijn. 

Flesschen van kl e ineren inhoud mogen in 
sterke houten kisten verpakt worden, welke 
van hinnen in zooveel vakken verdeeld zijn 
a ls er flesschen te verzenden zijn. Elke kist 
mag niet meer clan vier vakken hebben. 

y) Gla.zen houders moeten zoodanig in de 
pakmiddelen geplaatst zijn, dat zij ten minste 
30 m.M. van de wanden af staan. D e ledige 
ruimten moeten zorgvuldig opgevuld zijn m et 
infusorienaarde of dergelijke niet brandbare 
stoffen; voor acethylchloridc mag ook zaagsel 
gebez igd worden. 

8) Op het deksel d er buitenste houders 
moet eene aanwijzing betreffende den inhoud, 
alsook de vermelding ,,Breekbaar" of eene 
gelijkwaardige aanduiding voorkomen. 

(8) Voor waterige opl ossingen van water
stofsuperoxyde (7°.) moeten sterke glazen of 
steenen houders gebezigd worden, welke het 
waterstofsuperoxyde niet ontleden en we! ke 
niet volkomen luchtdicht gesloten zijn of welke 
op andere wijze het ontstaan van een te groote 
inwendige spanning verhinderen. De ballons, 
fl esschen en kruiken moeten goed verpakt zijn 
in sterke, van handvatsels voorziene kisten of 
manden. D e manden moeten afgesloten zijn 
met een deksel. 

(9) Voor geraffineerd en gekristalliseerd 
zwavelnatrium (8°.) moeten waterdichte hot\
de rs, voor ruw zwavelnatrium alsook voor 
natron-cokes volkomen dichte ijzeren houders 
gebezi gd worden. 

(10) Dubbelzwave(zure soda moet verpa:kt 
zijn in houders met dichte wanden , welke door 
den inhoud niet kunnen worden aangetast. Zij 
mag ook geladen zijn op open wagens, welke 
inwendig met, loo<l bekleed zijn, met een dek
kleed zijn afgedekt en van een inrichting 
voorz ien zijn, welke de onrriiddellijke aanra
king va n het dekkleed met de dubbelzwavel
zure so<la belet. 

(11) Gemalen ongebluschte lfalk moet in 
sterke dichte zakken verpakt zijn. 

(12) Bij het vervoer van naphtaline be
docld onder 11 ° ., moet de bodem van den wa
gen door den afzender op zijn kosten met een 
dicht geweven kleed bedekt worden, om de 
naphtaline daarvan te scheiden. 

(13) Ieder collo, inhoudende stoffen, ge
noemd onder 1°.-6°., moet van een etiket 
volgens model 0

• 3 zijn voorzien. Colli met 
rood rookend salpeterzuur moeten bovendien 
met etiketten volgens model N°. 2 zijn voor
zien. 

B. Overige voorschriften. 

(1) Met inachtueming der voorschriften be
treffende de houders, voorkomende in hoofd
stuk A, m ogen in sterke, dichte en goed ge
sloten houten pakmiddelen met andere voor
werpen word en samengepakt: 

a) bromium (4°.) tot eene hoeveelheid van 
500 gram; 
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b) wate1·vrij zwavelzuur ( 5° .) bij l.oeveel
h eden van ten hoogste 2 K .G.; deze stof mag 
zich oak bevinden in sterke, dichtgesmolten 
glazen buizen, die goed vast moeten liggen in 
sterke, goed gesloten en met infusorienaarde 
gevulde blikken houders; 

c) de onder 6°. genoe,nde sto ffen tot 5 
K.G. ; 

d) de onder 1°., 2°. en 3°. genoemde stof
fen, tot 10 K.G. 

De houders, die deze stoffen bevatten, moe
ten stevig verpakt zij n in houten pakmiddelen. 

(2) De vrachtbrieven moeten de volgende 
aanduidingen bevatten: 

a) voor salpeterzuur (1°.) in glazen hou
ders , het soortelijk gewicht bij 15° C.; bij ge
breke van deze aanduiding in den vrachtbrief 
wordt het salpeterzuur als geconcentreerd aan
gemerkt [A, alinea (1), b en c]; 

b) voor zwavelzuurhoudend loodslij k, af
komstig van accumulatoren en loodkamers, 
moet de verklaring gegeven warden, dat het 
zwavelzuur niet kan uitvloeien ; 

c) voor afval van zwavelzuur, afko,nstig 
van nitroglycerine-fabricatie, moet de verkla
ring gegeven warden, dat <lit volkomen gede
nitreerd is, bij gebreke waarvan <lit afval niet 
ten vervoer mag warden toegelaten. 

Deze verklar ing is niet noodig voor afval 
11an zuren, af komstig van nitrocellulosefabrie
ken; met een klein gehalte nitrocellulose 
wordt geen rekening gehouden. 

(3) De onder 1 °. tot 5°. genoe,nde stoffen 
moeten op open wagens vervoerd warden. 

Echter mogen oak gesloten wagens gebezigd 
warden: 

a) voor het vervoer van de onder 3°. ge
noemde stoffen, wanneer deze in sterke, dichte 
ijzeren vaten, welke slechts tot op negen-tiende 
gedeelte van hun inhoud gevuld zijn, verpakt 
zijn; 

b) voor het vervoer van bromiu,n ( 4 °.) bij 
Jioeveel heden van ten hoogste 500 gram, van 
watervrij zwavelzuur (5°.) bij hoeveelheden 
i•an ten hoogste 2 K.G ., en van de onder 1°., 
2°. en 3°. genoemde stoffen bij hoeveelheden 
van ten hoogste 10 K.G., hetzij afzonderl ijk 
dan we! met andere voorwerpen samengepakt, 
onder voorwaarde dat de houders zorgvuldig 
in een sterk houten omhulsel vast geplaatst 
zijn. 

( 4) De waterige oplossingen van watersto f 
supe,·oxyde met een gehalte van 11,eer dan 
6 %, doch niet meer dan 35 % gewichtsdeelen 
waterstofsuperoxyde (7°.), a lsook zwavelna
triu·m en natron-cokes (8°.) warde n in gesloten 
of op open met dekk leeden gedekte wagens 
ver voerd; de waterige oplossingen van wate,·
sto fsuperoxyde met ,neer dan 35 % gewichts
deelen waterstofsuperoxyde (7°.) moeten steeds 
in bijzonder voor <l it vervoer ingerichte wagens 
(b .v. Potwagens) warden vervoerd. 

(5) L edige pakn,iddelen, welke de onde,· 
1 °. tot 5°. genoemde stoffen bevat hebben, 
moeten, wanneer zij als stukgoed ten vervoer 
warden aangeboden, goed gesloten of vol komen 
gereinigd zijn. Op den vrachtbrief moet zijn 
aangegeven wat zij te voren bevatten. 

(6) De in de alinea's (3) en (5) gegeven 
voorschriften zijn niet van toepassing op bmn,J,. 
bluschmiddelen noch op electrische accumula
to,·en [A, a linea's (2) en (3)). 

(7) H ouders met fluorwaterstofzuur (1 °.) 
moeten met de sluitdop naar haven geplaatst 
zijn. 

(8) Op reservoirs van ketelwagens, dienen
de tot het vervoer van bijtende stoffen, zijn de 
hepal ingen, voorkomende onder A, a l inea (1), 
met ui tzondering van die onder a tot d van 
toepassing. 

(9) Gemalcn ongebluschte kalk in zakken 
mag slechts in gesloten wagens vervoerd war
den. 

( 10) Is in den vrachtbrief vermeld, dat de 
ruwe naphtaline door behandeling in hydrau
lische persen of in centrifuges van zijn olie
houdende bestanddeelen zoodanig bevrijd is, 
dat geen vochtafscheiding meer mogelijk is, 
dan wordt de ruwe naphtaline onvoorwaarde
lijk ten vervoer toegelaten. 

C. Vervoer. 

(1) De onder 3°. genoemde sto/fen warden 
als ijlstukgoed ten vervoer toegelaten, wan
neer zij overeenkomstig de voorschriften ge
geven onder B, alinea (3) a, verpakt zijn. 
De onder 1 °. tot 3° . genoemde stof/en bij hoe
veelheden van ten hoogste 10 K.G. bromium 
tot 500 gram en watervrij zwavelzuur tot 2 
K.G. warden oak in de onder B , al inea (3) b, 
aangeduide verpa kking als ijlstukgoed ten ver
voer toegelaten. 

(2) Deze beperking geldt niet voor brand
bluschmiddelen en voor electrische accumula
toren [A, alinea's (2) en (3)). 

D. Uitzonderingen op de voorschriften 
onder A, B en C. 

Aan deze voorwaarden zijn niet onderworpen 
de stoffen van klasse V, welke voor weten
schappel ij k ,onderzoek of voor pharmaceutisch 
gebruik in hoeveelheden van niet meer dan 
1 K.G. (van elke stof) warden verzonden, m its 
zij verpakt zijn in dicht sluitende glazen of 
steenen vaatwerk, hetwelk wederom zorgvuldig 
in sterke, d ichte en goed sluitende houten 
kisten is, geplaatst. 

Klasse VI. 

WALGING WEKKENDE EN KWALIJK 
RIEKENDE VOORTBRENGSELEN. 

Ten vervoer warden toegelaten: 
1 °. Versche peezen, niet gekalkt versch 

lijmleder 1 , alsook a/val dezer beide soorten 
van stof/en, de niet van beenderen en weeke 
deel en ontdane versche hoornen en hoeven; 
ve1·de1· de niet van vl eesch en andere weeke 
deelen ontdane versche beenderen, alsook an
dere kwalijk riekende en walging wekkende 
dierlijke stoffen, voor zoover zij nie t hieronder 
genoemd zijn. 

2°. Ongezouten verse he hidden. 
3°. Gereinigde of droge beende,·en, gerei

nigde of droge hoornen en hoeven. 
4°. V ersche kalver,nagen, welke van alle 

overblij fselen van voedsel ontdaan zij n. 
5°. Uitgeperste bezinksels uit de ketels der 

lijm/abrieken (kalkaardige bezinksels, over
blij fsels van het kalken van huidafsnijdsels of 
afval voor bemesting). 

1 Gekalkt nat l ijmleder wordt onvoorwaar
delij k ten vervoer toegelaten. 
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6°. Ove,·blijfselen als onder 5°. genoe,nd, in 
niet uitgepersten toestand. 

7°. M et stroo ver,nengde stal,nest. 
8°. Ande,·e faecale stoffen, met inbegrip 

van latrinestoff en. 

VERVOERSVOORW AARDEN. 

A. Verpakking. 

(1) De hierna genoemde stoffen moeten, 
wanneer zij als stukgoed worden aangeboden, 
a ls volgt verpakt zijn : 

a) de onde1· 1°., 5°. en 6°. genoe1nde 
in sterke, dichte, goed gesloten houten pak

middelen {vaten, kuipen of kisten); de in
houd mag niet op hinderlijke wijze door den 
reuk kenbaar zij n; 

b) de onder 2°. genoe,nde 
in sterke, dichte, goed gesloten houten pak

middelen (vaten, kuipen of kisten), of in 
sterke, waterdichte en goed gesloten zakken, 
welke met doeltreffende desinfectiem iddelen, 
zooals karbolzuur, lysol, op zoodanige wijze 
gedrenkt zijn, dat de rottige lucht van den in
houd niet bespeurd wordt ; het gebruik dezer 
zakken is evenwel beperkt tot de maanden 
November, December, J anuari en Februari; 

c) de onde1· 3°. genoe,nde 
in dichte pakrniddelen (vaten of kuipen) of 

in sterke zakken; 
d) kalve1·,nagen (4°.) 
in sterke en goed gesloten houten pakrnidde

len (vaten of ku ipen); in de maanden April 
tot en met September moeten de kal vermagen 
zoo gezouten zijn, dat per maag 15 tot 20 gram 
keukenzout gebruikt wordt; bovendien moet 
op den bodem van het pakm iddel en op de 
magen, di e de bovenste laag vormen, eene 
ten m inste 1 c.M. dikke laag zout gestrooid 
worden; de vrachtbrief moet, eene verklaring 
bevatten, behelzende, dat deze voorschri ften 
zijn nageleefd; 

e) hondenvuil (8°. ) in sterke, dich te en 
goe(l gesloten houten of metal en pakmiddelen; 

!) duivemnest (8°.) in stark, dicht, goed 
gesloten houten vaatwerk (vaten of kuipen) ; 
droge duivenmest mag ook in sterke water
dichte zakken verpakt zijn. 

A an de buitenzijde der pakmiddelen mag 
geen spoor van den inhoud aankleven . 

(2) Voor wagenladingen gelden de volgen
de voorschri ften : 

a) Stoff en genoe,nd onder 1 °. en 2°.: 
1 °. Bij gebruik van gesloten, speciaal inge

richte, met goed werkende luchtververschings
toestell en ui tgeruste wagens, is verpakking 
niet noodig. De stoffen moeten met karbolzuur 
van ten minste 5 pet. of met andere doeltref
fende ontsmettingsmiddelen zoodan ig door
trokken zijn, dat de rottige lucht van den in
houd n iet waarneembaar is . 

2° . Bij gebru ik van gewone open goederen
wagens moeten: 

oc) van 1 Maart tot 31 October de stoffen 
in sterke, waterdichte zakken verpakt zijn; 
deze zakken moeten met de onder 1 °. genoemde 
ontsmettingsmiddelen zoodanig doortrokken 
zijn, dat de rottige luch t van den inhoud niet 
waarneembaar is . E lke zending van deze soort 
moet afgedekt zij n met een dekkleed van sterk 
weefsel (noplinnen genoemd), hetwelk met 
eene oplossing van een der vorengenoemde 

ontsmettingsmiddelen gedrenkt is; dit dek
kleed moet weder geheel overdekt zijn met een 
grnot, waterclicht, ongeteercl clekkleecl; 

~) van den lsten November tot einde Fe
bruari worclt geene verpa kking in zakken ge
vorclerd. Evenwel moeten de zenclingen even
eens afgeclekt zijn met een hop I innen clekkleecl 
en dit wecler volkomen overdekt zijn met een 
groot waterd icht, ongeteerd dekkleecl. Het 
eerste dekkleecl moet, incli en nooclig, in een 
cler onder 1 °. genoemde ontsmettingsmidclelen 
geclrenkt zijn, zoodat geen rottige lucht waar
neembaar is ; 

y) wann eer de ontsmettingsmidclelen niet 
vermogen de rottige lucht te ve rbergen, clan 
moeten de zenclingen zoodanig verpakt zijn in 
sterke. clichte, g-oed g-esloten vaten of kui pen , 
dat de lucht van den inhoud niet waarneem
baar is. 

b) De onder 3°. genoe,ndc sto f fen eischen 
geene bijzondere verpakking; wanneer zij on
verpakt worden aangeboden op open wagens, 
dan moet de lading echter geheel met water
dichte dekkleeden zijn afgedekt. 

c) l(alve,·magen (4°.) 
moeten op de in al inea (1) d aangegeven 

wijze verpakt zijn. 
d) De onder 5°. genoe,nde stoff en 
moeten volkomen afgedekt zijn door twee op 

e l kaar liggende waterclichte en ongeteerde 
dekkleeden. Het onderste dekkleed moet zoo
clanig met doeltreffende ontsmettingsmiddelen 
(karbolzuur, lysol, enz.) doortrokken zijn, dat 
geene rottige I ucht waarneembaar is. Tusschen 
de dekkleeclen moet eene laag droge gebluschte 
kalk, turfmolm of gebru ikte run zijn uitge
spreid. 

e) De onder 6°. genoe,nde stoffen 
moeten overeenkomstig de in al inea (1) a 

gegeven voorschriften verpakt zijn. 
/) De ,net stroo vermengde stal,nest behoeft 

niet verpakt te zijn, doch moet, wanneer hij 
onverpakt is, met wate rdichte clekkleeden vol
komen bedekt zijn. 

g) De onder 8°. genoe1nde sto ff en 
moeten in sterke, d ichte, goed gesloten hou

ders verpakt zijn . Droog hondenvuil en droge 
duivenr,icst mogen ook verpakt zijn in sterke 
waterdichte zakken. 

B. Overige voorschriften. 
(1) De Spoorweg kan het vervoer tot be

paalde tre inen be per ken, vooruitbetal ing der 
vracht vorderen, eveneens bijzondere bepalin
gen treffen omtrent den tijd en den termij n 
van laden en- lossen, alsook omtrent het aan
en wegvoeren. De spoorweg kan verlangen, 
dat de dekkleeden door den afzender verstrekt 
worden. 

(2) De onder 7°. en 8°. genoe,nde stoffen 
(met uitzondering van hondenvuil en duiven

,nest) worden niet a ls stukgoed aangenomen. 
(3) De met hondenvuil gevulde houders 

mogen n iet gerold worden en moeten overeind 
staande vervoerd worden. 

(4) De als laatste vervoerder optredende 
spoorweg moet de spoorwagens, welke gediend 
hebben tot het vervoer van losse ladingen 
de,· onder 1°., 2°., 3°. en 7°. genoenide stoffen 
of van ladingen der ondcr 8° . genoenide stof
fen, telkenmale dat zij gebezigd zijn, reini gen 
of ontsmetten overeenkomstig de wettelijke 
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voorschr iften van den bij het verdrag aange
s loten Staat, waarin het $tation van bestem
m ing gelegen is. De ontsmettingskosten druk
ken op de zending. 

(5) Mocht eene kwalijk r iekende lucht be
speurd worden, da n kan de spoorweg, ten einde 
die lucht weg te nemen, de stoffen ten a lien 
t ijde met doeltreffende ontsmetting middelen 
doen behandelen; de kosten komen ten laste 
va n de zending. 

(6) D e onder 3°. en 4 °. genoemde sto ff en 
mogen in gesloten wagens vervoerd worden. 
Zij mogen niet met voedingsmiddelen of met 
andere genotmiddelen samen geladen worden. 

D e onder 1°., 2°., 5° ., 6°. , 7°. en 8°. ge
noemde sto/ j,en moeten op open wagens ver
voerd worden [zie ook A (2) a, 1°.). H et 
vervoer van droog hondenvu-il moet, wanneer 
d it verpakt is overeenkomstig de voorschrif
ten voorkomende onder A (2) /, laatsten zin, 

in gesloten wagens of op open wagens met 
goed sl uitende dekkleeden pi aats hebben. 

(7) Het ledige vaatwerk en de teruggaande 
dekkleeden, welke gediend hebben voor het 
vervoer van de stoffen der klasse VI, moeten 
volkomen gereinigd en zoodanig met doel
treffencie ontsmettingsmiddelen behandeld wor
den, dat zij geene rottige lucht verspreiden. 
U it de n vrachtbr icf moet blijken, waartoe zij 
gediend hebben . H et vervoer moet op open 
wagens geschieden. 

(8) De zendingen zijn onderworpen aan de 
politieverordeningen, in elken Staat van 
kracht. 

C. Vervoer. 
De in klasse VI genoemde stoffen, de ledige 

pakmiddelen, welke deze stoffen bevat hebben 
en de teruggaande dekkleeden, die bij dat ver
voer gedi end hebben , worclen niet als ijlstuk
goed vervoerd. 

Modellen van de etiketten voorgeschreven voor de klassen I a V. 
Model van etiket n°. 1. Model van etiket n°. 3. 

I <t 
K leur rood. Kleur r ood. 

Model van etike t n°. 2 . ·c 

"' ,.. 
"' "O "' t,o C 
C 0 

"' ,.. ... 
C t,o 

Ill) _ 
.., ... ... "' ]~ m "Cl 

"' C 
.5: 0.. C, 0 

~ 0 C 
"' "' 8~ ... ·2 

~ "' >- C, ,.. 
: "' .: 0 

"' .c 
0. ]-§ c., · .. 0 

·z~ ... ..., 0 

"' 0 ... 
> "' ;;; " > 

., 

ai t,n 
"Cl ri: 
0 

~ 

Fig. zwart, op oranje ondergrond. 
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Hert.en en 
Aant&I. 

AarddM 

Terpaillng. 

INTERNATIONAAL VERVOER PER SPOORWEG. 

VRACHTBRIEF. 
(Formuller l.J V rachtgoed. (Wit papler.) 
(Formulier JI.) lJlgoed. (Wit paplcr met een ten mlnste 1 ctntlmeter breede 

roode at.rook aan den boven- ed aan den beneden
rnnd, aan do voor- zoowol nla uu de keenUde.) 
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BULAOll n 
{Artiiel",18.) 

lpoorwlf T&D. alNndbll 

8\aUoa n.n~ 

AANDUIDINO VAN BET GOW. 

WerkelUll 
brute, 

gew1ebt ... 
Afgerond 

" ber!it.enen 
gewtcht ... 

TOE TE PASSEN TA.RIEVEN EK VOOI\SCHRlFTEN 

OKTRENT DE TE VOLOEN ROUT£. 

- - -------1 

Sto1·1p.,I ,·an het 11:tt!0!l.Ylln 
i.r~r.lllnr : 

Woe;stfJmpel : Bt.empel nn bet 11taUon "an 
bMt.emuiing: 
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8pecltle11tie.dtr 
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BIJLAGE III 
(Art ikel 12. ) 

Afwezlgheld of gebrekk.Jge toestand der 
verpakklng. 

ALGEMEENE VERKLARI G 
H et station ................ .. van den ................. . 

.spoorweg neemt van heden af op 1nijn verzoek 
ten vervoer aan de hieronder aangeduide goe
deren, welke . ik hem ter verzending zal over
geven, te weten: 

l k er ken, dat dcze goederen, wannecr z·ij 
vergezeld zijn van een vrachtbrief, welke naar 
deze ver klaring verwijst, ten vervoer zijn over
gegeven 

zonder verpakking *) 
met de gebrekkige verpakking, welker om

.schrijving vol gt *): 

... .. ..... .. ... .. .. ... .. .. . , den ....................... .. .. 19 .. .. 

(H andteekening) 

Gedaan te Bern, den drie en twintigsten 
October negentienhonderd vier en twintig. 

(Volgen de onderteekeningen.J 

( A chterzijde) 

BIJ LAGE IV 
{Artikel 17, § 3.) 

Terug t e zenden aan den stat ionschef te. . . . . 
door tusschenkomst van het station t e .... . . . 
t egen verhaal van . . . ....... . . .... . .. .... . . 

De Btationschej 

Teruggezonden met geleidebrief N° . . . . . .. . 
van den . . . .. . ... van . .... . .. naar .. .. .. . . 

Geleidebrief van wederinschrijV1ng N° .. . . . . 
van den. . . . . . . . . van . . . . . . . . na.a.r .... . .. . 

Geleidebrief van wederinschrijving N° . .... . 
van den . . . . . . . . .. van .. . .... . naar . . .. .. . 

Gedaan t s Bern, ·den drie en twintigsten Oc
tober negentienhonderd vier en twintig. 

( Vo/,gen de nnderteekeningen.) 
( Voorzijde van het model zie blz. 413. ) 

BIJLAGE V. 
(Artikel 21. ) 

W ljzlgln gen In de vervoerovereeukomst. 
l k verzoek aan het station .. .. .. .. ................. .. 

van den ....... ........ .. .......... spoorweg om in de 
vervoerovereenkomst bet,·e f fende de hieronder 
vermelde zending: 

""jl ... tlO wed i::: d 

~::8 j ~ :s " " ~ 
~§~ ~ ·s.., ~~ """' ] ~ )al ::, Cl le P.. ~ S'o ... n,; ol I:: " 0 I:: • 

~ <11"' Cl] ~ 

*) l!Jen dezer bepalingen naar gelang van 
toepasselijkheid doorhalen. 

welke ten ve,·voer is gebracht met den 
ijlgoed 

----- vrachtbrie f van den .. ........ .......... . 
vrachtgoed 
19 ... .. . aan het adres van M . ......................... .. 
te ... .. .... .... ... .. ... .. ... . 

de navolgende wijzigingen aan te brengen *): 
1 ° . de zending op het station van vertre k 

teruggeven aan M . ..... ... .. .. . .. .. .......... ... ; 
2° haar in afwachting van nadere beschik

kingen onderweg ophouden; 
3° de a/levering opschorten in afwachting 

van nadere beschikkingen; 
4° liaar afleve,·en aan M . ....... ... .. .... ..... .... .. 

te .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .... .. station van den 
.. ............. ..................... spoorweg; 

5° haar niet afleveren dan tegen betaling 
van een remboursement ten bedrage van 

{voluit in. letters) 
6° haar afleveren tegen betal ing niet van 

het in den vrachtbrief vermelde rembourse
ment, maar van een rembourse1nent ten be• 
d,·age van ------------

(voluit in letters) 
7° haar afleveren zonder het rembourse

ment te innen; 
8° haar franco afleveren .......................... .. 

. .. .. .......... .. .. ..... , den ........................ 19 .... .. 
(Handteekening) 

*) Doorhalen wat niet verlangd wordt. 

Aan het station ....................... .. ...... .. ... van 
den .. .. ...... ... ....................... spoorweg 

B ovenstaande o,·ders van den afzender wor
den doorgezonden om daaraan uitvoering te 
geven overeenkomstig de bepalingen van § 1 
van artikel 22 van de l nternational e Overeen· 
ko1nst betreffende het goederenvervoer per 
spoorweg. Zij zijn op de door den afzende,· 
overgelegden duplicaat-vrachtbrie f herhaald . 
Het aan den afzender met betrekking tot 
het remboursement afgegeven bewijsstuk is 

gewijzigd 
-----. Deze verklaring hee ft betrekking 
ingehouden 
op ons telegram van den .. .. ... .... ............... .. .. 
no . ... . . 
..... .. ................. , den ..... .. .. .. ............. 19 .... .. 

De Stationschef, 
Gedaan te Bern, den dri e. en twintigsten 

October negentienhonderd vier en twintig. 
(Volgen de onderteekeningen.) 

BIJLAGE VI. 
(Artikel 57.) 

REGLEME T betref fende het Centraal bu· 
reau voor internationaal ve,·voer per spoor
weg. 

Artikel 1. 
§ 1. H et Centraal bureau voor internatio

naal vervoer per spoorweg heeft zijn zetel in 
Bern. fot zijne inrichting binnen de bij de 
bepal ingen van artikel 57 der Overeenkomst 
gestelde grenzen, alsmede met het toezich t op 
zijne wer kzaamheden, is de Zwitsersche Bonds• 
raad be! ast. 

§ 2. De kosten van het Centraal bureau 
worden door de ve1·dragslui tende Staten ge
dragen naar verhoud ing van de lengte de r 
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!POORWEO . 

.BLILAOE· I V. 
{Artikel 17, § 8.) 

IIITJIBll'A.TIOJJA.AL VEBXEl:B 

FRANKEERINGSNOTA 
N' 

Station van arzending 

Afzender 

De hierna vermelde zending moet aan den geadresseerde worden atgeJevE1rd 

'mnco• .. 

rn aa.r · tegen remboursemfillt· ten bed rage van: 
(vohtit in lettera) 

______ Qped 

Station van bcstemming _ _____ _____ _ 

Geadresseerde _ ·---· 

TE :VERH AL EN KOSTEN 

SPECIFIOA.m BEDliO 

Het bedrag dar ten laste van den a/v,ender komende kosten moet op bet 
5tation vnn ondergeteekende worden verhaald. onder overlegging van deze 1-- -------- ---t------·-- ----- ·-· l---+--+--1 
frankeeringsnot.a.. 

Du0r den afzendcr gestorte som : 
(roluit in letters) 

Belang bU de afitivering : 
(voluit in lattera) 

r 
DATI.ld 

-----· 

vau den ,-an den 
gelehlebrlaf'fnchtbrtet 

i>e StaUonschtf: 

ZE N DING 

AAN 

...... 

I 
ADRES 

or GETAL 

WERKEN ES NU MM..ERS 
VEP.P AKKlliG I INHOUD 

hEWICHT 

'" kilogr. 

dtr c olll 

1-------------l ••··----- ·---· '·-······-···· , __ _ 

1-- -----------1----··· , ...... . 

BEDRAO DER FBANIO!ERL~GSKOSTEN 
z.o.z. 

--·r -----
-- -

I ___ -
.. 1 ... 

-1---
1-· 

I 
! ... ,.*-

!_ 

(") Na'.1.Wklurtf dewQte Tan trankoerlng Oil een der bi\ artJ.hl 17, 11 det Ov,reookorn1t t.oeplaten wijzoo aahdu!den, i.w.: a) .rraooo"; b) .l'ranco· ,.raebl en ... (nauwteurli,:e opgave \·•n de verc,)ldtn, or nr. 
~-,gen, ,nl:0:e de aft.ender wll bets.lt.11)"; cj . vrlJ van alle kosten"; d) tr?.m:o ... (nao~keurtc, opgavo v~ do nrgoedi.og of de vofF)edlnge.o, welt.11 de afz(ll:ader wll betale!I)"; ,i . rni.ucoto~ · .• 1r11nl"ot. tnu1cotot ..... 

1928 :!7 
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lijnen va n Spoorwegen of der trajecten, welke 
door de andere ondernemingen warden bediend, 
aan welke het vergund is deel te nemen aan 
het vervoer, dat op de bij de internationale 
Overecnkom t gestelde voorwaarden plaats 
vindt. Evenwel deelen scheepvaartlijnen in de 
kosten slechts in verhouding van de helft 
harer trajocten. De bijdrage bedraagt voor 
elken Staat ten hoogste fr. 1.40 per kilometer. 
Het bedrag van het jaarlijksch crediet per 
kilometer spoorweg wordt voor elken di enst 
door den Zwitserschen Bondsraad, het Cen
traa l bureau gehoord en re kening houdende 
met de zich voordocnde omstahd igheden en 
hehoe ften, vastgeste lcl. Het worclt steeds ten 
voll e geheven. Als de werkelijke kosten van 
het Centraal bmeau het bedrag van het op 
dien grondslag berekencl cred iet niet bereikt 
hebben, wordt het niet bestede saldo in het 
pensioen- en ondersteuningsfonds gestort, welks 
rente wordt aangewend om aan de ambtena
ren en beambten van het Centraal bureau on
dersteuningen of schadevergoedingen toe te 
kennen, inclien zij ten gevolge van gevor<le rden 
leeftijcl , door ongevallen of ziekte, blijvend 
ongeschikt warden voor de vervulling van 
hunne betrekking. 

Bij de toezencling aan de verdragslui tende 
Staten van het jaarverslag en Yan de jaar
lijksche rnkening noodigt het Centraal bureau 
dezen uit tot starting van hunne bijdragen in 
de kosten van den afgeloopen clienst. Een 
Staat, die op den len October zijn aancleel 
niet gestor t heeft , zal ten tweeden male war
den uitgenoocligd zulks te doen. Blijft, clit rap
pel zonder gevolg, dan zenclt het Centraal 
bureau in den aanvang van het volgende jaa ,· 
een 11ieuw. te gelijker tijd met het verslag 
over den laa t.st verloopen clienst. Is op den 
len Juli daarop volgende geenerlei gevolg 
aan dat rappel gegeven, dan zal eene nieuwe 
poging bij den nalati gen Staat warden aan
gewencl om hem te bewegen de beide ver
schenen a rmuitei ten te betalen; blijft deze 
zoncler gcvolg. dan bericht het Centraal bu
reau hem drie maanden later, dat, indien de 
verwachte storting aan het eincle van het jaar 
niet heeft plaats gehad, het uitblijven daar
van za. l worclen aangemerkt als eene stilzwij
gende uiting van zijnen wensch om zich uit 
de Overeenkomst terug te trekken. Worclt aan 
dezen laatsten stap tot op den 31en December 
geen gevolg gegeven, clan gaat het Centraal 
bureau, acte nemencle van den stilzwijgencl 
te kennen gegeven wensch van den in gebreke 
gebleven Staat om zich uit de Overeenkomst 
terug te trekken, over tot schrapping van de 
lijnen van dien Staat uit de lijst dcr Spoor
wegen, welke tot den dienst van het inter
nationaal vervoer zijn toegelaten. 

De niet geincle bedragen moeten zooveel 
mogel ijk geclekt warden uit de gewone cre
dieten, waarover het Centraal bureau beschikt 
en kunnen over vier dienstjaren verdeeld 
warden. H et dee! van het tekort, dat op deze 
wijze niet is kunnen warden aangezuiverd , 
wordt op eene afzonderlijke rekening ten laste 
van de andere Staten gebracht, naar verhou
ding van het aantal kilometers poorweg, dat 
op den clag cler ten! astebrengi ng onder de 
Overeenkomst vie!; daarbij zal elk hunner in 
zooverre worclen betrokken als hij geclurencle 

het tweejarig tijclvak, dat op het t ijdstip van 
uittrecling van den nalatigen Staat is verstre
ken, met clezen deel heeft genomen aan de 
Overeenkomst. E en Staat, wiens lijnen over
eenkomstig de in de voorgaande alinea ver
melde voorwaarden zullen zijn geschrapt, zal 
deze niet opnieuw voor den dienst van het 
internationaa l vervoer kunnen doen inschrijven 
clan na voorafgaande betaling van de bedragen, 
welke gezegcle Staat voor de in aanmerking 
komencle jaren verschuldigcl is gebleven en 
wel met eene rente van vijf ten honderd, te 
rekenen van het einde van de zesde m aand, 
wel ke is verstreken sedert den <lag, waarop 
het Centraal bureau hem voor de eerste maal 
hee ft uitgenoodigd om het te zijnen laste 
komencle dee! der kosten te beta I en. 

Artikel 2. 

§ 1. Het Centraal bureau geeft een maand
bl ad uit, bevattende de in! ichtingen noodig 
voor de toepassing van de Overeenkomst, met 
name de mededeel ingen bef,reffende de lijst 
der Spoorwegen en anclere ondernemingen en 
betreffende de van het vervoer uitgesloten of 
voorwaarclelijk toegelaten voorwerpen, alsmede 
de gegevens betreffende de recht praak en de 
statistiek, welke het nuttig mocht achten daar
in op te nemen. 

§ 2. H et blad wordt in het Fransch en in 
het Duit.5ch gesteld. Een exemplaar wordt kos
teloos aan elk der Staten en aan elk der be, 
trokken spoorwegbesturen toegezonden. Voor 
meerdere exemplaren, die verlangd warden, 
moet de door het Centraal bureau vastgestelde 
prijs warden betaaid. 

Artikel 3. 

§ 1. De uit het internationaal vervoer voort
vloeiende, onbetaalcl gebleven vorderingen 
kunnen door het schuldeischencle spoonvegbe
stuur aan het Centraal bureau worden gezon
den, ten e incle de voldoen ing daarvan te be
vorderen. Te <lien einde zal het Centraal bu
reau den Spoonveg, die schuldenaar is, aan
manen de vordering te volcloen of de reclenen 
der weigering van betaling mede te deelen. 

§ 2. Als het Centraal bureau van oordeel 
is, dat de aangevoerde reclenen voor de weige
l"i ng vol doencle gegrond zijn, verwijst het de 
partijen naar den bevoegden rechter. 

§ 3. W a nneer het Centraal bureau van 
meening is, dat het geheel of een dee! der 
som werkelijk verschuldigd is, kan het, na het 
advies van een cleskundige te hebben inge
wonnen, verkl aren, clat de Spoorweg, die schul
denaar is, gehouden zal zijn om het geheel of 
een dee! der vorderi ng bij het Centraal bureau 
te storten; de a ldus gestorte som moet tot de 
eindbeslissing van de zaak door den bevoeg
den rechter bij het bureau in bewaring blijven. 

§ 4. Ingeval eene vervoeronderneming ge
clurencle veertien dagen in gebreke is gebleven 
aan den last van het Centraalbureau te vol
doen wordt haar eene nieuwe aanmaning toc
gezo~den met aanduiding van de gevolgen, 
welke hare verdere weigering zoude na zich 
sleepen . 

§ 5. Indien ook deze nieuwe aanmaning 
gedurende tien dagen zoncler gevolg blijft, 
zendt het Centraal bureau aan den Staat, 
waartoe de vervoeronclerneming behoort, een 
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gemotiveerd bericht, met uitnoodi gi ng te over
wegen, welke rnaatregelen genomen moeten 
worden, bepaaldelijk ook om te onderzoeken, 
of de lijnen van de schuldenaar zijnde ver
voerondernem ing op de lijst van Spoorwegen 
moeten worden gehandhaafd. 

§ 6. In geval de Staat, waartoe de schul
denaar zijnde onderneming behoort, verklaart, 
dat hij ondanks de wanbetaling meent, de 
lijnen dier onderneming niet op de lijst te 
moeten doe n schrappen, of wanneer hij gedu
rende zes weken het bericht van het Centraal 
bureau onbeantwoord laat, zal d ie Staat van 
rechtswege geacht word en de borgstell ing op 
zich te nemen van de solvabilite it der gezegde 
onderneming, voor zooveel de ui t het inter
nationaal vervoer voortvloeiende vorcleringen 
betreft. 

Gedaan te Bern , den dri e en twint igsten 
October negentienhonderd vier en twintig. 

(Volgen de onderteek eningen.) 

BIJ LAGE VII. 
{Artikel 60.) 

REGLEMENT uetrejfende de Co,nmissie van 
d e.s htndige n. 

Artikel 1. 

Duitschl and, Frankrijk en ltal ie zijn bij 
voortduring in de Commissie van deskundigen 
vertegenwoordigd. Al de andere verdragslui
tende Staten h11rnen, indien zij het noodig 
oordeelen, zich op de zittingen der Commissie 
doen vertegenwoordigen. 

Artikel 2. 
De Regeer ingen der verdragsluitende Staten 
.deelen hare wenschen en voorstell en betref
fende de Bijlage I met de beweegredenen me
de aan het Cent raal bureau voor het inter
nationaal vervoer per spoorweg, welke door 
het Centraal bureau onmiddellijk ter kennis 
van de a.ndere verdragslui tende Staten worden 
gebracht. Telkens, wanneer zich de noodzake
liikheid da artoe zal doen gevoelen, zal het 
Centraal burt0au de Commissie uitnoodigen 
om eene zitting te houden. Al de verdragslui
tende Staten zull en twee m aanden van te vo
ren van de zittingen der Commissie bericht 
ontvangen. Dit bericht moet de punten der 
agenda rnrnwkeuri g vermelden. 

Artikel 3. 
De Commiss ie is rechtsgeldi g samengesteld, 
wanneer dri e der verdragslui tende Staten ver
tegenwoorcli gd zijn . 

Artikel 4. 
De Commiss ie wijst voor elke zitting haar 
voorzitter en pl aatsvervangend ·voorz itter aan. 

Artikel 5. 
De beslui ten der Commissie worden genomen 

bij meerderhe id van stemmen cler ver tegen
woordigde Sta ten. Bij staking_ van stemmen, 
heeft de Voorzitter eene bes! issende stem. 

Art ikel 6. 
Elke Staat draag t de kosten van zijne ver

tegenwoorcligers. 

Artikel 7. 

H et Secretariaat en de briefwissel ing der 
Comm iss ie wordt door het Centraal bureau 
behart igd. 

Art ikel 8. 

De directeur van het Centraal bureau, of bij 
<li ens ontstentenis de onder-directeur, woont 
de zittingen cler Commissie bij en heeft daarin 
eene raadgevende stern. 

Gedaan te Bern, den drie en twintigsten 
October negentienhonderd vier en tw intig. 

( V ol gen de onderteekeningen. ) 

Protocol. 

Op het punt om over te gaan tot de onder
teekening van de op den clag van heden ge
sloten O,·ereenkomst omtrent het goecleren
ve rvoer per spoorweg, is door ondergeteeken
den, Gevolmachtigden, in tegenwoorcl igheicl en 
oncler deelneming van den Afgevaardigde van 
de R egeeringscommissie van het Grondgebiecl 
van het Saarbekken, verklaard en overeen
gekomen als vo lgt: 

I. B ekrachtiging en inwerkinytr£ding. 

De Overeenkomst zal worden bekrachtigcl, 
de bekrachtigingsoorkonden znllen zoo spoedig 
mogelijk te Bern moeten worden gecleponeerd ; 
zij zal tusschen de Staten, die haar zull en 
hebben bekrach t igcl , in werking treclen, zoodra 
eene regeling te dier zake tusschen de R egee
r ingen dier Sta ten zal zijn getroffen. 

U. Overgangsbepalingen. 

Aangezien de waarde van de in de onder
sche iclene Staten geldende muntsoorten aan 
hevige schommelingen zijn onclerworpen , kan 
elke Staat voor een tijdperk van ten hoogste 
vier jaren te rekenen van het in werking 
treden der' Overeenkomst, hetzij door middel 
van tariefbepalingen, hetzij door overheids
maatregelen, a fwijken van de voorschriften 
der artikelen 17, 19, 21 , 29 en 36 cler Over
eenkomst, door voor bepaalde verkeeren te be
sl issen: 

1°. a) dat de zend ingen uit dezen Staat 
niet clan gefrankeerd tot zij ne grenzen zull en 
worclen toegelaten; 

b) clat de zendingen bij binnenkomst van 
dezen Staat met geenerle i kosten mogen zijn 
belast en dat de zendingen met bestemming 
naar clezen Staat bij vertrek niet zullen mogen 
worden gefrankeerd clan tot zijne grenzen ; 

c) clat de vracht van de zendingen, welke 
dezen Staat transiteeren, za l worden betaald, 
a l naar de daaromtrent tusschen belangheb
benden getroffen regel ing, hetzij in het land 
van vertrek, hetzij in dat van aankomst; 

2°. dat de zendingen, aan welker vervoer 
de lijnen van clezen Staat dee] hebben, niet 
met eenig remboursement zullen mogen wor
clen belast en dat voorschotten daarbij niet 
zij n toegelaten; 

3°. dat het den afzender niet veroorloofd 
zal zij n om de vervoerovereenkomst te wijzigen 
voor zooveel betreft de frankeering en het 
remboursement; 

4°. clat de maxima van 50 en van 100 
francs, bepaald bij de a rtikelen 29 en 36, zul-

27* 
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!en worden verminde,·d tot onderscheidenlijk 
25 en 50 francs. 

Dit Protocol , dat te zelfder tijd als de op 
den dag van heden gesloten Overeenkomst zal 
worden bekrachtigd, zal als een integreerend 
dee! daarvan worden beschouwd en zal de
zel fde kracht en denzelfden duur hebben als 
deze Overeenkomst. 

Ter oorkonde waarvan, de Gevolmachtigden 
en de Afgevaard igde van de R egeer ingscom
missie van het Grondgebied van het Saarbek
ken dit Protocol hebben geteekend. 

Gedaan te Bern, den drie en tw intigsten 
October negentienhonderd vier en twintig, in 
een enkel exempl aar, clat zal worclen bewaarcl 
in de archieven van den Zwitsersche n Bonds
raad, en waarvan een gewaarmerkt afschrift 
zal worden toegezonden aan iede_r der Staten
onderteekenaars. 

(Volgen de onderteekeningen.) 

PROCES-VERBAAL van nederlegging der 
akten van bekrachtiging en van inwerking
treding van de internationale overeenkomst 
van 23 October 1924 betreff ende het go e
derenvervoe,· per spoorwey. 

Ter uitvoer ing van het slotprotocol van de 
internationale overeenkomst van 23 October 
1924 betreffende het goederenvervoer per 
spoorweg, gesloten tusschen Duitschland, Oos
tenrijk, Belg ie, Bulgarij e, Denemarken, de 
Vrije Stad Dantzi g, Spanje, Estland, Finl and , 
F rankrijk, Griekenland , Hongariie, Italie, Let
land , Lithauen, Luxemburg, Noorwegen, Ne
derland, Polen, Portugal, Roemenie, het Ko
ninkrijk der Serviers, Kroaten en Slovenen, 
Zweden, Zwitserland en Tsjechoslowakije, on
der deelneming van de Regeeringscommissie 
van het Saa rgebied, en ingevolge de door den 
Zwitse rschen Bondsraad tot de Hooge verdrag
sluitende Part ijen gerich te uitnood ig ing, zijn 
de ondergeteekende gevolmachtigden heden te 
Bern, in het Bondspale is bijeengekomen, in 
tegenwoordigheid en onder deelneming van 
den H eer Pierrotet, gedelegeerde van de R e
geeringscommissie van het Saargebied, ten 
einde over te gaan tot de nederlegging der 
akten van bekrachtiging van genoemde over
eenkomst, die met haar bijl agen en haar slot
protocol een geheel vormt van negen akten, 
en ten e inde den datum van inwerkingtreding 
van die overeenkomst vast te stell en. 

. N a elkander hunne in goeden en behoorlij
ken vorm bevonden vohnachten te hebben 
medegedeeld, hebben zij hunne bekrachtig ings
oorkonden overgelegd in een enkel exemplaar 
voor ieder land, welke oorkonden na onder
zoek juist en overeenstemmend zijn bevonden 
en aan de R egeering van den Zwi tserschen 
Bond zijn toevertrouwd om, met d it proces
verbaal, in hare archieven te worden neder
gelegd. 

Ingevolge de bepal ingen van het slotproto
col van genoemde overeenkomst, zal die over
eenkomst voor de Staten die haar hebben be
krachtigd in werking treden, zoodra tusschen 
de R egeeringen van die Staten daaromtrent 
overeenstemming zal zijn bereikt. 

Dienovereenkomstig hebben de ondergetee
kende gevolmachtigden leden het volgende 
besloten: 

1 °. § 2 van artikel 60 en bijl age VII van 
de internationale overeenkomst van 23 Octo
ber 1924 betreffende het goederenvervoer per 
spoorweg zullen in werki.ng treden op den dag 
na heden, te weten op den negentienden Oc
tober negcntienhonderd zeven en twintig. 

2°. De overige bepalingen van de inter
nationale overeen komst van 23 October 1924 
betreffencle het goederen vervoer per spoorweg 
zu ll en in werk ing treden op den eersten Oc
tober negentienhonclerd acht en twintig. 

Van <lien datum af zal het internationaal 
verdrag van 14 October 1890 betreffende het 
goederenvervoer per spoorweg, a lsmede de la
ter in dat verdrag aangebrachte wijz ig ingen en 
de aanvulli ngsverklaring van 20 September 
1893, vervallen zijn en worden vervangen door 
de internationale overeenkomst van 23 Octo
ber 1924 betreffende het goederenvervoer per 
spoorweg. 

3° . H et is verstaan, dat de bes liss ingen van 
de in § 2 van artike l 60 van genoemde over
eenkomst bedoelde Commi.ss ie van deskundi
gen, zooals die beslissingen bij brief van het 
Centraal Bureau van 28 F ebruari 1927, n°. 
697 aan de betrokken Regeer ingen werden 
medegedeeld, worden beschouwd a ls op 19 
October 1927 te zijn medegedeeld in den zin 
van genoemd artikel 60, § 2, van de interna
tionale overeenkomst betreffende het goederen
vervoer per spoorweg. Bijgevolg begint de 
termijn van twee maanclen, bedoeld in artike l 
60, § 2, te loopen op 19 October 1927. Ten 
einde evenwel de spoonvegadministraties in de 
gelegenheid te stellen reeds th ans de nood
zakelijke voorbere idende werkzaamheden te be
g innen voor de inwerkingtreding van de 
nieuwe voorschriften, verklaren de ondergetee
kenden reeds thans dat hunne Regeering geen 
bezwaar zal maken tegen den tekst voortvloe i
ende uit de besli ss ingen van de Commissie van 
deskundigen, welke tekst haar op 28 Februari 
1927 door het Centraal Bureau is medegedeeld. 
H et is verstaan dat het Centraal Bureau a ll e 
noodige maatregelen zal treffen opdat Bij lage 
I op denzelfden dag als het verdrag in wer
king trede. 

Dit proces-verbaal blijft tot 1 J anuari 1928 
opengesteld ter onderteekening door de Regee
ringen der verdragslu itende Staten die heden 
niet daartoe konden overgaan. Voor de Staten 
die hunne akten van bekrachtiging na 1 Janu
ari 1928 neaerleggen, zal deze overeenkomst 
in werking treden na verloop van drie maan
den, te rekenen van den datum der kenni -
geving van de nederlegging door de Zwitser
sche Regeering aan de overige verdragsluiten
de Staten, met dien verstande dat de datum 
van die inwerkingtreding niet vroeger zal 
kunnen zijn clan de eerste October negentien
honderd acht en twintig. 

Ter oorkonde waarvan de hieronder genoem
de gevolmachtigden en de gedelegeerden van 
de Regeeringscommissie van het Saargebiecl 
dit proces-verbaal hebben opgemaakt en ge
teekend. 

Gedaan te Bern, den achttienden October 
negentienhonderd zeven en twinti g, in een en
kel exemplaar, waarvan een gewaarmerkt af
schrift zal worden toegezonden aan ieder de r 
Partijen. 

(Volgen de ond erteekeningen.) 
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INTERNATIONALE OVEREENKOMST om
trent het vervoer van reizi gers en bagag-e 
per spoorwe g gesloten tusschen Dui tsch
land , Oostenrijk, B elgie, Bulgarij e, D ene
ma,·ken, de vrij e stad Dantzig, S pan je, 
E stland, F inland, Frankrijk, Griekenland, 
H ongarij e, 1 tal ie, L etland , L ithauen, 
L uxemburg, Noo1·wegen, Nederland, P o
l en, P ortugal , R oemenie, het K onink,-ijk 
de·r S,ervii!rs, K roaten en S loven en, Z we
den, Z witserland en T sjechoslowakij e. 

De R egeeringen der hierbovengenoemde Sta
ten, de noodzakelijkheid erkend hebbende om 
een overeenkomst te sluiten bet re ffende het 
vervoer van reizigers en bagage, 

hebben besloten te dien e i nde een overeen
komst te sl uiten gebaseerd op het on twerp dat 
zij gemeenschappelijk hebben doen ontwerpen 
en da t is opgenomen in het op 8 J un i 1923 te 
B ern geteekende p roces-verbaal , en hebben tot 
hare gevolmachti gden benoemd, te weten: 

(z ie de narri en de,· gevolmachtigden in 
Staatsblad 1926, n° . 473 .) 

die, in tegenwoor digheid en onder deelne
ming van den H eer J ean Morize, gedelegeerde 
van de Regeeringscommissie van het Saarge
bied, en na elkander hunne in goeden en be
hoorlijken vorm bevonden volmachten te heb
ben medegedeeld, omtrent de volgende ar t i
kelen zijn overeengekomen: 

Tl'.rEL I. 

Doel en beteekenls van de overeenkomst. 

A rtikel 1. 

Spoorwe gen en ve,·v oer, waarop de Overeen
kom st van toepassing is. 

§ 1. Deze Overeenkomst is van toepassing 
op elk reizigers- en bagagevervoer met inter
nationaal vervoerbewijs voor trajecten , gelegen 
op het grondgebied van ten minste twee der 
verdragsluitende Staten, hetwelk uitslu itend 
plaats vindt over lijnen, welke in de overeen
komsti g artikel 58 dezer Overeenkomst opge
stelde lij st zijn vermeld. 

§ 2. Va n de toepassing dezer Overeenkomst 
zijn echter uitgesloten: 

1 °. Elk vervoer , welks station van vertrek 
en aankomst op het grondgebied van eenzelf
den Staat gelegen zijn en voor hetwelk slechts 
in transito van het g rondgebied van een an
deren Staat wordt gebruik gem aakt : 

a. wa nneer de lijnen, waarover het vervoer 
in transito plaats heeft, geexploi teerd worden 
door een Spoorweg, behoorende tot den Staat 
van vertrek; 

b. zelfs dan wanneer de lijnen, waarover het 
vervoer in transi to plaats heeft , niet geexploi
teerd worden door een Spoorweg, behoorende 
tot den Staat van vertrek, i ndien de betrok
ken Spoorwegen bijzondere schikkingen heb
ben getroffen, krachtens welke <li t vervoer 
niet al s internationaal wordt aangemerkt. 

2°. Elk vervoer tusschen stations van twee 
aangrenzende Staten, wanneer di t over het 
geheele t ra ject door Spoorwegen van een de
zer Staten wordt bewerkstelligd, en geen dezer 
Staten zich daartegen verzet. 

§ 3. De tarieven geven de relaties aan, 

wa ar in inter nationale plaatskaarten en baga
gebiljetten worden afgegeven . 

Artikel 2. 

D eelneming doo,· andere· dan spoorwegonder
nemingen . 

§ 1. B ehalve Spoorwegen kunnen in de in 
a l'tikel 1 bedoelde lij st ook vaste automobiel
of scheepvaartdi ensten warden opgenome n, 
welke in aanslui t ing aan een spoorwegtra ject 
internationaal vervoer bewerkstelligen onder 
de verantwoordelijkheid van een der verdrag
sluitende Sta ten of van een in de lij st opgeno
men Spoorweg. 

§ 2. De ondernemingen dezer lij nen hebben 
a lle rechten en verpl icht ingen, welke deze 
Overeenkomst aan de Spoorwegen toekent en 
oplegt, onder voorbehoud van de a fwijkingen, 
welke noodzakelijk uit de verschill ende wij ze 
van vervoer voortsprui ten. Deze a fwijkingen 
mogen evenwel niet te kort doen aan de bepa-
1 ingen dezer Overeenkomst betreffende de ver
antwoordeiijkheid. 

§ 3. Elke Staat, die een der in § 1 bedoelde 
lij nen in de lij st wenscht te doen opnemen, 
moet er voor zorg dragen, dat de in § 2 be
doelde a fwijkingen op dezelfde wijze a ls de 
tarieven worden openbaar gemaakt. 

Artikel 3 . 

. A.ansluitend verv oer . 

§ 1. De Overeenkomst is ook van toepass ing 
op het vervoer van reizigers en bagage, dat 
plaats vind t van een niet in een internationaal 
tarief voorkomend sta t ion naar een in dat ta
r ief voorkomend overgangsstation van den
zelfden Staat en van daar naar een in dat
zelfde tarief voorkomende bestemmi ng, hetzij 
met een i nternationaal pi aatsbewijs of ba gage
bilj et, waarop de prijzen van het rechtstreeksch 
traject en van het aansluitend traject zijn 
samengesteld, hetzij met twee aansluitende 
biij etten. W anneer twee b iijetten worden af
gegeven, moet op het tweede het oorspronke
lijke station van vert rek vermeld zijn. 

§ 2. De Spoorwegen bepalen, in hoeverre 
en onder welke voorwaarden dat aanslui tend 
vervoer bij vertrek van bepaalde sta tions kan 
worden gevorderd. Deze stations worden opge
nomen in eene lij st, welke ter ken nis gebracht 
wordt van de overi ge betrokken Spoorwegen. 

Artikel 4. 

Y erplich ting van den S poorwe g om te ver
v oe·ren . 

W anneer een internat ionaal tarief bestaat of 
een aansl uitend vervoer overeenkomstig arti
kel 3 ka n pl aats hebben, mag het vervoer niet 
geweigerd worden, mits: 

a. de re iziger zich aan de bepalingen dezer 
Overeenkomst onderwerpt; 

b. het vervoer met de gewone middelen van 
vei-voer mogelijk zij ; 

c. het vervoer niet in een der betrokken 
Staten verboden zij op g rond van wettelijke 
bepalingen of om redenen van openbare orde; 

d . het vervoer niet word t belet door omstan
digheden, welke de Spoorweg ' niet vermijden 
noch verhelpen kon. · 
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TITELII. 
Vervoerovereenkomst. 

HOOFDSTUK I. 
VERVOER VAN REIZIGERS. 

Artikel 5. 
R echt op vervoer. 

§ 1. De reiziger moet, wanneer hij zijne reis 
aanvangt, van een plaatsbewijs voorzien zijn. 
Bij de tarieven mogen hierop uitzonderingen 
gemaakt worden. 

§ 2. De reiziger moet zij n plaatsbewijs ge
durende de geheele reis bewaren. Hij is ver
plicht het aan iederen met de contr6le belas
ten beambte op aanvraag te vertoonen en het 
op het einde der reis af te geven. 

Artikel 6. 
Plaatsbewijzen. 

§ 1. n e plaatsbewijzen, die voor een onder 
deze Overeenkomst vallend internationaal ver
voer worden afgegeven, moeten het teeken 4t 
dragen. 

§ 2. Op de plaatsbewijzen moeten de vol
gende gegevens voorkomen: 

a. de aanduiding der stations van vertrek en 
van bestemming; 

b. de reisweg; wanneer verschillende reis
wegen of middelen van vervoer gebezigd mo
gen worden, moet zulks uit het biljet blijken; 

c. de soort van den trein en de rijtuigklasse; 
d. de vrachtprijs; 
e. de dag, waa rop de geldigheid aanvangt; 
f. de geldi gheidsduur. 
§ 3. De tarieven of de tusschen de Spoor

wegeh getroffen sch ikkingen bepalen de taal, 
waarin de plaatsbewij zen moeten worden ge
drukt en ingevuld, a lsmede hun vorm en in
houd. 

§ 4. Plaatsbewijzen, bestaande uit een boek
je met controle-blaadjes, alsook gecombineerde 
plaatsbewijzen, worden als een enkel vervoer
bewijs in den zin dezer Overeenkomst aange
merkt. 

Plaa.tsbewijzen, door ambtelijke reisbureaux 
of door particuliere agentschappen in een om
slag vereenigd, worden elk aangemerkt als 
een afzonderlijk vervoerbewijs, da.t, naar ge
lang der omstandigheden, onder de binnen
la11dsche reglementen van den betrokken Staat 
of onde;- <leze Overeenkomst valt. 

§ 5. E en plaatsbewijs is, tenzij de tarieven 
auders bepal en, niet persoonlijk, wanneer het 
niet op ,mam staat en de reis nog niet is aan
g-evangen. 

!Je handel in en de wederverkoop van plaats
bewijscTJ, t!,gen een van het tar ief afwijkenden 
prijr, , zijn in iederen Staat onderworpen aan 
de wetten en reglementen van dien Staat. 

Artikel 7. 
Vrachtvennindering voor kinde,·en. 

§ 1. Kinderen niet ouder dan vier jaar, 
voor welke geene afzonderlijke zitplaats ver
langd wordt, worden kosteloos vervoerd. 

§ 2. Kinderen boven vier, doch niet ouder 
dan tien jaa r, en jongere kinderen, voor welke 
eene a fzonderlijke zitpl aats verlangd wordt, 
worden tegen v'erl aagde prijzen vervoerd , wel
ke niet meer mogen bedragen dan de helft 

van de prijzen der plaatskaarten voor volwas
senen. 

Deze verlaging behoeft niet te worden ver
leend op de prijzen der plaatskaarten, welke 
reeds eene andere vermindering tegenover het 
normaaltarief opleveren. 

Artikel 8. 
Geldigheidsduur der plaatsbewijzen. 

§ 1. De geldigheidsduur der plaatsbewijzen 
wordt bij de tarieven bepaald. 

§ 2. Die geldigheidsduur moet ten minste 
bedragen: 

Voor enkele reisbiljetten: 
per ondeelbare eenheid van 150 

kilometer . . ... ... ..... .. .. . .... . ........ .. 1 dag. 
V oor re tour kaa rten : 
voor afstanden tot en met 50 

kilometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 dagen; 
van 51 tot 100 kilometer ..... .. ..... 3 dagen ; 
per ondeelbare eenheid van 100 

kilometer daarboven . .... . .... ... ..... . .. 1 dag. 
§ 3. Bij zondere plaatsbewijzen tegen ver

laagde prijzen kunnen een anderen geldig
heidsduur hebben. 

Artikel 9. 
Aanwijzing en bespreking van plaatser,. . 

§ 1. De aanwijzing van pl aatsen wordt ge
regeld door de op elken Spoorweg van kracht 
zijnde bepalingen. 

§ 2. Bij de tarieven en de dienstregeli ngen 
wordt bepaal d, of en onder welke voorwaarden 
plaatsen voor bepaalde tre inen kunnen be
sproken worden. 

Artikel 10. 
Onderb1·eking van de reis op stations onderweg. 
De tarieven bepalen, of en onder welke voor
waarden de reiziger, binnen den geldigheids
duur van zijn plaatsbewijs, de reis op stations 
onderweg mag onderbreken. 

Artikel 11 . 
l' erwisselen van klasse of van trein. 

Op de voorwaarden, bij de tarieven vastge
stel d, en tegen beta ling van den verschuldig
den toeslag is de reiziger bevoegd pl aats te 
nemen in eene hoogere klasse of over te gaan 
in een trein van hoogere orde dan zijn plaats
bewijs aangeeft. 

Artikel 12. 
R eizigen, niet voorzien van een geldig plaats

bewijs. 
De reiziger, die geen geldig plaatsbewijs kan 

toonen , is, onverminderd de straf, daarop bij 
de wet bepaald, verplicht een toeslag te be
talen boven de vracht voor het afgelegde tra
ject; di e toeslag wordt berekend volgens de 
reglementen van den Spoorweg, waarop het 
plaatsbewijs moest worden vertoond ; bij ge
breke van zul ke voorschriften moet de reizi
ger een toeslag betalen, welke gelijk is aan 
den vrachtprij s voor het afge legde traject. 

Arti kel 13. 
P e1"Sonen , die niet of voorwaardelijk in de trei

nen worden to egelat en. 
§ 1. Tot de treinen worden niet toegelaten 

of kunnen daaruit onderweg worden verwij 
derd: 
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a. personen in beschonken t.oestand, zij, die 
zich op onbehoorlijke wijze gedragen of die 
de wettelijke of reglementaire voorschriften 
niet opvolgen; zij hebben geen aanspraak op 
terugbetaling van den prijs hunner pl aats
kaart, noch op dien, welken zij voor het ver
voer hunner bagage betaald hebben ; 

b. personen, van wie het zich laat aanzien, 
dat zij wegens ziekte of om andere redenen 
voor hunne medereizigers hinderlijk zullen 
zijn, tenzij eene geheele afdeeJing vooraf voor 
hen is afgehuurd of tegen betaling te hunner 
beschikking ka n worden gesteld. Evenwel 
moeten personen, die onderweg ziek geworden 
zijn, ten minste vervoerd worden t.ot het eerste 
station, waar zij verpleging kunnen vinden; 
de vracht en de geheven bagageprijs worden 
hun terugbetaald, na aftrek van het op het 
afgelegde traject vallende dee!. 

§ 2. Het vervoer van personen, die door 
besmettelijke ziekten zijn aangetast, wordt be
heerscht door internationale overeenkomsten 
of, bij gebreke daarvan door de bepalingen 
in iederen Staat van kracht. 

Artikel 14. 
Voorwerpen, die niet in de rijtuigen worden 

toegelaten . 
§ 1. Gevaarlijke voorwerpen, in het bijzon

der geladen vuurwa penen, ontplofbare, licht 
ontvlambare of bijtende stoffen, alsook voor
werpen, welke voor de reizigers lastig of hin
derlijk zijn , mogen niet in de voor reizigers 
bestemde rij tu igen worden medegenomen. 

Evenwel mogen reizigers, di e in de uit.oefe
ning van den openbaren dienst een vuurwapen 
dragen, a lsook jagers en schutters, munitie 
.medenemen, indien daarbij de laagste ge
wichtsgrenzen, bij de voor de betrokken grond
gebieden va n kracht zijnde reglementen vast
gesteld, niet worden overschreden. Bewakers, 
die gevangenen begeleiden en met dezen in 
afzonderlijke rijtuigen of rijtuigafdeelingen 
reizen, mogen geladen vuurwapenen mede
nemen. 

§ 2. De beambten van den spoorweg hebben 
he t recht zich in tegenwoordigheid van den 
rniziger te overtuigen van den aard der in de 
1·ijtuigen medegenomen voorwerpen, wanneer 
ernstig vermoeden bestaat, dat inbreuk ge
maakt wordt op de bepalingen van § 1. 

§ 3. De overtreder is aansprakelijk voor 
alle schade, voortvloei ende uit overtreding 
van bepalingen van § 1, en stelt zich boven
dien bloot aan de straffen , bij de wetten en 
reglementen bepaald. 

Art ikel 16. 
Af edencmen van handbagage en van dieren in 

de rijtuigen. 
§ 1. De reizigers mogen gemakkelijk draag

bare voorwerpen (handbagage) kosteloos in 
de rijtuigen medenemen, mits de douane-, fis
cale-, politie- en andere ambtelijke voorschrif
ten zul ks t.oelaten en deze voorwerpen het 
materieel niet kunnen beschadigen. I edere 
reiziger heeft voor zijne handbagage slechts 
de beschikking over de ruimte boven en onder 
zijne zitp laats; bij de tarieven kunnen verdere 
beperkingen worden opgelegd . 

§ 2. Levende dieren mogen niet in de rij 
tuigen worden medegenomen. Kleine honden 

en andere kle ine huisdieren worden evenwel 
toegelaten, wanneer de po] itievoor chriften der 
onderscheidene Staten zul ks toelaten en geen 
der reizigers daartegen bezwaar heeft. 

Bij de tarieven en bij de dienstregel ingen 
kan het t.oelaten van dieren in bepaalde soor
ten van rijtuigen of tre inen worden verboden 
of t.oegestaan. 

Bij de tarieven wordt bepaald, of en voor 
welke dieren een vrachtprijs moet worden be
taald. 

§ 3. Handbagage en dieren, welke de rei 
zigers medenemen, moeten door henzelven be
waakt worden. 

Artikel 16. 
Ve,·tragingen. Ge,niste aansl-uitingen . U itval

l en van treinen. 
W a nneer ten gevolge van ver trag ing van 

een trein de aanslui t ing op een anderen tre in 
gemist wordt, of wanneer een trein op het ge
heel of een gedee lte van zijn traject is uitge
vallen, en de reizi ger zijne reis wenscht voort 
te zetten, is de Spoorweg gehouden om hem 
met zij ne bagage, voor zoover dit mogelijk is, 
doch zonder heffing van eenigen toeslag, door 
te voeren met een trein, welke over dezelfde 
lijn of over een anderen re isweg der zelfde 
spoorwegondernem ing naar dezelfde bestem
ming voert, indien hij daarmede met minder 
vertraging zijne bestemming zal kunnen be
reiken. De stationschef moet zoo noodig op 
het plaatsbewijs aanteekenen, dat de aan
sluiting gemist of de trein uitgevallen is, voor 
zooveel noodig den geldigheidsduur verlengen 
en het plaatsbewijs voor den nieuwen reisweg, 
voor eene hoogere klasse of voor een hooger 
getarifeerden trein geldig maken. De Spoor
weg kan echter het gebruiken van bepaalde 
treinen bij het tarief of bij de dienstregel ing 
uitsl uiten. 

HOOFDSTUK II. 

VERVOER VAN BAGAGE. 

Artikel 17. 

Aanwijzing van de goede,·en, welke als bagage 
worden beschouwd. Van het ve,·voer uitgesloten 

voorwerpen. 

§ 1. Als bagage worden slechts beschouwd 
de voorwerpen, welke bestemd zijn voor het 
persoonlijk gebruik van den reiziger op zijne 
reis_ en welk_e verpakt zijn in koffers, manden, 
v_~h ezen, re1s~akken, hoedendoozen en derge
hJ ke verpakkmgsm i ddel en. 

§ 2. Bovendien worden ten vervoer als ha
gage toegelaten, mits voor het gebruik van 
den reiz iger dienende: 

a. draag- of rolst.oelen voor zieken; 
b . kmderwagens; 
c. koffers met monsters koopwaar ; 
d. draagbare muziekinstrumenten in ki sten, 

foudraals of andere verpakkingen ; 
e. t.ooneelattributen, mits hun toestand, om

vang en gew1cht t.oel a ten ze snel te I aden en 
in de bagagewagens te plaatsen; 

/. landmeetinstrumenten, niet !anger dan 4 
meter, en handwerkgereedschap; 

g. rijwiel en <.ln mot.orrijwielen met Mme zit
plaats, mits deze van alle toebehooren zijn 
ontdaan en de benzinereservoirs van aftap-
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kraantjes voorzien en volkomen leeg zijn, als
ook handsleden met een of twee zitplaatsen, 
skis en zeilen voor schaatsenrijders. 

§ 3. Andere, niet tot persoonlijk gebruik 
van den reiziger dienende voorwerpen, zooals 
dieren, die in behoorlijk verzekerde kooien ge
sloten zijn, mogen als bagage warden aange
nomen, als zul ks bij de tarieven is toegestaan. 

§ 4. Voorwerpen, die krachtens de bepalin
gen der Internationale overeenkomst omtrent 
het goederenvervoer pet· spoorweg van het v~_r
voer zijn uitgesloten of slechts voorwaardehJk 
zijn toegelaten, zijn van het bagagevervoer uit
gesloten. 

Artikel 18. 
Verantwoordelijkheid van den reiziger voor 

zijne bagage. To eslagen. 
§ 1. De houder van het bagagebiljet is ver

antwoordelijk voor de naleving van de bepa-
1 ingen van artikel 17 ; hij draagt alle gevol
gen van de overtreding van die bepalingen. 

§ 2. De Spoorweg heeft het recht om, inge
val overtreding vermoed wordt, te onderzoe
ken, of de inhoud der bagage aan de voor
schriften voldoet. De houder van het bagage
biljet wordt verzocht bij het onderzoek tegen
woordig te zijn; wanneer hij zich niet aan
meldt of niet te bereiken is, moet, indien 
geene andere wettelijke of reglementaire be
pal ingen in den Staat, waar het onderzoek 
plaats heeft, gelden, dit onderzoek in tegen
woordigheid van twee niet tot den Spoorweg 
in betrekking staande getuigen geschieden. 
Wanneer eene overtreding wordt vastgesteld, 
moeten de door het onderzoek veroorzaakte 
kosten door den houder van het bagagebiljet 
warden betaald. 

§ 3. In geval van overtreding van de be
pal ingen van artikel 17, § 4, moet de houder 
van het bagagebiljet, onverminderd zijne straf
rechtelij ke verantwoordelijkheid en zijne ver
plichting om het vrachtverschil bij te beta len, 
een toeslag voldoen en de schade vergoeden . 

De toeslag is verschuldigd per kilogram 
bruto der van het vervoer uitgesloten voor
werpen, ten bedrage van 16 francs, met een 
minimum-heffing van 30 francs, wanneer die 
voorwerpen stoffen bevatten, welke krachtens 
arti kel 3, onder 4, van de Internationale Over
eenkomst betreffende het goederenvervoer per 
spoorweg van het vervoer zijn uitgesloten of 
welke gerangsch ikt zijn in de klassen I en II 
der Bijlage I tot de Internationale Overeen
komst betreffende bet goederenvervoer per 
spoorweg, eri ten bedrage van 5 francs , met 
een minimum-heffing van 10 francs, in de 
overige gevall en. 

W anneer volgens de bepalingen, welke voor 
het binnenverkeer van den Spoorweg, waarop 
de overtreding werd ontdekt, de gezamenlijke 
toeslag lager is, wordt deze laatste geheven. 

Artikel 19. 

Verpakking en to estand der bagage. 
§ 1. Bagage, die onvoldoende is ingepakt 

of in onvoldoenden toestand verkeert, mag 
geweigerd warden. Wordt zij niettemin ten 
vervoer aangenomen, dan kan de Spoorweg 
aanteekening van den toestand houden op het 
bagagebiljet. 

§ 2. De colli moeten op houdbare wijze den 

naam en het adres van den reiziger en van het 
station van bestemming dragen. Colli, waarop 
deze aanduidingen niet voorkomen, mogen ge
weigerd warden. 

§ 3. Oude etiketten, adressen of andere aan
duidingen, op vroeger vervoer betrekking heb
bende, moeten door den reiziger verwijderd 
warden. 

Artikel 20. 

I nschrijving. Bagagebiljet. 
§ 1. Inschrijving van bagage vindt slechts 

plaats op vertoon van plaatsbewijzen, welke
ten minste tot het station van bestemming der 
bagage geldig zijn. 

Bij de tarieven wordt bepaald, of en onder 
welke voorwaarden bagage, zonder dat een 
pi aatsbewijs behoeft te warden vertoond, ten 
vervoer toegel a ten wordt. 

§ 2. Bij inschrijving van bagage word t aan 
den reiziger een biljet uitgereikt. 

§ 3. Overigens gelden voor de wijze van 
inschrijving van bagage de reglementen, we l
ke voor het station van vertrek van kracht zijn. 

§ 4. Bagagebiljetten in internationaal ver
keer moeten opgesteld worden overeenkomstig 
het formulier, opgenomen als Bijlage I dezer 
Overeenkomst. 

§ 5. Op het bagagebi lj et moeten de navol
gende gegevens voorkomen: 

a. de vermelding van de stations van ver
trek en van bestemming; 

b. de reisweg; 
c. de dag, op welken, en de trein, voor wel 

ken de bagage ter inschrijving aangeboden is; 
d. het aantal der plaatsbewijzen (behalve in 

het geval voorzien in de 2de alinea van § 1); 
e. het aantal en bet gewicbt der colli ; 
/. het bedrag van de bagagevracht en van 

a ndere mogelijke kosten; 
g. zoo noodig het geheel in letters uitge

drukt bedrag van de som, die het overeen
komstig artikel 35 aangegeven belang bij de 
aflevering vertegenwoordi gt. 

§ 6. De tarieven of de tusschen de Spoor
wegen getroffen schikkingen bepalen de taal, 
waarin de bagagebiljetten gedrukt en inge
vuld warden. 

Artikel 21. 
A/levering. 

§ 1. De aflevering van de bagage vindt 
plaats tegen afgifte van het bagagebiljet. De 
Spoorweg heeft de identiteit van den houder 
van het biljet niet te onderzoeken. 

§ 2. De houder van het bagagebiljet heeft 
het recht de afgifte van de bagage op het 
bureau van het station van bestemming te vor
deren, zoodra, na aankomst van den trein, 
voor welken de bagage is ingeschreven, de tijd 
is verstreken, vereischt voor het ter beschik
ki ng stel !en en, zoo noodig, voor de vervulling 
van de douane-, fiscale-, politie- en andere 
ambtelijke formaliteiten. 

§ 3. Kan het bagagebiljet niet worden ge
toond, dan is de Spoorweg alleen tot afgifte 
der bagage verplicht, wanneer verzoeker zijn 
recht daarop staaft; komt die staving onvol
doende voor, dan kan de Spoorweg het stellen 
van een waarborg vorderen. 

§ 4. De bagage wordt afgeleverd op het 
station, waarvoor ze is ingeschreven. Evenwel 
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mag op daartoe t ijdig door den hol1der van 
het bagagebiljet gedaan verzoek, als de om
standigheden het veroorlooven en de douane-, 
fiscale-, politie- en andere ambtelijke voor
schriften zich daartegen niet verzetten, de 
bagage op het station van vertrek teruggege
ven of op een station onderweg afgeleverd 
worden tegen afgifte van het bagagebiljet, en, 
indien het tarief dit bovendien e ischt, op ver
toon van het p i aatsbewijs . 

3 5. De houder van het biljet, aan wien 
onder de hierboven in § 2 genoemde omstan
digheden de bagage niet wordt afgeleverd, 
kan eischen, dat op het bagagebiljet dag en 
uur worden vermeld, waarop hij de aflevering 
heeft gevorderd. 

§ 6. Overigens gelden voor de aflevering 
de bepalingen, welke op den met de aflevering 
belasten Spoorweg van kracht zijn. 

HOOFDSTUK III. 

GEMEE SCHAPPELIJKE BEPALINGEN 
VOOR REIZIGERS EN BAGAGE. 

Artikel 22. 
1',·einen. Dienstregelingen. Uittreksels uit de 

tariepen. 
§ 1. Voor het vervoer zijn aangewezen de 

regelmatig loopende treinen, in de dienstre
gelingen vermeld, en de naar behoefte inge
legde treinen. 

§ 2. De Spoorwegen moeten tijdig op de 
stations de dienstregeling van de treinen hun
ner eigen lijnen aanplakken. Op deze dienst
regelingen worden vermeld de soort der trei
nen, de rijtuigklassen en de vertrekurer:i der 
treinen; voor de meer belangrijke overgangs
stations en voor de e indstations moeten daar
op tevens de uren van aankomst, a lsook de 
voornaamste aanslu it ingen zijn vermeld. 

Niet meer van kracht zijnde dienstregeling
biljetten moeten onverwijld verwijderd worden. 

§ 3. Op elk voor het internationaal verkeer 
geopend station moet de reiziger inzage kun
nen nemen van de tarieven of uittreksels 
daarvan, waari n de prijzen der i nternationale 
plaatskaarten, welke aldaar verkrijgbaar zijn , 
a lsmede de bijbehoorende bagageprijzen voor

datum, bij de aankond iging vermeld ; in ge
val van verhooging van deze tarieven of van 
andere verzwaring van de voorwaarden van 
vervoer, zal de aankond iging ten minste acht 
dagen aan den voor de inwerkingtreding vast
gestelden datum moeten voorafgaan. 

Wanneer internationale plaatsbewijzen of 
bagagebiljetten worden afgegeven, zonder dat 
een rechtstreeksch tar ief bestaat, en een Spoor
weg eene wijziging in zijn tarief brengt, kan 
de toepassing van die wijziging ten vroegste 
acht dagen, nadat de andere Spoorwegen 
daarvan bericht hebben ontvangen, van deze 
verlangd worden. 

Tijdelijke tarieven treden buiten werking 
bij het verstrijken van den termijn, voor hunne 
geldigheid vastgesteld. 

Artikel 24. 

V erbod van bijzondere overeenkomsten. 

Elke bijzondere overeenkomst, strekkende 
om aan een of meer re izigers eene verlaging 
op de tariefprijzen te verleenen, is uitdrukke
lijk verboden en van recht wege nietig. 

Evenwel mogen vrachtverlagingen worden 
verleend, welke behoorlijk aangekondigd zijn 
en gelijkelijk voor iedereen onder dezelfde 
voorwaarden gelden, a lsook die, welke worden 
verleend of voor den dienst van den Spoorweg, 
of voor den dienst der openbare besturen, of 
ten bate van werken van weldadigheid, van 
opvoeding of van onderwijs. 

Artikel 25. 

Douane-, fiscal e-, politie- en ande,·e ambtelijke 
for1nalit eiten. 

De re iziger heeft de douane-, fiscale-, poli
tie- en andere ambtelijke voorschr iften in acht 
te nemen, zoowel wat zij n persoon a ls wat het 
onderzoek zijner bagage en handbagage be
treft. Hij moet dat onderzoek bijwonen, be
houdens de uitzonderingen door de reglemen
ten toegestaan. De Spoorweg aanvaardt tegen
over den reiziger geenerlei verantwoordelij k
heid v, -or het geval, dat deze met die ver
plichtingen geen rekening mocht houden. 

komen. 
~~~- ~~H. 

Grondslagen voo,· de berekening van de T erugb etalingen. 
vrachtprijzen. Ta,·ieven. § 1. Als een plaatsbewijs niet gebruikt is, 

§ 1. De vrachtprijzen worden berekend kan terugbetaling van den betaalden prijs ge-
overeenkomstig de in elken Staat rechtens van vraagd worden, behoudens den aftrek, ver-
kracht zijnde en behoorlijk aangekondigde ta- meld in de §§ 3 en 4 hieronder. 
rieven. Deze tarieven moeten alle gegevens § 2. W anneer een plaatsbewijs slechts ge, 
bevatten, noodig voor de berekening van de deeltelijk gebruikt is, ten gevolge van over-
vrachtprijzen en de bijkomende kosten , en zoo lij den, ziek te of een aan den reiziger overko-
noodig de omstandigheden vermel den, waar- men ongeval, of om andere soortgelijke ge-
onder met den wisselkoers rekening zal worden biedende redenen, wordt, behoudens den af-
gehouden. trek, vermeld in de §§ 3 en 4, het verschil 

§ 2. De tarieven moeten de bijzondere voor- tusschen den betaalden totaalprijs en den 
waarden van vervoer aangeven. vrachtprij s voor het afgelegde traject, bere-

De tarieven moeten voor alle bel angheb- kend op den grondslag van het normaal tarief, 
benden op dezelfde wijze worden toegepast; terugbetaald. 
hunne voonvaarden zij n geldig voor zoover zij § 3. Van de terugbetaling zijn uitgesloten 
niet strijd ig zijn met deze Overeenkomst; in het de belastingen, de toes lagen betaald voor be-
tegenovergestelde geval worden zij beschouwd I sproken plaatsen, de kosten van aanmaak van 
als nietig en van onwaarde. de plaatsbewijzen en boekjes en de voor den 

De rechtstreeksche internationale tarieven en verkoop van de plaatsbewijzen betaalde com-
hunne wijzigingen treden in werking op den · missie. 
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§ 4. Van het terug te betalen bedrag war
den afgetrokken een recht van 10 pet., met 
een minimum van fr. 0.50 en een maximum 
van 3 fr . per plaatsbewijs, al mede de verzen
dingskosten. 

Die aftrek vindt niet plaats, wanneer een 
ongebruikt gebleven plaatsbewijs op den dag 
van afgifte aan het bureau, dat het verstrekt 
heeft, wordt teniggegeven. 

§ 5. Wanneer een reiziger, die ten gevolge 
van het missen van aan luiting door treinver
traging, van het uitvall en van een trein, of 
van onderbreking van den dienst verhinderd 
is zijne reis volgens de dienstregeling voort te 
zetten, van zijne verdere reis afziet, heeft hij 
het recht toepassing te vragen van de bepa
lingen van § 2, wnder dat de Spoorweg den 
in § 4 bedoelden aftrek mag toepassen. 

§ 6. Voor zooveel de plaatsbewijzen tegen 
verminderden prijs betreft, wordt slechts terug
betaling verleend in bet geval en binnen de 
grenzen, gesteld in § 5 ; kinderkaarten tegen 
verminderd tarief, overeenkomstig artikel 7 
§ 2, eerste alinea, verkrij gbaar gesteld, wor
den niet beschouwd als plaat bewijzen tegen 
verminderden prijs in den zin van deze para
graaf. 

§ 7. Voor verloren plaatsbewijzen wordt 
geenerlei terugbetaling verleend. 

§ 8. Wanneer bagage wordt teruggenomen, 
voordat zij het station van afzending verlaten 
heeft, kan teruggaaf van de vracht geeischt 
worden. 

Als de bagage op een station onderweg te
ruggenomen wordt, vindt alleen terugbetaling 
plaats in de gevallen en overeenkomstig de 
bepal ingen der §§ 2 en 5 hierboven. 

In beide gevallen worden een recht van fr. 
_0.50 per biljet en de belastingen van de terug 
te betalen som afgetrokken. 

§ 9. De tarieven mogen afwijkende bepalin
gen behelzen, mits deze niet bezwarender voor 
de reizigers zijn. 

§ 10. E lke aanspraak op terugbetaling, ge
grond op de bepalingen cler §§ 1, 2, 5, 6 en 
8, is vervallen, als zij niet binnen zes maanden 
na het verstrijken cler geldigheid van het bil
jet bij den Spoorweg is geldend gemaakt. 

§ 11. In geval van onjuiste tarieftoepassing 
of van een abuis in de berekening van de ver
voer- en andere kosten, moet het voor- of na
deel ig verschil terugbetaald worden. 

§ 12. Voordeelige verschillen, door den 
Spoorweg vastgesteld, moeten zoo mogelijk 
ambtshal ve ter kennis van den belanghebbende 
gebracht worden, wanneer zij fr. 0.50 per 
plaatsbewijs of per bagagebiljet te boven gaan, 
terwij l de verevening zoo spoeclig mogelijk 
cl ient te geschieden. 

§ 13. In alle niet bij dit artikel voorziene 
gevallen en bij gebreke van bijzondere over
eenkomsten tusschen de Spoorwegen zijn de 
binnenlandsche reglementen van toepassing. 

Artikel 27. 

Oneenigheden. 

Oneenigheden tusschen de reizigers of tus
schen dezen en de beambten, worclen voorloo
pig beslist op de stations door den dienst
cloenden stationschef en onderweg door den 
chef van den tre in. 

TITEL III. 
Verantwoordelljkheld der spoorwegen. 

Rechtsvorderlngen. 

HOOFDSTUK I. 

VERANTWOORDELIJKHEID. 

Artikel 28. 

Ve,·antwoo,·delijkheid voor het vervo,er van rei
zige1'S, handbagage en d·ieren. 

§ 1. De verantwoordelijkheid van den Spoor
weg voor den dood of de verwonding van een 
reiziger ten gevolge van een treinongeval, als
ook voor de schade, veroorzaakt door de ver
traging of het uitvallen van een trein, of door 
het missen van eene aansluiting, blij ft onder
worpen aan de wetten en reglementen van den 
Staat, waar het feit zich heeft voorgedaan. 
De volgende artikelen van clezen titel zijn op 
die gevall en niet van toepas ing . , 

§ 2. De poorweg is, wat handbagage en 
dieren betre ft, welke ingevolge artikel 15, § 3, 
door den reiziger moeten worden bewaakt, 
·slechts verantwoorclelijk voor de schade, wel ke 
door zijne schuld is veroorzaakt. 

§ 3. Te dezer zake bestaat geen gemeen
schappelij ke verantwoordelijkheid. 

Artikel 29. 
Ge1neenschappelijke verantwoordelijkheid de,· 

Spoorwegen voor de bagage. 
§ 1. De poorweg, die bagage ten vervoer 

aangenomen en daarvoor een internationaal 
bagagebiljet afgegeven heeft, is verantwoor
delijk voor de volbrenging van het vervoer op 
het geheele traject tot de aflevering. 

§ 2. Elke volgencle Spoorweg treedt, door 
het bloote fe it van de overneming van de ba
gage, toe tot de vervoerovereenkomst en aan
vaardt de daaruit voortvloeiencle verplichtin
gen, onverminderd het bepaalde in a rt ikel 42, 
§ 2, betreffencle den Spoorweg van bestem-
ming. 

Artikel 30. 
01nvang der verantwoordelij kheid. 

§ 1. De Spoorweg is, overeenkomstig de in 
dit hoofdstuk vastgestelde bepalingen, verant
woorclel ijk voor de schade, welke voortvloeit 
of uit het geheel of gedeeltelijk verlies of de 
beschadiging van de bagage, te rekenen van 
de aanneming ten vervoer tot de a flevering, 
of uit de vertraging in de aflevering. 

§ 2. Hij is van deze verantwoordelijkheid 
in geval van geheel of gedeeltelij k verlies of 
van beschad iging van de bagage ontslagen, 
als hij bewijst, dat de schade is veroorzaakt 
door schuld van den reiziger, eigen gebrek der 
bagage of door een geval van overmacht. 

Hij is niet verantwoordelij k voor de schade, 
welke voortspruit uit den bijzonderen aard der 
bagage, uit oncleugdelijke verpakking of uit 
het feit, dat van het vervoer uitgesloten voor
wArpen niettemin als bagage verzonden zijn. 

!ndien uit de omstandigheden volgt, dat de 
schade is kunnen ontstaan u it een gevaar, dat 
verbonden is, hetzij aan den bijzonderen aard 
der bagage, hetzij aan ondeugdelijke verpak
k ing, hetzij aan het feit, dat het collo voor
werpen inhield, waarvan het vervoer als ba
gage verboden is, wordt de schade vermoed 
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werkelijk daaruit ontstaan te zijn, tenzij de 
rechthebbende het tegendeel bewijst. 

§ 3. Hij is eveneens van de verantwoorde
lij kheid voor de schade, welke uit vertraging 
in de aflevering voortvloeit, ontslagen, indien 
hij bewijst, dat de vertragi ng is veroorzaakt 
door omstandigheden, welke de Spoorweg niet 
vermijden noch verhelpen kon. 

Artikel 31. 
Bedrag der schadevergoeding in geval van ge· 

heel of gedeeltelijk verlies van bagage. 
Wanneer krachtens de bepalingen dezer 

Overeenkomst schadevergoeding voor geheel 
of gedeeltelijk verlies van bagage door den 
Spoorweg verschuldigd is, kan gevorderd war
den: 

a. indien het bedrag der schade bewezen 
wordt: eene som, gelijk aan dat bedrag, met 
een maximum van 20 francs per ontbrekend 
kilogram bruto; 

b. wanneer het bedrag der schade niet be
wezen wordt: een vaste· som van 10 francs per 
ontbrekend kilogram bruto. 

Daarenboven worden de vervoerkosten, de 
douane-rechten en andere voor de bagage ge
maakte kosten terugbetaald, zonder verdere 
schadevergoeding, behoudens de in de artike
len 35 en 36 genoemde uitzonderingen. 

Artikel 32. 
Vermoeden van verlies van bagage. 

1'e,·ugvinden van bagage. 
§ 1. E en ontbrekend collo wordt a ls ver

loren beschouwd na a floop van den veertien
den <lag na dien, waarop de aflevering ver
zocht is. 

§ 2. Indien een als verloren beschouwd 
collo binnen een jaar, nadat de a fl evering 
verzocht is, wordt teruggevonden , moet de 
Spoorweg hiervan aan den re iziger bericht 
zenden, zoo diens verblijfplaats bekend is of 
kan worden opgespoord. 

§ 3. Binnen een termijn van dertig dagen 
na ontvangst van dit bericht kan de reiziger 
verlangen, dat het collo hem kosteloos worde 
afgeleverd, te zijner keuze op het station van 
bestemming of op dat van vertrek, tegen te
ruggave van de door hem ontvangen schade
vergoeding en onder voorbehoud van alle 
aanspraken op schadevergoeding wegens ver
traging, overeenkomstig artikel 34 en artikel 
35, § 3. 

§ 4. Indien het teruggevonden collo niet is 
opgevraagd binnen den in § 3 hierboven be
paalden termijn van dertig dagen, of wanneer 
het collo meer dan een jaar na het verzoek 
om aflevering wordt teruggevonden, kan de 
Spoorweg daarover beschikken overeenkom
stig de wetten en reglementen van den Staat. 
waartoe hij behoort. 

Artikel 33. 
Bedrag der schadevergoeding in geval van 

beschadiging van bagage. 
In geval van beschadiging moet de Spoorweg 

het bedrag der daardoor ontstane waa'rdever
mindering der bagage betalen, zonder verdere 
vergoeding van schade, behoudens de uitzon
deringen, voorzien bij de artikelen 35 en 36. 

De schadevergoed ing zal echter niet meer 
bedrngen clan: 

a. indien de geheele zending door de be
schadiging in waarde is verminderd, het be
drag, dat zij zou hebben beloopen ingeval van 
geheel verlies; 

b. indien slechts een dee! der bagage door 
de beschadiging in waarde is verminderd, het 
bedrag, dat zij zou hebben beloopen ingeval 
van verlies van het in waarde verminderde 
dee! der zending. 

Artikel 34. 

B edrag der schadevergoeding bij vertraging in 
de a/levering van bagage. 

§ 1. In geval van vertraging in de afleve
ring moet de Spoorweg, als de reiziger niet 
bewijst, dat uit deze vertraging schade is ont
staan, eene vergoeding betalen ten bedrage 
van tien centimes voor elk kilogram bruto der 
te laat afgeleverde bagage en voor e lk tijd
vak van vier en twintig uur of gedeelte daar
van, te rekenen van het verzoek om afleve
ring, met een maximum van veertien dagen. 

§ 2. Als het bewijs geleverd wordt, dat uit 
de vertraging schade is ontstaan, wordt voor 
die schade eene vergoeding betaald tot ten 
hoogste het viervoud van de in § 1 van dit 
artikel bepaalde schadevergoeding. 

§ 3. De in de beide voorgaande paragrafen 
bedoelde schadevergoedingen zijn niet ver
schuldigd tegelijk met die, welke voor geheel 
verlies der bagage uitgekeerd zouden moeten 
worden. 

In geval van gedeeltelijk verlies worden zij , 
als daarvoor termen bestaan, voor het niet 
verloren dee! betaal d. 

In geval van beschadiging zijn zij, als daar
voor termen bestaan, tegelij k met de in arti 
kel 33 bedoelde schadevergoeding verschul
digd. 

Artikel 35. 
Aangifte van het belang bij de a/levering. 
§ 1. Voor elke zending bagage kan het be

lang bij de aflevering aangegeven worden, in 
welk geval daarvan op het bagagebiljet mel
ding gemaakt wordt. 

Tenzij de tarieven anders bepalen, moet het 
bedrag van het aangegeven belang in de munt 
van ~en Staat van vertrek worden uitgedrukt. 

§ 2. In dat geval wordt eene prem ie ge
heven van een vierde per duizend van de aan
gegeven som, voor elke 10 kilometer of ge
deel te van 10 kilometer. 

Bij de tarieven kunnen lagere premien en 
een te heffen minimum-bedrag worden vastge
steld. 

§ 3. Als het belang bij de aflever ing is 
aangegeven, kan in geval van vertraging ge
vorderd worden : 

a. als het bewijs niet geleverd wordt, dat 
uit die vertraging schade is ontstaan, mits 
binnen de grenzen van het aangegeven belang, 
fr. 0.20 per kilogram bruto van de te laat 
a fgel everde bagage en per vier en twintig uur 
of- gedeel te daarvan, te rekenen van het ver
zoek om a fl evering, met een maximum van 
veertien dagen; 

b. als het bewijs geleverd wordt, dat uit de 
vertraging sch ade is ontstaan, eene schadever
goeding tot ten hoogste het bedrag van het 
aangegeven belang. 

Als het bedrag van het aangegeven belang 
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lager is dan de in artikel 34 bedoelde schade
vergoed ingen, kunnen deze in plaats van de 
onder a en b dezer paragraaf bedoelde schade
vergoedingen gevorderd worden. 

§ 4. A ls het bewijs geleverd wordt, dat 
schade ontstaan is uit het geheel of gedeelte
l ij k verlie of uit de beschadiging van de 
bagage, waarvan het belang bij de aflevering 
aangegeven is, kan schadeloosstell ing worden 
verleend tot ten hoogste het aangegeven be
drag. Deze schadeloosstelling is verschuldigd 
tegelijk met de in de artikelen 31 en 33 be
doelde schadevergoedingen. 

Artikel 36. 
Vergo eding in geval, van boos opzet of grove 

schuld van den Spoo,·weg. 
I n all e gevallen, waarin het geheel of gedeel

telij k verlies, de beschadiging of de vertraging 
van de bagage veroorzaakt is door boos opzet 
of grove schuld van den Spoorweg, moet de 
reiziger voor het bewezen nadeel volledig 
schadeloos gesteld worden en we! tot het dub
bele der in de artikelen 31, 33, 34 en 35 be
doelde maxima. 

Artikel 37. 
Rente over het bed,·ag der schadevergoeding. 
De reiziger kan over de hem toegekende 

schadevergoeding rente vorderen tegen zes ten 
honderd, mits die vergoeding een bedrag van 
10 francs per bagagebiljet overtreft. 

Deze rente loopt van den <lag der buiten
gerech telijke reclame, bedoeld bij artikel 40, 
of, ind ien geen reclame is ingediend, van den 
<lag, waarop de rechtsvordering is ingesteld. 

Artikel 38. 
T erugbetaling der schadevergoeding. 

Elke ten onrechte ontvangen schadevergoe
d ing moet warden terugbetaald. 

In geval van bedrog heeft, onverminderd de 
strafrechtelijke aansprakelijkheid, de Spoor
weg bovendien het recht storting te eischen 
van eene som, welke gelijk is aan het ten on
rechte uitbetaalde bedrag. 

Artikel 39. 
Verantwoordelijkheid van den Spoorweg . voor 

zijn personeel. 
De Spoorweg is verantwoordelijk voor zij n 

personeel en voor de andere personeri, van 
wier diensten hij bij het vervoer gebruik 
maakt. 

I ndien echter het spoorwegpersoneel op ver
zoek van de reizigers diensten bewijst, waartoe 
de Spoorweg n iet verplicht is, wordt <lit per
soneel geacht te handelen voor rekeni11g van 
den reiziger, wien het deze diensten bewijst. 

HOOFDSTUK II. 

BUIT ENGERECHTELIJKE RECLAMES. 
RECHTSVORDERINGEN, PROCEDUREN 
EN VERJARING IN GEVAL VAN UIT DE 

VERVOEROVEREENKOMST GEBOREN 
RECHTSSTRIJD. 

Artikel 40. 
Buitengerechtelijke recla,nes. 

§ 1. De buitengerechtelijke op de vervoer
overeenkomst steunende reclames moeten 

schriftelijk tot den in artikel 42 aangewezen 
Spoorweg warden gericht. 

§ 2. Tot indiening van de reclame zijn ge
rechtigd de personen, die krachtens artikel 41 
eene rechtsvordering tegen den Spoorweg kun
nen instellen. 

§ 3. De plaatsbewijzen, bagagebiljetten en 
andere documenten, wel ke de rechthebbende 
dienstig acht bij zij ne reclame te voegen, moe
ten in het oorspronkel ijke of in afschrift 
warden overgelegd, de afschriften, indien de 
Spoorweg <lit verlangt, behoorlijk gewaa,·
merkt. 

Bij de afdoening der reclame kan de Spoor
weg verlangen, dat hem de plaatsbewijzen en 
de bagagebiljetten warden teruggegeven. 

Artikel 41. 
P ersonen, die bevoegd zijn tot het instellen van 

de rechtsvordering tegen den Spoorweg. 
Een uit de vervoerovereenkomst tegen den 

Spoonveg voortspruitende rechtsvordering kan 
a.Ileen warden ingesteld door dengeen, die het 
plaatsbewijs of het bagagebi ljet overlegt, of 
die, bij gebreke van <lien, zijn recht daarop 
bewijst. 

Artikel 42. 
Spoorwegen, tegen welke de rechtsvordering 

kan worden ingesteld. R echtsbevoegdheid. 
§ 1. De rechtsvordering tot terugbetaling 

van een krachtens de vervoerovereenkomst be
taald bedrag kan slechts warden ingesteld te
gen den Spoorweg, die dat bedrag ge,nd heeft. 

§ 2. De andere uit de vervoerovereenkomst 
voortspru i ten de rech tsvorderi ngen kunnen 
slechts warden ingesteld tegen den Spoorweg 
van vertrek, den Spoorweg van bestemming of 
den Spoorweg, op welken het fe it, op grand 
waarvan de rechtsvordering wordt ingesteld, 
zich heeft voorgedaan. 

De Spoorweg van bestemmi ng kan in rechte 
aangesproken warden, ook al heeft hij de ba
gage niet ontvangen. 

De eischer heeft de keus tusschen de ge
noemde Spoorwegen; is de v01·deri ng eenmaal 
ingesteld, dan is het recht van keus vervallen. 

§ 3. De rechtsvordering kan slechts warden 
ingesteld voor den bevoegden rechter van den 
Staat, waartoe de gedaagde Spoorweg behoort, 
tenzij bij Staatsverdragen of bij akten van 
concessie anders i bepaal d. 

Wanneer een onderneming zelfstandig spoor
wegnetten in verschillende Staten exploiteert, 
wordt elk clezer netten, met betrekking tot de 
toepassing dezer paragraaf, als een afzonde r
lijke Spoorweg beschouwd. 

§ 4. In reconventie of bij wijze van excep
tie kan de rechtsvordering ook tegen een an
deren dan de in de paragrafen 1 en 2 hier
boven genoemde Spoorwegen ingestel cl warden, 
indien de hoofdvordering op dezelfde vervoer
overeenkomst gegrond is. 

§ 5. De bepalingen van <lit artikel zij n niet 
van toepassing op het verhaal der Spoorwegen 
onderling, dat geregeld is in hoofdstuk III van 
dezen titel. 

Artikel 43. 
Vaststelling van het gedeeltelijk verlies of van 

eene beschadiging der bagage. 
§ 1. Indien een gedeeltel ij k verl ies of eene 

beschadiging door den Spoorweg ontdekt of 
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vermoed of door den re1z1ger beweerd wordt, 
moet de Spoorweg zonder uitstel en zoo mo
gelijk in tegenwoordigheid van den reiziger 
bij procesverbaal vaststellen de gesteldheid 
en het gewicht der bagage, en, voor zoover 
mogelijk, het bedrag en de oorzaak der schade 
en het tijdstip, waarop deze is ontstaan. 

Een afschr ift van dit proces-verbaal wordt 
desverlangd aan den i-e iziger ter hand gesteld. 

§ 2. Wanneer de reiziger zich met den in
houd van het proces-verbaal niet kan vereeni
gen, kan hij verlangen, dat de gesteldheid en 
het gewicht der bagage, alsook de oorzaak en 
het beloop der schade, overeenkomstig de wet
ten en reglementen van den Staat, waar de 
aflevering heeft plaats gevonden, gerechtelijk 
worden vastgesteld. 

§ 3.. In geval van verlies van colli is de 
reiziger verplicht om, ten einde de nasporin
gen van den Spoorweg te vergemakkelijken, 
eene zoo nauwkeurig mogelijke beschrijving 
der verloren colli te geven. 

Artikel 44. 
V enallen van de uit eene overeenko,nst van 

venoer van bagage tegen den Spoorweg 
voortspruitende rechtsvordering. 

§ 1. Door de inontvangstneming der bagage 
vervalt elke uit de vervoerovereenkomst voort
vloeiende rechtsvordering tegen den Spoorweg. 

§ 2. De 1·echtsvordering vervalt echter niet: 
1 °. indien de reiziger het bewijs levert, dat 

de schade is veroorzaakt door boos opzet of 
grove schuld van den Spoorweg; 

2°. in geval van vertraging, indien bij een 
der in artikel 42, § 2, genoemde Spoorwegen 
wordt gereclameerd binnen veertien dagen, 
die der ontvangst daaronder niet begrepen; 

3°. in geval van gedeeltelijk verlies of be
schadiging: 

a. als het verlies of de beschadiging, voor 
de inontvangstneming der bagage door den 
reiziger, overeenkomstig artikel 43 is vast
gesteld; 

b. als de vaststelling, welke overeenkomstig 
artikel 43 had moeten plaats vinden, slechts 
door schuld van den Spoorweg is achterwege 
gebleven; 

4°. in geval van uiterlijk niet waarneem
bare gebreken, waarvan het bestaan na de in
ontvangstneming is vastgesteld, onder voor
waarde: 

a. dat niet door den Spoorweg aan den rei
ziger aangeboden zij om op het station van 
aankomst de gesteldheid van de bagage vast 
te stellen; 

b. dat het verzoek om vaststelling overeen
komstig artikel 43 worde gedaan onmiddell ij k 
na de ontdekking van de schade en uiterlijk 
binnen drie dagen na <lien der inontvangst
neming; 

c. dat de reiziger bewijze, dat de schade is 
ontstaan in het tijdsverloop tusschen de aan
neming ten vervoer en de aflevering; 

5°. wanneer de rechtsvordering strekt tot 
terugbetaling van betaalde bedragen. 

§ 3. De reiziger kan de inontvangstneming 
van de bagage weigeren, zoolang geen gevolg 
is gegeven aan zijn verzoek om vaststelling 
van de door hem beweerde schade. 

Een voorbehoud bij de inontvangstneming 
van de bagage gemaakt, is zonder rechtsge-

volg, indien de Spoorweg dit niet heeft erkend. 
§ 4. Indien een dee! der in het bagagebil

jet vermelde colli bij de aflevering ontbreekt, 
kan de reiziger, alvorens de andere in ont
vangst te nemen, e ischen, dat de Spoorweg 
hem te dier zake eene verklaring afgeeft. 

§ 5. De vernntwoordelijkheid voor geheel 
verlies e indigt, a ls de bagage op het station 
van bestemming niet is opgevraagd binnen het 
verloop van zes maanden na de aankomst van 
den trein, waarmede zij h ad moeten worden 
vervoerd, onverminderd de verplichting van 
den Spoorweg om den reiz iger kennis te ge
ven, als h et collo is teruggevonden en het de 
noodige gegevens bevat om zijn adres op te 
sporen. 

Artikel 45 . 

Verja1-ing d,er uit de vervoerovereenkovist 
voortspruitende rechtsvo,·dering. 

§ 1. De uit de vervoerovereenkomst voort
spruitende rechtsvordering verjaart door ver
loop van een jaar, indien het verschuldigde 
bedrag niet reeds door eene erkenning, eene 
<lading of een vonnis is vastgesteld. 

De verjaringstermij n is drie jaren, indien 
het eene rechtsvordering geldt, wegens door 
boos opzet of grove schul d veroorzaakte scha
de, of wegens het geval van bedrog, bedoeld 
in artikel 38. 

§ 2. De verjaring begint te loopen: 
a. voor de vorderingen tot sohadeloosstelling 

in geval van gedeeltelijk verlies, van bescha
diging of van vertraging in de aflevering: 
van den dag, waarop de aflevering heeft 
plaats gehad; 

b. voor de vorderingen tot schadeloosstell ing 
in geval van geheel verlies: van den dag, 
waarop de aflevering had moeten plaats heb
ben; 

c. voor de vorderingen tot betaling of terug
betaling van vrachtprijzen, van bijkomende 
kosten of van toeslagen, of voor de vorderin
gen tot verbetering van vrachtprijzen in geval 
van onjuiste tarieftoepassing, of van reken, 
fouten: van den dag der betaling van den 
vraohtprijs, van de bijkomende kosten, of van 
den toeslag, of, wanneer geen betaling heeft 
plaats gehad, van den dag, waarop de betaling 
had moeten plaats vinden; 

d. voor de vorderingen tot bijbetaling van 
door de douane gevorderde rechten: van den 
dag, waarop deze e isch door de douane werd 
gesteld ; 

e. voor de overige vorderingen betreffende 
het reizigersvervoer: van den <lag, waarop de 
geldigheidsduur van het plaatsbewijs is ver
streken. 

De a ls aanvang van den verjaringstermij n 
aangegeven dag is nimmer in den termijn 
begrepen. 

§ 3. W anneer eene buitengerechtelijke re
clame overeenkomstig artikel 40 sohriftelijk 
bij den Spoonveg wordt ingediend, houdt de 
verjaring op te loopen. De verjaring begint 
weer te loopen van den dag, waarop de Spoor
weg de reclame schriftelijk heeft afgewezen en 
de overgelegde stukken teruggegeven heeft. 

Het bewijs van de ontvangst van de reclame 
of van het antwoord en het bewijs van de te
ruggave van de stukken is ten laste van hem, 
d ie zioh op deze feiten beroept. 
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Latere reclames schorsen de verjaring niet. 
§ 4. Behoudens de voorgaande bepalingen 

worden de schorsing en de stuiting van de ve r
jaring geregeld door de wetten en reglemen
ten van den Staat, waar de rechtsvordering is 
ingesteld . 

Artikel 46. 
U itsluiting van de hervatting van de vervallen 

of verjaarde rechtsvordering. 
De rechtsvordering, welke volgens de bepa

lingen der a rtt. 26, § 10, 44 en 45 is vervallen 
of verjaard, kan noch in reconventie, noch bij 
wijze van exceptie warden herv1tt. 

HOOFDST UK III. 
AFREKENI G EN VE RHAAL DER 

SPOORWEGEN ONDERLING. 

Artike l 47. 

A/rekening tusschcn Spoorwegen . 

Elke Spoorweg is gehouden aan de andere 
betrokken Spoorwegen het hun toe komend 
aandeel in een vrachtprijs, wel ken hij heeft 
geind of had moeten innen, ui t te betalen. 

Artikel 48 . 
V erhaal in gcval van schadeloosstelling voor 

geheel of gedeeltelijk verlies of voor 
beschadiging. 

§ 1. De Spoorweg, die op grond van de 
bepalingen dezer Overeenkom t eene schade
loosstell ing betaald heeft voor geheel o f ge
deeltel ij k ve rli es of voor beschadiging van 
bagage, heeft recht van verhaal op de Spoor
wegen, die tot het vervoer hebben medege
werkt, met inach tneming van de navolgende 
be pal i ngen : 

a. de Spoor weg, door wiens toedoen de scha
de is veroorzaakt, is daarvoor a ll een aanspra
kelijk ; 

b. indi en de schade veroorzaakt is door toe
doen va n meer dan eenen Spoorweg, is elke 
Spoorweg verantwoordelijk voor de door hem 
veroorza akte schade. Indien vaststelli ng van 
ieders aandeel in de schade onmogelijk is, 
wordt de schadeloosstelling te hunnen laste 
gebracht, volgens de _begi nselen onder letter c 
vermeld; 

c. indien niet bewezen kan worden, dat de 
schade door toedoen van een of van verschei
dene Spoorwegen veroorza-akt is, wordt de 
verschuldigde schadeloosstelling gebracht ten 
laste van al de Spoorwegen, die aan het ver
voer hebben deelgenomen, met ui tzondering 
van die, welke bewijzen, dat de schade niet 
op hunne lijnen veroorzaakt is. De verdeeling 
vindt plaats naar verhoudi ng van het aantal 
tarie fkilomete rs. 

§ 2. In geval een der S poorwegen niet in 
staat is te betalen, wordt het te zijnen laste 
komende en niet door hem betaalde dee! omge
slagen over a l de Spoonvegen, di e aan .het 
vervoer hebben deelgenomen, naar verhouding 
van het aantal tariefkilometers. 

Art ikel 49. 
V erhaal in geval van schadeve1·goeding voor 

vertraging in de a/l·evering. 
De voorschri ften van artikel 48 warden ook 

toegepast in geval van voor vertraging be
taalde scha deloosstelling. lndi en de vertraging 

veroorzaakt is door onregelmatigheden, welke 
op verschi ll ende Spoorwegen zij n geconsta
teerd , wordt de schadeloosstell ing ten laste 
van deze Spoorwegen gebracht, naar verhou
d ing van den duu r der vertrag ing op hunne 
netten. 

A,rt ikel 50. 
R echtsgang bij verhaal . 

§ 1. De Spoorweg, tegen wien het verhaal, 
a ls bedoeld in de a rtikelen 48 en 49 hierboven, 
wordt uitgeoefend, is nimmer ontvankelijk in 
zij ne betwisting van de gegrondheid der beta
li ng, gedaa n door de administratie, welke het 
verhaal uitoefent, a ls de schadeloosstelling 
door den r ech ter is vastgesteld , n a cla t den 
Spoorweg de dagvaarding behoorlijk betee
kend was en hij in de ge legenheid gesteld was 
in het geding tusschen te komen. De voor de 
beteekening en voor de tusschenkomst toege
stane te rmij nen warden door den rech ter , voor 
wi en de hoofdvordering is aa nh angig gemaakt, 
naar omstandigheden vastgesteld. 

§ 2. D e Spoorweg, die verhaal wil uitoefe
nen, moet zijne daar toe strekkende rech tsvor
der ing tegen a lle betrokken Spoorwegen, met 
welke hij geene <lad ing heeft aangegaan, tege
lijk instellen, op straffe van verlies van zijn 
vorderingsrecht tegen de niet gedagvaarde 
Spoorwegen. 

§ 3. De rechter beslist bij een en hetzelfde 
vonnis over alle voor hem aanhangig gernaakte 
vorderingen tot verhaal. 

§ 4. De in rechte aangesproken Spoorwegen 
kunnen verde r geen verhaal uitoefenen. 

§ 5. H et i niet geoorloofd aan het geding 
tot schadevergoed i ng eene vorderi ng tot ver
haa l te verbinden. 

Artikel 51. 
B evoegdheid tot kennisne,ning van de r echts

vordering to t verhaal. 
§ 1. De rech te r der plaats, waar de Spoor

weg, tegen welken het verhaal wordt uitge
oefend, gevestigd is, is uitsluitend bevoegd 
om van de rechtsvordering tot verhaal kennis 
te nemen. 

§ 2. Indien de rech tsvordering tegen meer 
dan eenen Spoorweg moet worden ingesteld, 
heeft de eischende Spoorweg de keus tusschen 
de verscbillende rechters, die volgens de vo
rige paragraaf bevoegd zijn. 

A rti kel 52. 
Bijzondere overeenkonistcn tcr zake van het 

verhaal . 
Door de voorgaande bepalingen word t geen 

inbreuk gemaakt op de bevoegdheid der Spoor
wegen om betreffende het recht van verhaal 
onderli ng, hetzij voor de verschillende geval 
len, welke zich kunnen voordoen, hetzij voor 
een bepaald geval, bij zondere overeenkomsten 
te treffen. 

TITEL IV. 
Be1ialln gen ,·an verschlllentl eu aard. 

Artikel 53. 
T oepassing van hct natio11aal recht. 

Bij gebreke van bepalingen in deze Over
eenkomst vinden in elken Staat de bepalingen 
der nationale wetten en reglementen betref
fende het vervoer toepass ing. 
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Artikel 54. 

Algemeene regelen van ,,ech/.JJgang. 

Voor a lle gescbillen, waartoe de onder deze 
Overeenkomst vallende vervoeren aanleiding 
geven, wordt de vorm van geding beheerscht 
door de wet van bet land van den rechter, die 
van bet geding kennis neemt, voor zoover in 
cl_~ Overeenkomst geene afwijkende bepalingen 
ztJn opgenomen. 

Artikel 55. 

Tenuitvo erlegging van de vonnissen. B eslag
l eggingen en zekerheidsstelling. 

§ 1. De vonnissen op tegenspraak of bij ver
stek gewezen door den volgens de bepalingen 
dezer Overeenkomst bevoegden rechter worden 
wanneer zij volgens de voor dien rechter gel'. 
dende wetten uitvoerbaar zijn geworden, in elk 
der andere verdragslui tende Staten uitvoer
baar, zoodra de in dien Staat voorgeschreven 
formaliteiten vervu ld zijn. H erziening van den 
inhoud der beslissing is niet geoorloofd. 

Deze bepaling is niet toepasselij k op de 
slechts voorloopig uitvoerbare vonnissen en 
evenmin op de veroordeelingen tot schadever
goeding boven de kosten van bet geding, tegen 
eenen eischer wegens het verliezen van zijn 
geding uitgesproken. 

§ 2. Op de ui t een internationaal vervoer 
voortkomende schuldvorderingen, welke een 
Spoorweg heeft op een anderen Spoorweg, die 
niet tot denzelfden Staat behoort als de eerste, 
kan geen beslag gelegd worden clan krach
tens een vonnis, gewezen door den rechter .van 
den Staat, waartoe de Spoorweg, die schuld
e ischer is, beboort. 

§ 3. Op bet rollend materieel van een 
Spoorweg, alsook op de hem toebehoorende 
roerende voorwerpen van e lken aard, welke 
zich daarin bevinden, kan op bet gebied van 
een anderen Staat clan dien , waartoe de Spoor
weg, die eigenaar is , behoort, geen beslag ge
legd worden clan krachtens een vonnis gewe
zen door den rechter van laatsbedoelden Staat. 

§ 4. Bij rechtsvorderingen, op de interna
tionale vervoerovereenkomst gegrond, kan 
geene zekerheidsstelling voor de kosten van 
bet geding gevorderd worden. 

Artikel 56. 

M unteenheid. H erleidings- en aannemings
koe,·s van v,·eemde ,nunt. 

§ 1. De in deze Overeenkomst of hare bij
lagen in francs uitgedrukte bedragen worden 
geacht betrekking te hebben op den goud-

1 
franc, ter waarde van -- goud-dollar der 

5.18 
Vereenigde Staten van Amerika. 

§ 2. De Spoorweg is verplicht om door aan
plakking aan de loketten of op eene andere 
doe! treffende wijze de koersen bekend te ma
ken, volgens welke hij de in vreemde munt
soort uitgedrukte bedragen, welke in de bin
nenlandsche munt betaald worden herle idt 
(herleid ingskoers) . ' 

§ 3: Evenzoo is een Spoorweg, die vreemd 
geld m betalmg aanneemt, verplicht den koers 
bekend te maken, waartegen hij dit aanneemt 
( aannem i ngs-koers) . 

Artikel 57. 

Stichting van een Cent,·aal bureau voor intcr
nationaal vervoer per spoo,·weg. 

§ 1. Ten e inde de uitvoering van deze Over
eenkomst te vergemakkelijken en te verzeke
ren, wordt een Centraal bureau voor interna
tionaal vervoer per spoorweg gesticht, belast 
met: ' 

a) bet ontvangen van mededeelingen van 
cl k der verdragsl uitende Staten en van elk cler 
betrokken Spoorwegen en bet mededeelen 
daarvan aan de andere Staten en Spoorwegen ; 

b) bet verzamelen, ordenen en openbaar 
maken van de mededeelingen van allerlei 
aard, we! ke voor den d ienst van bet inter
nationaa l vervoer van belang zijn; 

c) bet uitspraak doen , op verzoek der pal'
t ij en, in geschillen tusschen de Spoorwegen 
onderling; 

d) bet vergemakkelijken van de door het 
internationaa l verkeer noodig geworden finan
cieele betrekkingen tusschen de verschill ende 
Spoorwegen, en van de incasseering van de 
achterstallige vorderingen, en bet in dit op
zicbt bevorderen van de zekerheid der onder
linge verhouding der Spoorwegen; 

e) het onderzoek van de voorstellen tot 
wijziging van deze Overeenkomst en het voor
stell en van de bijeenroeping van de conferen
ties, bedoeld in artikel 60. 

§ 2. Een bijzonder reglement, Bijlage II 
dezer Overeenkomst uitmakende, stelt den ze
tel, de samenstelling en de inrichting van <lit 
bureau, a lsook de middelen tot vervulling van 
zijne taak, vast. Dit reglement en de bierin 
bij overeenkomst tusscben alle verclragsluitende 
Staten aangebrachte wijzigingen, hebben de
zelfde waarde en geldigheidsduu1· als de Over
eenkomst. 

Artikel 58. 
Lijst van de aan de Overeenkomst 

onderwo,·pen lijnen. 

§ 1. H et in artikel 57 bedoelde Centraal 
bureau is bela t met de samenstelling en bet 
bijhouden van de lijst der aan deze Overeen
komst onderworpen lijnen. Te <lien e inde ont
vangt bet de kennisgev ingen der verdragslui 
tende Staten omtrent de inschrijving of bet 
scbrappen van de lijnen van een Spoorweg of 
van een der in artike l 2 vermelde onderne
mingen. 

§ 2. De deelneming van eene nieuwe lijn 
aan het internationaal vervoer begint eerst 
eene maand na de dagteekening van den brief 
van het Centraal bureau, waarbij hare in
schrijving aan de andere Sta.ttin is medege
deeld . 

§ 3. H et schrappen van eeno lijn door het 
Centraal bureau heeft plaa.ts, zoodra diegene 
der verdragsluitende Staten, op wiens verzoek 
deze lijn in de lij st is opgenomen, aan bet 
bureau kennis gegeven heeft, dat die lijn niet 
meer in staat is om aan de door de Overeen
komst opgelegde verplichtingen te voldoen. 

§ 4. De enkele ontvangst der van het Cen
traal bureau uitgegane kennisgeving geeft el
ken Spoorweg onmiddellijk bet recht om met 
den gescbrapten Spoorweg a lle uit bet inter
nationale vervoer voortspruitende betrekkingen 
af te breken, behal ve voorzooveel betreft reeds 
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aangevangen vervoeren, welke geheel ten einde 
gebracht moeten worden. 

Artikel 59. 
To elating van nieuwe Staten. 

§ 1. Elke Staat, geen onderteekenaar zij nde, 
d ie tot deze Overeenkomst wenscht toe te tre
den, richt diprtoe het verzoek aan de Zwit
sersche Regeering, die a lle dee I hebbende Sta
ten hiennede in kennis stelt, onder overlegging 
van eene nota van het Centraal bureau be
treffende den toestand der spoorwegen van den 
verzoekenden Staat u it een oogpunt van inter
nationaal vervoer. 

§ 2. Als binnen een termijn van zes maan
den na afzending van dit bericht niet ten 
minste twee Staten aan de Zwitsersche Re
geering van hun verzet hiertegen hebben 
kennis gegeven, wordt het verzoek van rechts
wege ingewilligd en daarvan door de Zwi t
sersche R egeering mededeel ing gedaan aan 
den verzoekenden Staat en aan al de deelheb
bende Staten. 

In het tegenovergestelde geval deelt de 
Zwi tsersche R egeering aan a lle Staten en aan 
den verzoekenden Staat mede, dat het onder
zoek van de aanvraag verdaagd is. 

§ 3. E lke toelating wordt eene maand na 
den datum der door de Zwi tsersche Regeering 
verzonden kennisgeving van kracht. 

Artikel 60. 
llerziening van de Ove1·~enko111 st. 

Uiterlijk v ij f jaar na de inwerkingtreding 
van de in de laatste Conferentie aangenomen 
wijzig ingen komen de afgevaardigden der ver
dragsluitende Staten, daar toe door de Zwit
sersche Regeering opgeroepen, bijf,en voor de 
he rziening van de Overeenkomst. 

Op daartoe door ten minste Mn derde der 
verdrags l uitende Staten gedaan verzoek zal 
eene conferentie v66r dat t ijdsti p worden bij 
eengeroepen. 

Artikel 61. 
Bijkornende bepalingen. 

§ l. De bijkomende bepalingen, welke be
paalde verdragsluitende Staten of deelhebben
de Spoorwegen mochten nuttig oordeelen voor 
de uitvoering van de Overeenkomst openbaar 
te maken, worden door hen ter kennis van het 
Centraal bureau gebracht. 

§ 2. De voor de aannem ing van deze be
palingen getroffen schikkingen kunnen op de 
Spoorwegen, die e r mede hebben ingestemd, 
in den in de wetten en reglementen van elken 
Staat voorgeschreven vorm in werking treden, 
zonder ech ter inbreuk te mogen maken op de 
Inte rnationale Overeenkomst. 

Van hunne inwerkingtreding wordt aan het 
Centraal bureau kennis gegeven. 

Artikel 62. 
Duur der uit de toetreding tot de Ove1·een

k01nst voortvloeiende verbintenis. 
§ l. De duur dezer Overeenkomst is onbe

grensd. Evenwel kan elke deelhebbende Staat 
zich onder de navolgende voorwaarden terug
trekken: 

De eerste verbintenis is geldig tot den 31sten 
December van het vijfde jaar na de inwerking
treding dezer Overeenkomst. Elke Staat, die 

met het verstrijken van dien terroijn zich wil 
terugtrekken, moet van zijn voornemen ten 
minste een jaar v66r dien datum kennis geven 
aan de Zwi tsersche Regeering, die zulks aan 
alle deelhebbende Staten zal berichten. Bij ge
breke van zoodanige kennisgev ing binnen den 
genoemden termijn wordt de gebondenheid aan 
de Overeenkomst van rechtswege verlengd 
voor een tijdvak van drie jaar en zoo ver
vo lgens, tel kens voor drie jaar, wanneer niet 
ten minste Mn jaar v66r den 31sten December 
van het laatste jaar van een der clriejarige 
tijdvakken eene opzegging heeft plaats gehad. 

§ 2. Voor de nieuwe Staten, die in den loop 
van het vijfjari~e t ijdvak of in dien van een 
der driejarige tiJdvakken tot de Overeenkomst 
worden toegelaten, is de Overeenkomst tot het 
einde van dat tijdvak, en verder tot het einde 
van elk der volgende t ij dvakken verbindend, 
voor zoover zij niet ten m inste een jaar v661· 
het verstrij ken van een dier t ijdvakken hunne 
verb inten is hebben opgezegd. 

Artikel 63. 
T eksten der Overeenko,nst en de aan elk 

daa,•van te hechten waarde. 
Deze Overeenkomst is overeenkomstig het ge

vestigde diplomatieke gebruik in de F ransche 
taal gesloten en onderteekend. 

Aan den Franschen tekst zijn een Duitsche 
en een Ital iaansche tekst toegevoegd, we! ke 
de waarde hebben van officieele vertalingen. 

I n geval van niet-overeen temm ing is de 
Fransche tekst beslissend. 

Te.r oorkonde waarvan de hierbovengenoemde 
gevolmachtigden en de gedelegeerde van de 
Regeeringscommissie van het Saargebied dit 
verdrag hebben onderteekend. 

Gedaan te Bern, den drie en twintigsten 
October negentienhonderd vier en tw in tig, in 
een enkel exemplaar, dat zal worden bewaard 
in de archieven van den Zwi tserschen Bonds
raad en waarvan een gewaarmerkt afsch r ift 
zal worden toegezonden aan ieder der Staten
onderteekenaars. 

(Yolgen de onde,·teekeningen.) 

(Zie voor Bijlage I blz. 429.) 

BIJLAGE II. 
(Artikel 57.) 

REGLEMENT betreffende het Centraal bu
reau voor internationaal vervoer per spoo,·
weg. 

Artikel 1. 

§ l. Het Centraal bureau voor in ternatio
naal vervoer per spoorweg heeft zijn zetel in 
Bern. Met zijne inrichting binnen de bij de 
bepalingen van artikel 57 der Overeenkomst 
gestel de grenzen, alsmede met het toezicht op 
zijne werkzaamheden, is de Zwi tsersche Bonds
raad be! ast. 

§ 2. De kosten van het Centraal bureau 
worden door de verdragsluitende Staten gedra
gen, naar verhouding van de lengte der lijnen 
van Spoorwegen of der tra jecten, welke door 
de andere ondernemingen worden bediend, 

. aan welke het vergund is, dee! te nemen aan 
het vervoer, dat op de bij de internationale 
Overeenkomst gestelde voorwaarden plaa~ 
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l3IJLAGE 1. 
(Artikel 20.) 

Formuller van bet bagageblljet. 
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3e blad, achterzijde. 

H et vervoer v ind t plaats vol gens de voor
waarden der Internationale overeenkomst om
trent h et re izigers- en bagagevervoer , alsmede 
volgens de op deze zending toepasselijke tari e
ven. 

De re1z1ger moet de vervulling van de door 
de do ua ne en belastingautori te iten, de pcli t ie 
en a ncle rn overheden gee isahte form al iteiten 
bijwonen, behoudens door de bevoegcle bestu
ren toegelaten uitzonderingen. 

De op de voorzijde vermelcle bagage worclt 
tegen overgave va n cli t biljet a fgeleverd. 

Gedaan te Bern, den dri e en twint igsten 
October negent ienhondercl vier en twintig. 

( V olgen de onderteekeningen.) 
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vindt. Evenwel deelen scheepvaar tlij nen in de 
kosten slechts in verhouding van de helft harer 
trajectcn. De bij drage bedraagt voor el ken 
Staat ten hoogste fr. 0. 80 per kilometer . H et 
bedrag van het jaarlijksch crediet per kil o
mete r spoorweg wordt voor elken dienst door 
den Zwitserschen Bondsraad , het Oentraal 
bureau gehoord en rekening houdende met de 
zich voordoende omstand igheden en behoeften, 
vastgcsteld . H et wordt steeds ten voll e gehe
ven . A ls de wer kelij ke kosten van het Centraal 
bureau het bed rng van het op <li en grondslag 
berekend cred iet niet bere ikt hebben, wordt 
het n iet bestede saldo in het pensioen- en 
ondersteuningsfonds gestort , welks rente wordt 
aangewend om aa n de ambtena ren on bea mb
ten van het Centraa l bureau ondersteun ingen 
of schadevergoed ingen toe te kennen. ind ien 
zij tengevolge van gevorderden leeftijd, door 
ongevall en of ziekte , b lij vend ongeschikt wor
den voor de vervulling van hunne betrnkking. 

Bij de toezend ing aan de verd ragsluitende 
Staten van het jaa rverslag en va n de jaarlij k
sche rekeni 11 g noodigt het Centraa l Burea u 
dezen ui t tot storting van hunne bij dragen in 
c!e kosten van den a fgeloopen dienst . E en 
Staat, di e oi:, den l en October zij n aandeel 
niet gesto rt heeft , zal ten tweeden ma le wor
den u itgenoocli gd zulks te doen . Bl ijft <l it 
rap pel zonder gevolg, dan zendt het Cent raal 
bureau in den aanvang va n het vol gend ja ar 
een n ieuw, tegelij kertijd met het verslag over 
den laatst ve rloopen clienst. I s op den l en 
Juli daa rop \'Olgende geenerl i gevolg aan 
dat rappel gegeven, clan za l eene nieuwe pa
g ing bij den nalatigen Staat worden aange
wend om hem te bewegen de be ide verschencn 
annu ite iten ~e betalen ; blijft deze zonder ge
volg , cl an bericht het Cent raa l bu reau hem 
dr ie maanden later, dat, indien de ve rwachte 
start ing aan het einde va n het jaar niet heeft 
plaats gehad, het u itblijven daarvan zal wor
den aangemerkt a ls eene stilzwijgende u it ing 
van zijnen wensch om zich u it de Overeen
komst terug te trekken. Wordt aan dezen laa t
sten stap tot op den 31sten Decem ber geen 
gevolg gcgeven, clan gaa t het Cent raal burnau, 
acte nemende van den stilzwijgend te kennen 
gegeven wensch van den in gebreke gebleven 
Staat om zich uit de Overeenkomst terug te 
Lrekken, over tot schrapping van de lijnen van 
dien Staat ui t de lij st der Spoorwegen, welke 
tot den dienst van het inte rna tionaal ve rvoer 
zijn toegelaten. 

De niet geinde bedragen moeten zooveel 
moge lij k gedekt worden u it de gewone cre
d ieten, waarover het Cent raa l bureau beschikt 
n kunnen over vier d ienst ja ren verdeeld wor

den. H et dee] va n het tekort, dat op deze 
wijze niet is ku nnen worden aangezuiverd, 
wordt op eene afzonderlijke rekening ten laste 
van de a ndere Staten gebracht , naar ve rhou
ding van het aantal ki lometers spoorweg, da t 
o p den <lag der tenl astebreng ing onder de 
Overeenkomst vie!; daarbij zal e lk hunne1· in 
zooverre worden betrokken a ls hij gedurende 
het tweeja rig t ijdva k, da t op het t ij dstip van 
uittreding van den nalatigen Staat is verstre
ken , met dezen dee! heeft genomen aan de 
Overeenkomst . E en Staat , wiens . lijnen over
eenkomstig de in de voorgaande a li nea ver
melde voorwa arden zull en zijn geschrapt, zal 

deze n iet opnieuw voor den dienst van het 
internationaal ve rvoer kunnen doen inschrijven 
dan na voorafgaande beta l ing van de bedra
gen, welke gezegde Staat voor de in aaniner 
king komende ja ren verschuldi gd is gebleven 
en wel met eene rente van vij f ten honderd te 
rekenen van het e inde van de zesde maand, 
we! ke is verst reken seder t den <lag, waarop 
het Cen t raal bureau hem voor de eerste maal 
heeft ui tgenoodi gd om het te zijnen laste ko
rnende dee] der kosten te betalen. 

Arti kel 2. 
§ 1. H et Centraal bureau geeft een maand

bla d ui t , beva ttende de inlichtingen nood ig 
voor de toepassing van de Overeenkom st, m e t 
name de mededeelingen betreffende de Jijst 
der Spoorwegen en andere ondernemingen en 
betreffende de van het vervoer uitgesloten of 
voorwaardel ij k toegelaten voorwerpen , alsmede 
de gegevens betreffende de rech tspraa k en de 
sta tistiek, welke het nuttig mocht achten daar
in op te nemen . 

§ 2. H et blad wordt in het Fransch en in 
het D uitsch gesteld . E en exempl aar wordt kos
teloos aan elk der Staten en a an elk der be
t rokken spoorwegbesturen toegezo11den. Voor 
meerdere exemplaren, die verlangd worden, 
moet de door het Oentraal bureau vastgestelde 
prijs worden betaa ld . 

Artikel 3. 
§ 1. De ui t het inte rnationaal vervoer voort

vloeiende, onbetaald gebleven vorderingen 
kunnen door het schulde ischende spoorweg
bestuur aan het CenLraal bureau worden ge
zonden, ten e inde de voldoening daarvan te 
bevorderen. Te <lien e inde zal het Centraal 
bureau den Spoorweg, die schuldenaar is, aan
m anen de vordering te voldoen of de redenen 
der weigering van beta ling mede te deelen . 

§ 2. A ls het Centraal bureau van oordeel is, 
dat de aangevoer de redenen voor de weigering 
voldoende gegrond zijn, verwijst het de pa r
t ij en naar den bevoegden rech ter . 

§ 3. W anneer het Centraal bureau van mee
ning is, dat het gehee l o f een dee! der som 
werkelijk verschuldigd is, kan het, na het ad
vies van een deslrundige te hebben ingewonnen, 
verklaren , dat de Spoorweg, d ie schuldenaar 
is, gehouden zal zij n om het geheel of een dee! 
der vordering bij het Centraal bureau te stor
ten; de aid us gestorte som moet tot de e ind
besl issing van de zaak door den bevoegden 
rech Ler bij het bureau in bewaring blij ven. 

§ 4. Ingeval eene vervoeronderneming ge
durende veert ien dagen in gebreke is gebleven 
aan den last van het Centraal bureau te vol
doen, wordt h aar eene n ieuwe aanma ning toe
gezonden met aanduid ing van de gevolgen ,. 
welke ha re verdere weiger ing zoude na zich 
sleepen. 

§ 5. Ind ien ook deze n ieuwe aanmaning 
gedurende ti en dagen zonder gevolg blij ft, 
zendt het . Cent raal bureau aan den Staat, 
waar toe de vervoeronderneming behoort, een 
gemot iveerd bericht, met ui tnoodig ing te over
wegen, wel ke maatregelen genomen moeten 
worden, bepaaldelijk ook om te onderzoeken, 
of de l ijnen van de chuldenaar zijnde vervoer
onderneming op de lijst van Spoorwegen moc
ten worden gehandhaafd. 
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§ 6. Ingeval de Staat, waartoe de schulde
naar zijnde onderneming behoort, verkl aart, 
dat hij ondanks de wanbetaling meent, de lij
nen dier onderneming niet op de lijst te moe
ten doen schrappen, of wanneer hij gedurende 
zes ,weken het bericht van het Centraa l bureau 
onbeantwoord laat, zal die Staat van rechts
wege geacht worden de borgstelling op zich te 
nemen van de solvabiliteit der gezegde onder
nem ing, voor zooveel de ui t het internationaal 
vervoer voortvloe iende. vorderingen betreft. 

Gedaan te Bern. den dri e en twintigsten 
October negentienhonderd v ier en twintig. 

(Volgen de onderteekeningcn.) 

Protocol. 
Op het punt om over te gaan tot de onder

teekening van de op den dag van heden ge
s loten Overeenkomst omtrent het vervoer van 
reizigers en bagage per spoorweg, is door on
dergeteekenden, Gcvol machtigden, in tegen
woordigheid en onder deelnem ing van den 
Afgevaardi gde van de R egeeringscommissie 
van het Grondgebied van het Saarbekken, ver
klaard en overeengekomen als volgt: 

De Overeenkomst zal worden bekrachtigd, 
de bekrachtigingsoorkonden zullen zoo spoedig 
mogelij k te Bern moeten worden gedeponeerd; 
zij zal tusschen de Staten, d ie h aar zullen heb
ben bekrachtigd , in werking treden, zoodra 
eene regel ing te di er zake tusschen de Regee
ringen dier Staten zal zijn getroffen. 

Dit Protocol , dat te zelfder tijd a ls de op den 
rlag van heden gesloten Overeenkomst zal 
worden bekrachtigd, zal a ls een integreerend 
dee! daarvan worden beschouwd en zal dezelf
de kracht en denzelfden duur hebben als deze 
Overeenkomst. 

Ter oorkonde waarvan, de Gevolmachtigden 
en de Afgevaardigde van de Regeer ingscom
missie van het Grondgebied van het Saarbek
ken dit Protocol hebben geteekend. 

Gedaan te Bern, den drie en tw intigsten 
October negentienhonderd vier en twintig, in 
een enkel exemplaar, dat zal worden bewaard 
in de archieven van den Zwitserschen Bonds
raad, en waarvan een gewaarmerkt exemplaar 
zal worden toegezonden aan ieder der Staten
onderteekenaars. 

(Volgen de onderteekeningen.) 

PROCES-VERBAAL van nederl egging der 
aktcn van bek,·achtiging en van inwe,·
kingtreding van de internationale overeen
komst van 23 October 1924 bet,·effende het 
vervo er van reizigers en bagage pe,· spoor
weg. 

Ter uitvoering van het slotprotocol van de 
internationale overeenkomst van. 23 October 
1924 betreffende het vervoer van reizigers en 
bagage, gesloten tusschen Duitschland, Oosten
rijk, Belgie, Bulgarije, Denemarken , de Vrije 
Stad Dantzig, Spanje, Estl and, Finland, 
Frankrijk, Griekenland, H ongarije, Ital ia, Let
land, Lithauen, Luxemburg, Noorwegen, Ne
clerland, Polen, Portu gal , Roemenie, het Ko
ninkrijk der Serviers, Kroaten en Slovenen, 
Zweden, Zwitserland en Tsjechoslowa kije, on
der deelneming van de R egeeringscommiss ie 
van het Saargebied, en ingevolge de door den 
Zwitserschen Bondsraa d tot de Hooge verdrag
s1 uitende Partijen gerichte uitnoodiging, zijn 

de ondergeteekende gevolmachtigden heden te 
Bern, in het Bondspaleis, bijeengekomen, in 
tegenwoordigheid en onder deelneming van 
den H eer Pierrotet, gedelegeerde van de Re
geeringscommissie van het Saar gebied, ten 
einde over te gaan tot de nederlegging der 
akten van bekrachtiging van genoemde over
eenkomst, die met haar bijlagen en h aar slot
protocol een geheel vormt van vier akten, en 
ten einde den datum van inwerking treding van 
die overeenkomst vast te stellen . 

Ta elkander hunne in goeden en behoor
lijken vorm bevonden volmachten te hebben 
medegedeeld , hebben zij hunne bekrachtigings
oorkonden overgelegd in een enkel exemplaar 
voor ieder land, welke oorkonden na onder
zoek juist en overeenstemmend zijn bevonden 
en aan de R egeering van den Zwi tserschen 
Bend zijn toevertrouwd om, met <lit proces
verbaal , in hare a rchieven t-e worden neder
gelegd. 

Ingevolge de bepalingen van het slotproto
col van genoemde overeenkomst, zal die over
eenkomst voor de Staten die haar hebben be
krachtigd in werking treden, zoodra tusschen 
de R egeeringen van die Staten daaromtrent 
overeenstemming zal zijn bereikt. 

Dienovereenkomstig hebben de ondergetee
kende gevolmachtigden heden het volgende 
besloten : 

De internationale overeenkomst van 23 Oc
tober 1924 betreffende het vervoer van reizi 
gers en bagage per spoorweg zal in werking 
treden op den eersten October negentien
honderd acht en twintig. 

Di t proces-verbaal blijft tot 1 J anuari 192e 
opengesteld ter onderteekening door de R e
geeringen der verdragsluitende Staten die 
heden niet daartoe konden overgaan. V oor de 
Staten die hunne akten van bekrachtiging na 
1 J anuari 1928 nederleggen, zal deze over
eenkomst in werking treden na verloop van 
drie maanden, te rekenen van den datum der 
kennisgeving van de nederlegging door de 
Zwitsersche R egcering· aan de over ige verdrag
slui tende Staten, met dien verstande dat de 
datum van die inwerkingtred ing n iet vroeger 
zal kunnen zijn dan de eerste October negen
tienhonderd acht en twintig. 

Ter oorkonde waarvan de hieronder ge
noemde gevolmachtigden en de gedelegeerde 
van de R egeeringscomm issie van het Saarge
bied dit proces-verbaal hebben opgemaakt en 
geteekend. 

Gedaan te Bern, den achttienden October 
negentienhonderd zeven en tw intig, in een 
enkel exemplaar. waarv,m een gewaarmerkt 
afschrift zal worden toegezonden aan ieder 
der Pai·tijen. 

(ll olgen de onde1·teekeningen.) 

21 Mei 1928. BESLUIT houdende nadere 
wjjziging van het Koninklijk besluit van 
26 Jauuari 1903 (Staatsblad n°. 38) tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur als bedoeld in de artikelen 
41 en 76 der Beroepswet. S. 181. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Just itie van den 16 April 1928, Afdeeling A .S., 
no. 945; 

28* 
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Den Raad van State gehoord (advies van 8 
Mei 1928, n°. 12) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 15 Mei 1928, Afdee
ling A.S., n°. 889; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Art. I. Ons b'lsluit van 26 Januari 1903 

(Staatsblad n°. 38), laatstelijk gewijzigd en aan
gevuld bij Ons besluit van 11 Juni 1917 (Staats
blad n°. 461), wordt gewijzigd als volgt: 

a. Aan artikel 65 wordt een nieuw lid toe
gevoegd, luidende : 

,,In bijzondere gevallen kan van de bepalin
gen in het eerste lid van dit artikel worden af
geweken." 

b. Het bepaalde in n°. 3 van het eerste lid 
van artikel 72b vervalt. 

c. H et tweede lid van artikel 72b wordt ge
lezen als volgt : 

,,In bijzondere gevallen kan van de bepalingen 
onder nos. 1 en 2 van het eerste lid van dit 
artikel worden afgeweken." 

d. Aan artikel 72g wordt een nieuw lid toe
gevoegd, luidende : 

,,In bijzondere gevallen kan van de bepaling 
in het tweede lid van dit artikel worden afge
weken." 

e. Aan artikel 72i wordt een nieuw lid toe
gevoegd, luidende : 

,,Orn bijzondere redenen kan door Onzen 
Minister van Justitie van het in het eerste lid 
vervatte voorschrift worden afgeweken." 

f. Aan artikel 72r wordt een nieuw lid toe
gevoegd, luidende : 

,,In het belang van den dienst kan door 
Onzen Minister van Justitie van de bepaling, 
vervat in het eerste lid onder b worden afge
weken. '' 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na <lien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst . 

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

Het Loo, den 2lsten Mei 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, J. Donner. 
( Uitgeg. 29 Mei 1928.) 

22 M ei 1928. BESLUIT,bepalende de bekend
making in het Staatsblad van het op 30 
September 1926 te A dis A beba tusschen 
N ederlanrl en Ethiopie gesloten handels
verdrag, benevens van twee op 2 October 
1926 tusschen den Consul der N ede1·landen 
te Djeddah en den R egent van Ethiopie 
gew isselde nota's (Staatsblad 1927, n°. 
410). s. 182. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de wet van den 24sten December 1927 

(Staatsblad n°. 410) , houdende goedkeuring 
van het op 30 September 1926 te A dis A beba 
tusschen Nede1·land en Ethiopie gesloten han
delsverdrag, benevens van twee op 2 October 
1926 tusschen den Consul der Nederlanden te 
Djeddah en den Regent van Ethiopie gewis
se lde nota's, van we! ke stukken een afdruk en 
eene vertaling bij <lit besluit zijn _gevoegd ; 

Overwegende, dat Onze bekrachtiging van 

dat verdrag en die nota's op 14 April 1928 
aan de Regeering van dat land is medegedeeld 
en dat bedoeld verdrag, ingevolge artikel 3, 
op 14 Mei 1928 in werking is getreden; 

Onze Ministers , Hoofden van Departementen 
Buitenl andsche Zaken van den 15den Mei 1~28, 
Directie van het Protocol , n°. 14615; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoernd verdrag en de twee daarbij 

behoorende nota's, alsmede de vertalingen van 
die stukken, te doen bekend maken door de 
plaatsing van dit besluit in het Staatsblad.1 

Onze MinistBrs , Hom·den van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

H et Loo, den 22sten Mei 1928. 
WILHELMINA. 

De M iniste1· van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

(Uitgeg. 14 J uni 1928.) 

Vertal ingen. 

Verdrag. 

Hare Majesteit Zaouditou, Koningin der 
Koningen van Ethiopie en Hare Majesteit 
Wilhelmina, Koning in der Nederlanden; 

Bezield met den wensch de handelsbetrek
kingen tusschen de beide landen te begunsti
gen en te ontwikkelen, hebben besloten te 
<lien einde een handelsverdrag te sluiten. 

Zijne Keizerlijke en Koninklijke Hoogheid 
Tafari Makonen , Troonopvolger en Regent van 
het Keizerrijk Ethiopie, in naam van Hare 
Majesteit Zaouditou en in zijn eigen naam, 
eenerzijds, en de Heer Ch. 0. van der Plas, 
Consul der Nederlanden te Djeddah, in naam 
van hare Majesteit Wilhelmina, anderzijds, 
zijn omtrent het volgende tot overeenstemming 
gekomen: 

Art. I . De onderdanen en de voortbrengse-
1 en van elk der beide landen zullen over en 
weer in het andere land dezelfde behandeling 
en dezelfde voordeelen genieten ter zake van 
vestiging, handel en douane, a.ls die welke 
thans zijn toegekend of die in de toekomst 
mochten worden toegekend aan de onderdanen 
en de voortbrengselen van de meestbegunstigde 
natie . 

Art. II. De bepalingen van dit verdrag zijn 
eveneens van toepassing op Nederlandsch
Indi e, op Suriname en op Curac;ao. 

Art. III. Dit verdrag zal van kracht blijven 
gedurende vijf jaren, welke zullen beginnen 
te loopen een ma.and na den <lag, waarop zijn 
bekrachtiging door de R egeering van Hare 
Majeste it de- Koningin der Nederlanden aan 
de Keizerlijke Ethiopische Regeering zal zijn 
medegedeeld. 

Indien geen van beide Hooge Partijen a.an 
de andere twaalf maanden v66r het verstrijken 
van die vijf jaren formeel haar voornemen te 
kennen geeft de werking van <lit verdrag te 
doen ophouden of het te wijzigen, zal het nog 
een jaar van kracht blijven en zoo vervolgens 

1 Hiervan zijn alleen de vertalingen opge
nomen. Zie voor de Fransche tekst de Wet van 
24 December 1927, S. 410. 



L 

433 23 ME r (S.182-1 88) 1928 

totdat een jaar zal zij n verstreken na zijne op
zegging in den boven aangegeven vorm. 

Ter oorkonde waarvan dit verdrag in twee 
overeenstemmende exemplaren in de Fransche 
en d" Amhari-taa l is opgesteld en geteekend, 
eenerzijds door Zij ne Keizerl ij ke en Koninklijke 
Hooghe id Tafari Makonen, Troonopvolger en 
Regent van het K eizerrijk Ethiopie in naam 
van Hare Majeste it Zaouditou, Koning in der 
Koningen van Ethiopi0 en in zij n e igen naain 
en a nderzij ds door den Heer Ch. 0 . van der 
P las, Consul der ederlanden te Djeddah, in 
naam van Hare Majesteit Wilhe lm ina, Ko
n ingin der Nederlanden; Mn exemplaar be
stemd om te blijven in handen van de Ke izer
lijke Eth iopische Regeering en het andere in 
handen van de R egeering van Hare Majesteit 
de K oningin der Nederlanden . 

Gedaan te Adis Abeba 20 Maskaram 1919 
J aar Onzes Heeren ( 30 September 1926). 

v a n d e r P I a s. 
Zegel en handteekening van den Regent 

Ras T afari Makonen . 

Nota van den Consol <ler Nederlanden. 
De H eer Ch. 0. van der Plas, Consul en 

Gevolmachtigde van de Nederlandsche Regee
ring, aan Zijne Keizerlijke en Koninklij ke 
Hoogheid, Tafari Makonen, Troonopvolger en 
Regent van het K e izerrij k Ethiopie. 

Hoogheid, 
Onder aanbieding van m ijne dankbetu ig ing 

aan Uwe Hoogheid voor het welwillende ont
haal, dat Zij wel heeft willen bereiden aan 
den eersten vertegenwoordiger van de Regee
r i ng van H are Majesteit de Koningin der 
Nederlanden, die het K eizenij k Ethiopie heeft 
bezocht, en Uwe Hoogheid uiting gevende van 
mijne d iepe erkentelijkheid, dat Zij we! per
soonlijk het eerste verdrag tusschen be ide Mo
gendheden heeft willen teekenen, stel ik er 
prijs op, in naam van mijne Regeering te ver
klaren, dat deze gaarne zoude zien, dat de 
R egeering van Hare Majesteit de Koning in 
der K oningen van Ethiopie, bij voorkomende 
gelegenheid, bij H aar een diplomatieke en con
sul a ire vertegenwoordiging zoude instell en, aan 
welke vertegenwoordiging Zij dezelfde · be
voegdheden zoude toekennen als aan de d iplo
matieke en consula ire vertegenwoordigingen 
van andere Mogendheden. 

Ik verzoek Uwe Hoogheid de hulde van mijn 
d iepen eerbied te will en aanvaarden . 

v a n d e r P I a s. 
Adis Abeba, 2 October 1926. 

Nota van <len Regent van Ethlople. 
Tafar i Makonen, Troonopvol ger en Regent 

van bet K eizerrijk Ethiopia, aan den H eer 
Ch. 0. van der Plas, Consul en Gevolmachtig
de van de ederlandsche R egeering. 

Vrede zij met U. 
Ik heb het genoegen Uw brief van 20 Octo

ber 1926 gelezen en verzoek U ter kennis van 
Uwe R egeering te brengen, dat de Ethiopische 
R egeering, wanneer de N ederlandsche R egee
r ing hiertoe wil overgaan, van haar kant met 
genoegen za l ontvangen een vertegenwoordiger 
van die R egoering aan wien dezelfde bevoegd
heden zullen worden toegekend als aan de 
vertegenwoordigers van andere Mogendheden. 

· I k verzoek U tevens aan Hare Majesteit 
Koningin V.1ilhelmina Onze groote voldoening 
te will en overbr ngen, dat wij met H are Re
geering vriendschappelij ke betrekkingen heb
ben aangeknoopt en H aar te zeggen dat Wij 
God bidden voor H aar geluk en de welvaart 
van Haar volk. 

22 Maskaram 1919 J aar Onzes Heeren (2 
October 1926). 

Zegel van Zij ne Keizerl ij ke en Koninklij ke 
Hoogheid Tafar i Makonon, Troonopvolger en 
Regent van het Keizerrij k Ethiopie. 

23 M ei 1928. BESLUIT, houdende bekend
making van den tekst van het Girobeslu it 
1924 (Staatsblad n°. 451) , zooals dit sedert 
is gewijzigd. S. 183. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van den 16den M ei 1928, n°. M 40, 
Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den tekst van het Girobeslu it 1924 (Staats

blad n°. 451), zooals dat is gewijzigd bij Onze 
besluiten van den 26sten Maart 1925 (Staats
blad n°. 120), den llden November 1925 
(Staatsblad n°. 441) , den 29sten Mei 1926 
(Staatsblad n°. 158), den 16den September 
1926 (Staatsblad n°. 333) en den 26s ten Maart 
1928 (Staatsblad n°. 85), a lgemeen bekend te 
maken door bijvoeging van dien gewijzigden 
tekst in zijn geheel bij dit besluit. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden gepl aatst. 

H et Loo, den 23sten Mei 1928. 
WILHELMINA. 

De :Minister van Waterstaat, H. v. d. V eg t e. 
(Uitg eg . 18 Juni 1928.) 

TEKST van het Girobesluit 1924 (Staatsblad 
n°. 451). 

Art. 1. In dit beslu it wordt verstaan onder: 
Minister : Onze Minister van W aterstaat; 
directeur: de directeur van den postcheque 

en girodienst; 
girokantoor: het centrale postgirokantoor te 

' s-Gravenhage; 
kantoren: postkantoren, bijpostkantoren, 

wijkpostkantoren en hulppostkantoren; 
roep op den directeur-generaal der posterijen 
cheque en girodienst; 

rekeninghouder: een persoon te wiens name 
eene postrekening is geopend; 

dienst: postcheque en girodienst. 
Art. 2. 1. I eder, die eene postrekening te 

zijnen name wen cht te zien geopend, geeft 
h iervan kennis aan een postkantoor, bij voor
keur het postkantoor binnen welks kring hij 
woont. Hij verstrekt de gegevens, welke daar
toe worden noodig geacht en onderwerpt zich 
door onderteekeni ng van het formul ier van 
aanvraag, ten kantore kosteloos verkrijgbaar, 
aan de bepalingen op den dienst betrekking 
hebbende, zooals deze zijn of nader worden 
vastgesteld. Dit formulier wordt na invulling 
en onderteekening ten kantore ingeleverd en 
doorgezonden a an den d irecteur, die machti
g ing geeft tot opening of deze weigert. In 
laatstbedoeld geval staat den aanvrager be-
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roep op den directeur-generaal der po te rij en 
en telegrafie open. 

2. Ten name va n denzel £den persoon kan 
meer dan eon postrekening worden geopend. 

3. Onze Minister is bevoegd in buitenge
wone omstandigheden tijdel ijk geen nieuwe 
postrekeningen te doen openen, indien hij dit 
voor het belang van den dienst noodzakel ij k 
acht. 

4. Hij doet hiervan mededeeling in de 
Staatscourant , welke rnededeeli ng bovendien 
door a anpl akking aan de ka ntoren bekend 
wordt gernaakt. 

A rt . 3. 1. De rekeninghouders zijn verplicht 
a lle vera nderingen in hun adres, ambt of be
roep en in de overi ge bij of na de aanvraag 
tot openi ng eener postrekening verstrekte ge
gevens zoo spoedi g mogelijk ter kennis te 
brengen van den di recteur . 

2. V rouwelijke rekeninghouders, d ie in het 
huwelijk treden, wier h uwelij k is ontbonden, 
of die door scheid ing van goederen de vrije 
beheeri ng van h are goederen hebben terug
bekornen, geven van d ie omstandigheden mede 
zoo spoedi g doenlijk kennis aan den directeur. 

Art. 4. Voor het doen van stortingen moet 
worden gebruik gemaakt van stortingsforrnu
l ie ren. Deze worden door den directeur tegen 
betaling verkrijgbaar gesteld ; de kantoren 
kunnen met den ver koop van deze form ul ieren 
worden belast . 

Art. 5. Onze Minister is bevoegd een maxi
mum bedrag in geld te bepalen, waarmede 
door storting op een kantoor eenzelfde post
rekening per dag of in een I anger tijdvak rnag 
worden vermeerderd. 

Art. 6. 1. Bedragen, wel ke door de post
adrninistrat ie moeten warden ui tbetaald, wor
den voor zooveel di t overi gens geen bezwaar 
ontmoet, op schri ftel ij k verzoek van den recht
hebbende op de uitbetaling bijgeschreven, het
zij kosteloos op <liens e igen postrekening, hetzij 
op de postrekening van een antler tegen be
tali ng van het in artikel 14, l e lid a, genoem
de recht voor stortingen. 

2. In la atstbedoeld geval ka n de rnchtheb
bende op de uitbetaling het Rijk niet tot 
schadevergoeding a anspreken, op g rond dat 
het ve rzoek tot bij chrijving niet door of na
mens hem zou zijn onderteekend, tenzij hij zich 
v66r de bijschrijving schriftelijk bij den di rec
teur daartegen heeft verzet. 

Art. 7. 1. De rekeninghouder ka n over het 
sa ldo-tegoed op zijne postrekening beschikken 
door rniddel van: 

a. girobiljetten, voor overschr ijvingen op 
andere postrekeningen, a lsmede op giroreke
ningen bij de Nederl andsche Bank en op 
rekeningen-courant bij daarvoor in aanmer
king komende buitenlandsche postcheque- en 
girod iensten ; 

b. cheques en postcredietbr ieven, voor uit
betal ingen door de kantoren. 

2. Onze Minister is bevoegd regelen te stel
len ten aanzien van het toelaten van de over
schr ijvingen op g iro-rekeningen bij de eder
landsche B ank. 

3. Aan beschikkingen behoeft niet te wor
den voldaan, indien het saldo-tegoed, ve rmin
cle rd met de in a r t ikel 13 becloelde waarborg
som . vol gens de laatst door het g iroka ntoor 
gedane opgaaf niet volcloencle is. 

4. Voor beschikking over het tegoed door 
een der middelen, genoemd onder 1, a en b, 
moet warden gebruik gemaakt van formulie
r en , welke door den directeur tegen vooru it
betaling wa rden verkrij gbaar geste ld. 

5. Ingeval rekeninghouders schriftelijk door
loopende macht ig ing geven tot het doen af
schrijven van periodieke betal ingen, verschul 
digd aan andere rekeninghouders, hetzij a an 
den d irecteur, hetzij onder de door dezen nader 
te stellen voorwaarclen, aan die andere reke
ninghouders, kan af- en overschrijving geschie
den op a ndere, n iet van Rijkswege verstrekte 
formulieren, mits door den directeur goedge
keurd. 

6. Bedragen, welke rekeninghouders perio
d iek verschuldigd zijn ter zake van verrichtin
gen van het S taatsbedrijf van de posterij en, de 
telegrafie en telefonie, warden op of na de 
verval dagen arnbtshal ve van hunne postreke
n ingen afgeschreven, tenzij zij het tegendeel 
schriftelijk hebben verzoch t. 

A rt. 8. 1. De cheques, bedoeld in l id 1 on
der b van artikel 7, zijn bij het daarop door 
de rekeninghouders aan te geven kantoor be
taalbaar aan toonder of aan den in de cheque 
en in het in lid 2 hieronder bedoelde advies 
aangewezen persoon. Zij kunnen op verzoek 
van de reken inghouders, di e de cheques hebben 
afgegeven, de houders van de cheques, of de 
rechthebbenden op de uitbetaling, nader betaal 
baar worden gesteld op een antler dan het oor
spronkelijk voor de uitbetal ing aangewezen 
kantoor. 

2. De rekeninghouder , die over zijn saldo
tegoed wenscht te beschikken door middel van 
cheques, geeft daarvan vooraf adv ies aan het 
g irokantoor. H et tegoed van zijne postrekening 
wordt na ontvangst van de adviezen met het 
bedrag van de cheques verminderd. 

3. Kunnen de adviezen niet vooraf worden 
gegeven, dan behoort de inzending da arvan 
te geschieden bij de a fgifte van de cheques of 
zoo spoedi g mogelijk daa rna. Aan adviezen, 
welke la ter clan veertien dagen na den daarin 
vermelden datum va n de cheques op het giro
kantoor wa rden ontvangen , wordt all een ge
vol g gegeven, a ls zul1.--s schriftelijk door den 
rekeninghouder wordt gevraagd. 

4. De cheques zijn betaalbaar tot en met 
den veerti enden dag na hare dagteekening, 
m its ten ka ntore, waa'r de cheques betaalbaar 
zijn , de betrekkelijke adviezen, bedoeld in lid 
2, intijds ontvangen zijn. 

5. De ui tbeta ling kan worden uitgesteld tot 
den vierden dag na vertoon va n de cheques. 
Door zooda ni g ui tstel wordt vorenbedoelde ter
mijn va n betaalbaarheid met den duur van het 
uitstel verl engd. 

6. Na het verst r ijken va n den onder 4 en 5 
bedoelden termijn van beta albaarheid worden 
de cheques niet meer uitbetaald , behoudens 
de bevoegdhe id van den directeur om, op ver
zoek va n den houder van de cheque of van den 
rechthebbende op de uitbeta ling, naar bevind 
van zaken, zoo nood ig onder voorwaarden, al s
nog macht ig ing tot uitbetaling te geven. 

7. Voor zoover het bedrag van de cheques 
niet hooger is dan een duizend gulden . kan 
degene, aan wicn blijkens aanwijzing in de 
cheque het bedrag moet warden uitbeta ald, 
verzoeken de u itbetaling te doen geschieden 
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aan een door hem aa n te wijzen persoon. Hij 
stel t dan aan de keerzijde van de cheque de 
gedagteekende en door hem onder tee kende 
verklaring: 

,, Verzoeke het aan ommezijde ve rmelde 
bedrag te doe n ui tbetalen aan ............ ... " 

8. In <.lit geval kan de oorspronkelijke hou
der van de cheque het Rijk niet tot schade
ve rgoeding a anspreken, op grond d a t de voren
bedoelde macht igi ng niet door of namens hem 
op de cheque zou zijn gesteld geworden, tenzij 
hij zich v66r de uitbetaling schriftelijk daar
tegen heeft verzet bij het kantoor, waar de 
c heque betaal baar is. 

9. Uitbetal ing van eene cheque of terug
boe king van het bedrag op de rekening, van 
we! ke het afkomstig is, heeft niet meer plaats 
a ls die uitbetaling of terugboeking niet binnen 
twee jaar na de dagteekening van de cheque 
door d en rechthebbende gevraagd is. 

10. Onze Minister is echter bevoegd na het 
verstrij ken van twee jaren na de d agteekening 
van eene cheque a lsnog ui tbetaling of terug
boeking toe te staan, a ls uit de bescheiden ten 
G irokantore aanwezig naar zijn oordeel m et 
voldoende zekerheid kan warden opgemaakt, 
<lat uitbetaling of terugboeking nog niet plaats 
vond en er overigens tegen uitbetaling of te
n,gboeking geen bezwaar bestaat. 

Art. 9. 1. De postcredietbrieven, bedoeld in 
lid 1 ond r b van arti kel 7, warden op schrif
telijk ve rzoek van de rekeninghouders door den 
directeur uitgereikt voor beclragen van ten 
minste eenhonderd gulden. Zij worclen gesteld 
op naam van door de rekeninghouders aan te 
wijzen natuurlijke personen. H et saldo-tegoed 
van de rekeninghouders, die een brief aan
vragen, wordt bij de uitg ifte van de brieven 
met het bedrag claarvan verminderd . 

2. Gedurende een jaar, te r ekenen van de 
dagtee kening van den brie f , kan degene, op 
wiens naam hij is gesteld, .op alle kantoren in 
mindering va n he t beschikbare saldo van den 
brief geld opnemen. De uitbetaling kan war
d en u itgesteld tot den v ierden dag na vertoon 
van den brie f. 

3. Na het verstrijken van den onder 2 be
doelden' termijn van een jaar mogen, behou
dens ingeva l van ui tstel, geen betalingen meer 
op een postcredietbrief plaats vinden . 

4. T egen inlevering van den brie f, waarop 
een bedrag beschikbaar is gebleven , wordt dit 1 

teruggeboekt op de postrekening van dengene , 
die den br ief heeft aangevraagd, dan we! ui t
betaald aan den door of namens dezen aan te 
wijzen persoon. 

5. Deze verplichting ve rvalt, a ls de terug
boeking of uitbetaling niet binnen dri e ja r en 
na de dagteekening van den brief door den 
rechthebbende gevraagd is. 

Art. 10 . Starting, overschrijving, afschrij 
ving en uitbeta ling van bedragen m et een 
h alven cent zijn niet toegelaten. Als in de 
biljetten een halve cent voorkomt, wordt deze 
verwaarloosd. 

Art. 11. Inleggers bij de Rijkspostspaa rbank 
kuhnen van hun tegoed bij di e instelling laten 
overschrij ven, hetzij kosteloos op hun eigen 
postrekening, hetzij op de postreke ning van 
een antler tegen betaling van het in artikel 
14, lste lid a, genoemd recht voor stortingen. 

Art . 12. Intrekking van stortingen en van 

g irobi ljetten kan, voor zooveel dit overigens 
geen bezwaar ontmoet, plaat hebben zoolang 
de tegoedschrij ving op eens anders postreke
ni ng nog niet is geschied. 

Art. 13. Als waa rborgsom is voor elke re
kening, met u itzondering van di e geopend ten 
behoeve van 's R ij ks dienst, verschuldigcl een 
bedrag van f 5, hetwelk bij opheff ing van de 
rekening wordt terugbetaa l d. 

Art. 14. 1. Als recht i verscltul digd: 
· a. voor elke storting in geld 5 cent voor 
elke 500 gulden of gedeelte van 600 gulden; 

b. voor elke overschrijving tusschen eene 
postrekening en eene g irorekening bij de N e
de rl andsche Bank 10 cent; 

c. voor elke overschrijving op eene rekening
courant bij een buitenlandschen postcheque- en 
g irodienst 10 cent voor e l ke 100 g ulde n of ge
cleel te van 100 gulden ; 

d. voor e lke beschikking per cheque of uit
betaling op een postcred ietbr ief: 

1 °. een vast recht van 6 cent; 
2°. een evenredig i-echt van 15/100 pro 

m ille van de uit te betal en som. 
2. Overschrijvingen van de eene postreke

ning op de andere gesch ieden kosteloos. 
3. Het rech t bedoeld onder a va n lid 1 

wordt bij vooruitbetaling voldaan door aan
hech ting van een of meer frankeerzegels ter 
p laatse aangegeven op het stortingsformulier. 

4. De rech ten bedoeld oncler b, c en d van 
lid 1 worden gebracht ten laste van de post
rekening, welke bij de overschrijving of a f
schrijving betrokken is. 

5. De rechten voor de uitbetal ingen op een 
postcredietbrief worden bij de uitgifte van <lien 
brie f geheven , met dien verstande, dat a ls vast 
recht zooveel maal 5 cent wordt berekend, als 
er quitanties bij den brief behooren . H et vast 
recht voor niet-gebru ikte quitanties en het 
even red ige recht bereke ncl over het bedrag, 
dat n iet werd opgenomen, warden bij inleve
ring van den credietbrie f teruggeboekt op de 
postrekening van dengene, die den brief heeft 
aangevraagd, dan we! uitbetaald aan den 
door of na mens dezen aan te wij zen persoon. 

.6. Bij ui tzonder ing kan door den directeu r 
worden toegestaan, dat de in lid 1 genoemde 
1·echten op eene andere wijze worden voldaan 
clan hierboven is aangegeven. 

7. D e houders van postrekeningen, geopend 
ten behoeve van 's Rijks dienst, zijn vrijgestelcl 
van de betaling der in lid 1 van dit artikel , 
lid 10 van artikel 15 en de leden 3, 4 en 5 
van artikel 16 vastgestelde rechten, met <lien 
verstande, dat de vrij stelling van het onder a 
van lid 1 van dit a rtikel bedoelde recht alleen 
gel dt voor stortingen, door hen te doen ten 
behoeve van hun e igen ambtelijke postrekening. 

8. Onze Minister is bevoegd aan houders 
van andere postrekeningen , geopend ten be
hoeve van open bare besturen of instell ingen of 
van de Nederlandsche Bank onder door hem 
nader vast te stellen voorwaarden vrijstelling 
van een of meer der in lid 7 bedoelde rechten 
toe te staan. 

Art. 15. 1. Spoedbehandeling kan warden 
verl angd van gedane stortingen, alsmede van 
ingezonden girobilj etten en adviezen van che
ques. 

2. De formulieren, waarvan spoedbehande
ling verlangd wordt, a lsmede eventueel de om-
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sl agen, waarin zij zij n gesloten, behooren te 
zij n voorzien van de duidel ij k leesbare in het 
oog loopende aanduiding ;,Spoedbehandeling". 

3. Voor spoedbehandeling is een bijzonder 
recht verschuldigd van 40 cent per storting, 
per girobi l jet, of per ch'que, met <lien .ver
stande, dat als bij eenzelfde girobiljet opdracht 
tot meer dan een overschrijving wordt gege
ven, het rech t voor el ke overschrij ving ver
schuldigd is .• Het . recht wordt in mindering 
gebracht van het tegoed der postrekening van 
afschr ij ving of voor zooveel het stortingen be
treft, voldaan door middel van frankeerzegels 
op de stortingsformulieren. 

4. Spoedbehandeling van cheque-adviezen 
kan oak warden verlangd door de houders der 
betrokken cheques. De daartoe strekkende ver
zoeken moeten schriftelij k ger icht warden tot 
den directeur. H et recht behoort a lsdan te 
warden voldaan door middel van een of meer 
frankee rzegels op het verzoek. 

5. Op verzoek van den reken inghouder, die 
een girobiljet a fgeeft, of van hem, die eene 
starting doet, wordt aan den rekeninghouder, 
voor wien het bedrag bestemd is, afzonderlijk 
kennis gegeven van de a a nkomst van het b iljet 
op het girokantoor resp. van het aannemen 
van de sta rt ing. De formulieren, waarop het 
verzoek betrekk ing heeft, a lsmede eventueel de 
omslagen, waarin deze zijn gesloten, behooren 
te zijn voorzien van de duidelijk leesbare in 
het oog loopende aanduiding ,,Spoedbericht". 
Hiervoor wordt een extra recht geheven van 
15 cent, hetwel k op de stortingsformulieren in 
frankeerzegels moet worden verantwoord ; 
heeft het verzoek betrekking op girobiljetten, 
zoo wordt d it recht in mindering gebracht va n 
het tegoed van de postrekening van afschrij 
ving. 

6. Vorenbedoeld berich t kan desverl angd 
ook per telegraaf worden verzonden . De aan
d uid ing behoort alsdan te luiden ,,Telegra fi sch 
spoedbericht". Beha lve het vorengenoemde 
recht van 15 cent warden de telegramkosten in 
reken ing gebracht. Voor stortingen moeten 
deze in gereed gel d betaald warden, voor giro
b il jetten worden zij in mindering gebracht van 
het tegoed van de postrekening van afschrij
ving . 

7. Met afwijking in zooverre van het be
paalde in de leden 5 en 6 van dit artikel 
wordt, a ls het telegrafische spoedbericht be
trekking heeft op de aankomst van een g iro
b il jet voor overschrijvi ng op eene gi rore keni ng 
bij de ederlandsche Bank, een recht geheven, 
dat voor bedragen, niet hooger d a n f 100,000 
wordt bepaald op 1/10 pro mill e van het over 
te schrijven bedrag, m et een minimum-bedrag 
van f 2.50 en voor grootere bedragen op f 10, 
vermeerderd met 1/20 pro mille van de som, 
waarmede zij de f 100,000 over t reffen , wolk 
recht in mindering wordt gebracht van het te
goed van de postrekening van afschrijving . 
Het bepaalde in <lit l id is niet van toepassing 
op de postrekening geopend ten behoeve van 
's Rij ks Schatkist. 

8 . Van de aankomst van girobiljetten met 
de aanduiding ,,Spoedbericht" of ,,Telegrafisch 
spoedbericht", die wegens ontoereikendheid 
van het saldo niet kunnen worden afgeschre
ven, wordt geen kennis gegeven. 

9. Aan rekeninghouders wordt op hun ver-

zoek bericht gezonden van de uitbetaling van 
eene door hen afgegeven cheque. De cheque 
en het onder 2 van artikel 8 bedoelde advies 
van de cheque, waarvan zij <lit bericht wen
schen, moeten aan de voorzij de voorzien zij n 
van de duidelijk leesbare in het oog loopende 
aanduiding ,,Bericht van u itbetaling". Hier
voor is een recht verschul d igd van 15 cent, 
hetwelk in m indering wordt gebracht van het 
tegoed van de po trekening van afschrijving. 

10. Op verzoek van rekeninghouders wordt 
een bedrag in mindering van het tegoed van 
hunne postrekening op door hen aan te geven 
wijze, op hunne kosten en buiten verantwoor
delij kheid van den dienst naar het buitenland 
overgemaakt. B ehalve de kosten wordt een 
recht van 15 cent ten l aste van hunne post
r ekening gebracht. 

11. Zool a ng de bescheiden aanwezig zij n , 
wordt aan storters op postrekeningen en voor
malige houders van cheques, c. q. personen, 
aan wie bedragen zijn uitbetaald, gelegenheid 
gegeven tot het verkrijgen van inlichtingen 
betreffende door hen aan te wijzen stortingen, 
1·esp. betalingen en tot het verkrijgen van in
zage van de desbetreffende stortingsformul ie
ren resp . betalingsstukken. Alvorens aan ver
zoeken als hierbedoeld betreffende stortingen 
wordt voldaan, kan vertoon van het afgegeven 
bewijs van starting worden gevorderd. Voor 
elk afwnderlijk ingediend verwek is bij voor
uitbeta ling een recht van 15 cent verschuldigd, 
met <lien verstande, dat, ind ien inlichtingen 
omtrent of inzage van meerdere stukken wordt 
verzocht, <lit recht voor el k van die stukken 
verschuldigd is. H et behoort te worden vol
daan door aanhechting van een of meer fran
keerzegels op het verzoek. 

12. Gelijk recht is verschuldigd voor elke 
cheque, waarvan uitbetaling wordt verzocht na 
a floop van den in artikel 8, l id 6, genoemden 
termijn. Dit recht behoort eveneens bij vooruit
betaling te worden voldaan door aanhechting 
van een of meer frankeerzegels op het verzoek. 

13. Indien een verzoek a ls bedoeld in lid 4, 
I id 11 of I id 12 van <lit artikel wordt gedaan 
door een rekeninghouder kan het daa rvoor 
verschuldigde recht desverlangd in mindering 
worden gebracht van het tegoed van zijne post;. 
r ekening. 

14. Op verzoek van den houder van eene 
cheque of van den rechthebbende op de uitbe
taling wordt het bedrag per expresse-bestelling 
te zijnen huize uitbetaald. De kosten van deze 
expresse-bestelling, berekend volgens . de ter 
zake geldende bepalingen van den postdienst, 
worden bij vooruitbetaling voldaan door aan
hechting van een of meer frankeerzegels aan 
het verzoek. 

15. Indien op deze wijze te weinig is be
taald, wordt het ontbrekende bij de uitbeta-
1 ing va n de cheque ingevorderd. 

16 . Op verzoek van den trekker van eene 
cheque op naam wordt het bedrag per expresse
bestell ing ten huize van dengene , te w iens 
name de cheque is gestel d, uitbetaald . Hij be
hoort van <lit verlangen te doen blij ken door 
de duidelijk leesbare in het oog loopende aan
duiding ,,Expresse" aan de voorzijde van het 
onder 2 van artikel 8 bedoelde advies, waarop 
bovendien het volledig adres van den recht
hebbende moet worden vermeld. Het recht voor 
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de expresse-bestelling is gelijk aan het bedrag, 
hetwelk boven het gewone port volgens de be
palingen van den postdienst voor expresse
bestelling van binnenlandsche poststukken is 
verschuldigd. H et volgens deze bepalingen bij 
vooruitbetaling verschuldigde minimum-bedrag 
wordt van het tegoed van de rekening van den 
trekker in mindering .gebracht, evenals het
geen daarenboven verschuldigd mocht zijn en 
niet vah den geadresseerde mocht kunnen 
worden ingevorderd. 

17. D e directeur is bevoegd, voor elk g iro
biljet of cheque-advies, dat aan het girokan
toor wordt ingezonden zonder dat het beschik
bare saldo-tegoed op de betrokken postrekening 
de gevraagde afschrijving toelaat, een extra
recht van 15 cent in mindering van het tegoed 
van die postrekening te brengen. 

18. Voor de terugbetaling van bedragen 
wegens stortingen, welke niet op de aangege
ven postrekening geboekt kunnen worden, is 
door den storter een recht van 15 cent per 
storting verschuldigd, dat van de terug te be-
talen som wordt ingehouden. · 
19 . D e verplichting tot terugbetaling ver
valt als de storter zich niet binnen twee jaren 
na den dag der storting voor het in ontvangst 
nemen der gelden heeft aangemeld. 

20. De di recteur is bevoegd in bijzondere 
gevall en teruggaaf te verleenen van het in lid 
11, 12 en 18 van dit artikel genoemde recht. 

Art. 16. 1. De rekeninghouders ontvangen 
kosteloos bericht van de boeking wegens te
goed- en a fschrij v ingen, met vermelding van 
het berekende saldo-tegoed. 

2. Voor bijzondere werkzaamheden, bij het 
samenstellen of verzenden der afrekeningen 
op verzoek der rekeninghouders in acht te 
nemen, kan eene vergoeding worden geheven, 
waarvan het bedrag in elk afzo nderlijk geval 
door den directeur wordt vastgesteld. Zij wordt 
in mindering gebracht van het tegoed der post
rekening van den verzoeker. 

3. Zool ang de betrekkelijke bescheiden .aan
we~ig zijn, wordt aan rekeninghouders gelegen
he1d gegeven tot het verkrijgen van inlichtin
gen omtrent hunne postrekeningen en tot het 
verkrijgen van inzage van door hen aan te 
wijzen bescheiden , op grond waarvan boekingen 
op hunne postrekeningen hebben plaats ge
vonden. Voor elk afzonderlijk ingediend ver
zoek is een recht van 15 cent verschuldigd, 
met d1 en verstande,. dat, indien inlichtingen 
omtrent of inzage van m eerdere stukken wordt 
verzocht, dit recht voor elk van die stukken 
verschuldigd is. H et wordt in mindering ge
bracht van het tegoed hunner postrekening. 

4. Zij kunnen, m ede zoolang de betrekke
lijke besche iden aanwezig zijn, afschrift van 
hunne post rekening verkrijgen. Hiervoor is 
een recht verschuldi gd, berekend naar den 
m aatsta f van f 1 per uur, aan de samenstelling 
van het afschr ift besteed, met een minimum 
van 25 cent, hetwelk eveneens in mindering 
wordt gebracht van het tegoed hunne r postre-
kening. · 

5. Voorm al ige reken inghouders of hunne 
rechtverkrijgenden kunnen eveneens inlichtin
gen, inzage en a fschriften als vorenbedoeld 
verkrijgen tegen voldoen ing van gelijk recht 
door aanhechting van een of meer frankeer
zege ls op het ·verzoek. 

1928 

6. Met afwijking in zooverre van het be
paalde in de leden 3 en 5 van dit a rtikel 
warden verzoeken om inlichtingen betreffende 
overschrijv ingen in het verkeer met buiten
landsche postcheque- en girodiensten slechts 
toegelaten gedurende een jaar, te rekenen van 
den dag, volgende op <li en, waarop de opdracht 
tot overschrijving werd verstrekt en is voor 
zoodani ge verweken een recht verschuldigd 
van 30 cent, h etwelk wordt terugbetaald , a l s 
de opdracht tot overschrijving niet is uitge
voerd tengevol ge van een dienstverzuim. 

7. De directeur is bevoegd in bijzondere 
gevall en teruggaaf te verleenen van het in dit 
artikel bedoelde rech t voor het verstrekken 
van inlichtingen of het geven van inzage van 
besche iden. 

Art. 17. 1. De rekeninghouders zijn niet be
voegd zich bij voorbaat te verzetten tegen het 
doen van bijschrijv ingen op hunne postreke
ningen, waartoe door derden opdracht wordt 
gegeven. 

2. Evenwel hebben zij gedurende een week 
n a ontvangst van het in het vorige artikel 
onder 1 bedoelde bericht het recht elke stor
ting of overschrijving op hnnne postrekening 
te weigeren , indien zij over het bedrag nog 
niet hebben beschikt, in wel_k geval de ge
boekte som van hunne rekenmg wordt a fge
voerd en teruggeboekt op de postrekening, 
waarvan het bedrag a fkomstig is, clan we! ter 
beschikking gesteld van dengene, die de stor
ting deed. 

3. Wijzen de postrekeningen van de reke
ninghouders, di e van hun recht van we igering 
gebrui k w illen maken, geen beschikbaar saldo
tegoed aan , voldoende om de vorenbedoelde 
afvoering te doen plaats v inden, dan vangt 
de termijn van eene week eerst aan met den 
dag, volgende op dien , waarop het saldo-tegoed 
voor die afvoering toere ikend is geworden. 

Art. 18. 1. De directem stel t tegen beta] ing 
van een door hem te bepalen bedrag verkrijg
baar l ijsten van de namen der rekeninghouders 
met aanduiding van het nummer hunner post
rekening. 

2. Voor meer clan een vermelding in deze 
lij st is per uitgave voor elke vermelding boven 
de eerste een recht verschuldigd van f 1.50, 
hetwelk in mindering wordt gebracht van het 
tegoed van de postrekening van de betrokken 
rekeninghouders . 

Art . 19. Verschill en over postrekeningen 
m oeten door rekeninghouders bij den directeur 
aanhangig gemaakt warden binnen drie maan
den na den dag, waarop de betrokken boe
kingen of handelingen hebben plaats gehad. 

Art. 20. 1. D e directeur is bevoegd de be
schikk ing over het tegoed eener postrekening 
gedurende het bestaan van een verschil geheel 
of ten deele op te schorten. 

2. Hij kan eene postrekening ambtshalve 
opheffen: 

a. a ls door den rekeninghouder herhaalde
lijk g irobiljetten of cheques worden afgegeven, 
waardoor het beschikbare saldo-tegoed dier 
rekening wordt overschreden; 

b. bij het bevinden van onregelmatigheden 
en van misbruik ; 

c. bij bet niet nakomen door den rekening
houder van de bepalingen betreffende den 
dienst; 
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d. a ls gedurende twee kalenderjaren geene 
boekingen op de rekening hebben plaats ge
had; 

e. in het belang van den dienst_ 
3. Opheffing van eene postrekening in de 

gevallen onder a, b en c geschiedt niet, dan 
nadat de rekeninghouder schriftel ijk is gewaar
schuwd. In de gevallen bedoeld onder d en e 
wordt de rekeninghouder vooraf schriftel ijk 
ingelicht. 

4. Als eene postrekening in het belang van 
den dienst wordt opgeheven, heeft de reken_ing
houder gedurende een maand na de dagteeke
ning der desbetreffende kenn isgeving het recht 
daartegen in beroep te kornen bij Onzen 
M inister. 

Art. 21. 1. Verzoeken om opheffing van 
postrekeningen warden onder overlegging van 
de bij den rekeninghouder nog voorhanden 
ongebruikte formulieren als bedoeld in artikel 
7 onder 4 en 5 schriftelijk gericht t-0t den 
directeur, die over zoodanig verzoek binnen 
14 dagen na de indiening besli st. 

2. Verlangt de rekeninghouder met spoed 
over zijn saldo te beschikken, dan behoort het 
verzoek tot opheffing van de rekening te zijn 
voorzien van de duidelijke leesbare, in het oog 
loopende aanduiding ,,spoedbehandeling". In 
<lit geval wordt zoo spoedig mogelijk op het 
verzoek beslist, waarvoor een hijzonder recht 
van 40 cent verschuldigd is. 

Art. 22. Bij de opheffing van eene post
rekening wordt aan den rekeninghouder het 
bedrag medegedeeld, dat hem toekomt en dat, 
eventueel onder aftrek van verschuldigd recht, 
te zijnen name per cheque wordt betaalbaar 
gesteld. De directeur is bevoegd de betaal• 
baarstelling op te schor ten, totdat de even· 
tueel nog in het bezit van den rekeninghouder 
zijnde formulieren als bedoeld in artikel 7 
onder 4 en 5 warden ingeleverd. 

Art. 23. De postrekeningen zelvo warden 
gedurende vijf j aren bewaard. Met uitzonde
ring van de stukken, welke de directeur noo
dig ac'ht te behouden, warden a lle overige 
bescheiden betreffende postrekeningen na twee 
jaren vernietigd. 

Art. 24. Het Rijk is niet geldelijk aanspra
kelijk voor de gevolgen van: 

a. door de rekeninghouders verstrekte on· 
juiste of onvolledige gegevens; 

b . verkeerd gebruik, misbruik of ontvreem
ding van formulieren, welke aan rekening
houders zijn verstrekt; 

c. vertragingen in den dienst. 
Art. 25. 1. De ambtenaren, die met de uit

voering van den dienst warden belast, zijn ver
plicht tot stipte geheimhouding ten aanzien 
van: 

a. de gedane stortingen; 
b. de uithetaalde cheques; 
c. de boekingen op de postrekeningen; 
d. alle overige zaken, welke door hunne 

ambtsvervulling te hunner kennis komen. 
2. Onze Minister is bevoegd in bijzondere 

omstandigheden bij wijze van uitzondering ont
heffing van de verplichting van geheimhouding 
ten aanzien van de zaken, bedoeld onder d 
van het vorige lid, te verleenen. 

Art. 26. De directeur is bevoegd de regelen 
en voorzieningen te treffen, welke ter uitvoe
ring van <lit besluit noodig zijn. 

Art. 27. 1. Onze Minister is bevoegd het giro-

kantoor t ijdelijk voor de behandeling van op
drachten tot bij- en afschrijving op de post
rekeningen te doen sluiten, als naar zijne mee
ning gevaar voor ontreddering van den dienst 
te duchten is. Hij doet van deze sluiting mede
deeling in de Staatscourant, welke mededee
ling bovendien door aanplakking aan de kan
toren bekend wordt gemaakt. 

2. Ingeval Onze Minister van de hem in het 
voorgaande lid verleende bevoegdheid gebruik 
maakt, treft hij in overleg met zijn ambtge
noot van Financien tevens maatregelen, opdat 
de rekeninghouders op nader te stellen voor
waarden en te regelen wijze t ijdens de sluiting 
van den dienst kunnen beschikken ove r een 
bedrag niet hooger dan hun saldo-tegoed, ver
minderd met de in artikel 13 bedoelde waar
borgsom. 

3. Voor de hoegrootheid van het saldo
tegoed is artikel 7, lid 1, 2 en 3, van overeen
komsti ge toepassing. 

4. Eene tijdelijke sluiting van het g iro
kantoor als bedoeld in het l ste lid van dit ar
tikel kan zoo noodig gele idelijk warden opge
heven. Onze Minister regelt de wederopenstel
ling en doet daarvan eveneens mededeeling 
in de Staatscourant, welke mededeeling boven
dien door aanplakking aan de kantoren be
kend wordt gemaakt. 

Art. 28. Rekeninghouders , die cheques wen
schen te doen uitbetalen aan door hen aan te 
wijzen personen, kunnen zoolang zij nog in het 
bezit zijn van formulieren voor de cheque aan 
toonder, deze formulieren daarvoor bezigen. 
Zij behooren dan de woorden ,,aan toonder" 
in den tekst door te halen en op de cheque 
eventueel op de achterzijde de verklaring te 
stellen: ,,Uit te betalen aan .. ....... ...... ... " en 
deze verklaring met hunne handteekening te 
bekrachtigen. Een zelfde, eveneens door hen 
onderteekende verklaring, behoort dan mede 
te warden gesteld op het a dvies, bedoeld onder 
2 van artikel 8. 

Art. 29. 1. Dit besluit, hetwelk kan warden 
aangehaald onder den titel·: ,,Girobesluit 1924" 
met vermelding van het nummer van het 
Staatsblad, waarin het w01·dt geplaatst, ver
vangt het Koninklijk besluit van den 14den 
April 1923 (Staatsblad n°. 139) , welks buiten 
werking tred ing door Onzen Minister wordt 
geregeld. 

2. Onze Minister bepaalt, op welk tijdstip 
of tijdstippen de bepalingen van <lit besluit in 
werking treden; als tijdstip van inwerking
treding zal daarbij kunnen warden vastgesteld 
de tweede <lag na <lien der dagteekening van 
het Staatsblad, waarin <lit besluit is geplaatst. 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 23sten 
Mei 1928 (Staatsblad n°. 183). 

Mij bekend, 
De Minister van Waterstaat, H . v. d . V eg t e . 

24 Mei 1928. BESLUIT, boudende beslissing 
op het beroep, ingevolge de Electriciteits
verordening van Overijssel ingesteld door 
de Naamlooze Vennootsch ap Twentsch 
Centraal Station voor Electrische Stroom
levering te Hengelo (0 .) tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Overijssel 
van 19 October 1926, in zake de levering 
van electrischen stroom aan de gemeente 
A m.bt-Delden . S. 184. 
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Wij WILHELMINA, enz . ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de Naamlooze Vennootschap Twentsch Cen
traal Station voor Electrische Stroomlevering 
te H engelo (0.), tegen het besluit van Gede
puteerde Staten van 0 verijssel van 19 Octobei· 
1926 in zake de levering van electrischen 
stroom aan de gemeente A 1nbt-Delden; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schi llen van Bestuur, gehoord, advies van 15 
Februari 1928, n°. 948; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 18 Mei 1928, La. X, Afdeeling 
Waterstaat A; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
0verijssel, bij besluit van 19 October 1926, 3e 
Afdee ling n°. 6583/6213, afwijzend hebben be
schikt op het verzoek van de Naamlooze Ven
nootschap Twentsch Centraal Station voor 
Electrische Stroomlevering te H engelo ( 0 .), 
om vergunning tot .bet leveren van stroom aan 
een door de gemeente A1nbt-Delden in te rich
ten gemeentelijk electricite itsbedrijf, uit over
weging, dat, naar de Naamlooze Vennootschap 
Electrische Stroomlever ing te l-Iengelo (0.), 
medegedeeld, de stroomlevering aan A 1nbt
D elden zonder bezwaar door haar bedrijf zal 
kunnen geschieden; dat in verband hiermede 
de vraag gesteld moet worden, of de door het 
Twentsch Centraal Station gevraagde vergun
ning uit een oogpunt van eene doelm atige 
e lectriciteitsvoorziening kan worden verleend ; 
dat bij de in artikel 4 van de provinciale elec
triciteitsverorden ing genoemde doelmatige elec
triciteitsvoorziening gedacht inoet worden aan 
de voorziening van de geheele provincie, en 
n iet aan die van een bepaald, beperkt gebied 
binnen de provincie ; dat eene doelmatige 
e lectriciteitsvoorz iening van de geheele provin
cie - en dus ook van de we ini g rendabele ge
bieden - slechts mogel ijk is, indien aan het 
bedrijf, dat zich eene zoodanige voorziening 
ten doe! stelt - zijnde <lit bedrijf in deze pro
vincie de Naamlooze Vennootschap Electrici
teitsfabriek ,,IJsselcentrale" - de mogelijk
he id wordt geopend, behoudens door derden 
krachtens de e lectriciteitsverordening verkre
gen rech ten, met uitslui ting van anderen 
stroom te leveren in a l die gebieden van de 
provincie, waar nog geene voorziening van 
e lectriciteit bestaat; dat laatstgenoemd bedrij f 
slechts bij het bestaan van eene zoodanige 
mogelijkheid om zich ui t te bre iden in staat 
zal zijn, zich dusdanig te ontwikkelen, dat ook 
de weinig rendabele gemeenten van deze pro
vincie onder zoo gunstig mogelijke voorwaar
den van stroom kunnen worden voorzien; dat 
hun college de taak van de provincie inzake de 
e lectricite itsvoorz ien ing aldus ziet, dat van 
provinciewege gestreefd rnoet worden naar een 
toestand, waarbij a lle binnen de provinme ge
legen gebieden en dus ook de, uit een commer
c ieel oogpunt, weinig rendabele, onder zoo 
gunstig mogelij ke voorwaarden den benoodi g
den electrischen stroorn kunnen betrekken, al 
moge hiervan het gevoig zijn , dat enkele ge
meenten of onderdeelen daarvan bij <li en toe
stand aanvankelijk hun stroom onder een igs
zins minder gunstige voorwaarden ontvangen, 
clan bij levering door een ander bedrij f, het-
welk van een andere doel stelling uitgaat, het 
geval zou zijn; dat h. i. op de genoemde gron-

den de hierboven gestelde vraag ontkennend 
moet worden beantwoord en de levering van 
electrischen stroom aan het gemeentelijk be
drijf van A1nbt-Delden door de Naamlooze 
Vennootsch ap E lectriciteitsfabriek ,,IJsselcen
trale" zal moeten geschieden; 

dat van <lit besluit de Naamlooze Vennoot
schap Twentsch Centraal Station voor Electri
sche Stroomlevering te H engelo (0.) bij Ons 
in beroep is gekornen, aanvoerende, dat weige
ring van eene vergunning, a ls door haar ge
vraagd, ingevolge artikel 4 j 0

• artikel 1, l e 
lid, der Verordening op de bedrijven tot pro
ductie en levering van electrischen stroom in 
de provincie 0 verijssel, slechts kan plaats heb
ben om redenen, ontleend aan het belang 
eener doelmatige electriciteitsvoorzien ing; dat 
de weigering, gezien de daarvoor aangevoerde 
redenen en in het bijzonder die, dat eene doel
matige electriciteitsvoorziening van de provin
cie slechts door de ,,Electriciteitsfabriek IJssel
centrale" mogelijk zou zijn, naar hare meening 
ten onrechte is geschied ; dat h. i. eene doel
matige electriciteitsvoorziening van de geheele 
p;ovincie 0verijssel slechts verkregen zal kun
nen worden door samenwerking tusschen de 
,,Electriciteitsfabriek IJsselcentrale" en haar, 
appellante; dat bij een behoorlijk en doelma
t ig opgezet systeem van electriciteitsvoorzie
ning de stroomlevering aan Ambt-Delden door 
haar zou dienen te geschieden en haar onge
twij feld ook toegewezen zou zijn, wanneer Ge
deputeerde Staten niet van het onjuiste begin
sel waren uitgegaan, dat eene doelmatige elec
triciteitsvoorz iening der provincie slech ts door 
het Provinciaa l E lectriciteitsbedrijf geschieden 
kan; 

Overwegende: dat krachtens artikel 4 der 
Verordening op de bedrijven tot productie en 
levering van electrischen stroom eene aanvraag 
om vergunning, als hierbedoeld, slechts kan 
worden geweigerd om redenen, ontleend aan 
het belang eener doelmatige electriciteitsvoor
ziening; 

dat mi tsd ien overwogen moet worden, of 
Gedeputeerde Staten van 0 verijssel bij hun be
streden bes! uit zich terecht op het stand punt 
hebben gesteld, dat het verleenen van de ge
vraagde vergunning aan de doelmatige elec
triciteitsvoorziening van 0 verijssel in den weg 
zou staan; 

dat daarbij rekening moet worden gehouden 
met de omstandigheid, dat de Naamlooze Ven
nootschap E lectricite itsfabriek ,,IJ sselcen
trale", hoewel naar den vorm een privaatrech
telijk karakter dragende, niettemin, blijkens 
de geschiedenis van hare totstandkoming en 
hare statu ten, geacht kan worden geheel te 
staan onder overheidsbeheer, en we! voor het 
grootste dee! onder het beheer van de provin
cie, welke immers 96 % der aandeelen bezit ; 

dat de IJsselcentrale blijkens h are statuten 
zich ten doel stelt de electrificatie van de ge
heele provincie 0 verijssel, en dat, ook met het 
oog op het feit, dat de aandeelhouders der 
Maatschappij alle publiekrechtelijke lichamen 
zijn , verwacht mag worden, dat die Maat
schappij het mogelijke doet, om deze taak, die 
zij in het algemeen belang op zich genomen 
heeft, -te vervullen; 

dat dan ook in de Electriciteitsverordening 
van 0 verijssel met de bijzondere plaats, die de 
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IJsselcentrale te dezen inneemt, i rekening 
gehouden, doordat voor de uitoefening van het 
bedrijf tot levering of tot productie ten behoeve 
van levering van electrischen stroom en voor 
den aan leg der daartoe noodige werken voor 
de IJsselcentrale geen vergunning van Gede
puteerde Staten is vereischt; 

dat hierin reeds ligt de erkenning, dat 
stroomvoorziening door de IJsselcentrale in de 
geheele provincie Overijssel overeenkomt, al
thans niet is in strijd, met het belang eener 
doelmatige electriciteitsvoorziening; 

dat voorts de IJ sselcentrale heeft aanvaard 
eene door Ons verleende concessie, geldende 
o. m. voor de geheele provincie Overijssel, voor 
den aanleg en de exploitatie van inrichtingen 
en van werken tot het voortbrengen, gele iden, 
transformeeren, verdeelen en leveren van elec
triciteit, met uitzondering van die ten behoeve 
van telegrafen en telefonen, door de aanvaar
ding van welke concessie de IJsselcentrale nog 
weer meer waarborg biedt, dat zij de taak, die 
zij bij de statuten op zich genomen heeft, naar 
behooren zal vervul Jen ; 

dat bij bedoelde concessie, immers bij a rti kel 
4 der voorwaarden, aan de IJssel centrale c!e 
verplichting is opgelegd om binnen het gecon
cessioneerde gebied, dus ook binnen de geheele 
provincie Overijssel, voor zoove,· deze verplich
ting door Ons of van Onzentwege niet aan een 
antler is opgelegd, met inachtnem ing van ar
tikel 6 der conces ievoorwaarden, elken ge
gadigde het verkrijgen van electrischen stroom 
te waarborgen; 

dat de levering van den stroom aan de gega
digden volgens de concessie niet kan gesch ie
den op voorwaarden, welke meer bezwarend 
voor de afnemers zijn, dan die, welke door 
Onzen Minister van Waterstaat zijn goedge
keurd, waardoor dus levering door de IJssel
centrale niet anders kan ge chieden dan op 
voorwaarden, welke billijk geacht moeten 
warden; 

dat uit het bovenstaande volgt, dat zoowel 
volgens de tatuten, als, in het algemeen ge
sproken, volgens de provinciale verordening 
en de Rijksconcessie de geheele provincie Over
ijssel en dus ook de gemeente Arnbt-Delden 
rechtens behoort tot het gebied, hetwel k door 
de IJsselcentrale van stroom moet worden 
voorzien, en dat, ingevolge de conce sie de 
voorziening door de IJsselcentrale niet anders 
kan geschieden dan op voorwaarden, die met 
d& billijkheid zeker niet in strijd zullen zijn; 

dat nu we! de electr icite itsverordening van 
Overijssel de mogelijkheid openlaat, dat aan 
andere ondernemingen dan de IJsselcentrale 
vergunning wordt verleend als in artikel 1 der 
verordening bedoeld, maar dat daarbij toch 
zeker in acht genomen moet worden de bijzon
dere plaats door dezelfde verordening aan de 
IJsselcentrale toegekend; 

dat mitsdien het verleenen van eene vergun
ning aan eene andere onderneming niet zou 
mogen schaden het belang van de IJsselcen
trale, omdat een dergelijke benadeeling van 
de belangen van de IJsselcentrale zou mede
brengen een benadeel ing van de belangen van 
de electriciteitsvoorziening van Overijssel, wel
ke voorziening immers volgens de statuten 
dier vennootschap, de Electriciteitsverordening 
van Overijssel en de Rij ksconcessie de taak is 
van de IJsselcentral &; 

dat Gedeputeerde Staten bij de beoordeel ing 
van de vraag, of de door het Twentsoh Cen
t raal Station gevraagde ve1·gunning moet wor
den verleend, zich dan ook terecht gesteld heb
ben op het standpunt dat niet enkel het bel ang 
van de stroomvoorziening van A mbt-Delden 
den doorslag moet geven, maar dat de doel
matige electrioiteitsvoorziening van de geheele 
provincie hier maatgevend moet zijn ; • 

dat, waar blijkens mededeeling van de IJssel
centrale de stroomlevering aan Anibt-Delden 
zonder bezwaar door haar bedrijf, het bedrijf 
der IJsselcentrale, zal kunnen geschieden, en 
dus moet worden aangenomen, dat de stroom
voorziening van Ambt-Delden ook zonder het 
verleenen van eene vergunning aan het 
Twentsch Centraal Station op aannemelij ke 
voorwaarden zal kunnen plaats hebben, het 
fe itelijk onttrekken van het gebied van Ambt
Delden aan het stroomleveringsgebied van de 
IJsselcentrale niet noodig voorkomt; 

dat aan den anderen kant Gedeputeerde Sta
ten niet ten onrechte vreezen, dat het onttrek
ken van Ambt-Delden aan het stroomleverings
gebied van de IJsselcentrale een nadeeligen 
invloed moet uitoefenen op de doelmatige 
st,roomvoorziening van Overijssel door meerge
noemde Maatschappij, tot wier taak immers 
die stroomvoorziening behoort; 

dat immers stellig moet worden verwacht, 
dat deze Naamlooze Vennootschap in haar (fe
noemde taak ernstig zal worden bemoeiliJkt 
doordat geb ieden, welke zij ter uitoefening van 
die taak van stroom kan en wil voorzien aan 
andere ondernemingen worden toegewezen, tel
kens als zoodanige ondernemingen, om redenen 
niet ontleend aan het a lgemeen belang - de 
behartiging van welk belang haar immers niet 
is opgelegd - prijs stellen op de levering van 
stroom in zoodanig gebied; 

dat immers, indien zoodanige gedragsl ijn 
algemeen zou worden gevolgd, voor onderne
m ingen als de IJs elcentrale, die vrijwill ig de 
taak op zich namen, o. a. door de aanvaarding 
van een Rij ksconcessie, om een zeker gebied 
onder toezicht van de overheid van stroom te 
voorzien, de vervulling van die taak ten zeer
ste bemoeilijkt, zoo niet onmogel ijk zou worden 
gemaakt, omdat het den niet-geconcessioneerde 
ondernemingen in het algemeen zou vrijstaan 
slechts die gebieden van stroom te voorzien, 
welke voor baar voordeel zouden opleveren, 
al dus aan de geconcessioneerde bedrijven, die 
een taak in het algemeen belang op zich na
men, slechts latende de minder gunstige ge
bieden; 

dat nu we! is aangevoerd, dat eene doel
matige electriciteitsvoorziening van de geheele 
provincie slechts verkregen zal kunnen worclen 
door samenwerking tusschen de IJsselcentrale 
en het Twentsch Centraal Station; 

dat echter zoolang die samenwerking niet ,be
staat, Wij met zoodanige samenwerking bij 
het nemen van een besliss ing op het beroep 
geen rekening vermogen te houden; 

Gezien de Electrioiteitsverorclening van Over
ijssel; 

Hebben goeclgevonden en ver taan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat met het rap
port van Onzen Minister in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal zal 
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worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

H et Loo, den 24sten Mei 1928. 
WILHELMINA. 

D~ Minister van Waterstaat, H. v. d. Veg t e . 
(Uitgeg. 11 Juni 1928.) 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

La. X. 

Afdeeling: 
Waterstaat A. 

's-Gravenhage, den 18 Mei 1928. 
Aan de K oningin. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, heeft mij toegezonden 
het door de Afdeeling aan Uwe Majesteit uit
gebrachte ad vies van 15 Februari 1928, n°. 
948, met ontwerp-besluit, en bijlagen, betrek
king hebbende op het beroep, ingesteld door 
de Naamlooze Vennootschap Twentsch Cen
traal Station voor Electrische Stroornlevering 
te H engelo (0.) tegen het besluit van Gede
puteerde Staten van Overijssel van 19 October 
1926, in zake de levering van electrischen 
stroom aan de gemeente Ambt-Delden . 

Het door de Afdeeling voorgedragen ont
werp•besluit luidt a ls volgt: 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de Naamlooze Vennootschap Twentsch Cen
traal Station voor Electrische Stroomlevering 
te H engelo ( 0 .), tegen het bes! uit van Gede
puteerde Staten van Overijssel van 19 October 
1926 in zake de levering van electrischen 
stroom aan de gemeente A mbt-Delden; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 Februari 1928, n°. 948 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Overijssel, bij besluit van 19 October 1926, 3e 
Afdeeling n° . 6583/6213, afwijzend hebben be
schikt op het verzoek van de N aamlooze Ven
nootschap Twentsch Centraal Station voor 
Electrische Stroomlevering te H engelo (0.), 
om vergunning tot het leveren van stroom aan 
een door de gemeente Ambt-D elden in te 1·ich
ten gemeentelij k electriciteitsbedrijf, uit over
weging, dat, naar de Naamlooze Vennootschap 
Electriciteitsfabriek ,,IJsselcentrale" hun heeft 
medegedeeld de stroomlevering aan A mbt
D elden zond~r bezwaar door haar bedrijf zal 
kunnen geschieden; dat in verband hiermede 
de vraag gesteld moet worden, of de door het 
Twentsch Centraal Station gevraagde vergun
ning uit een oogpunt van eene doelmatige 
electriciteitsvoorziening kan worden verleend; 
dat bij de in artikel 4 van de provinciale elec
triciteitsverordening genoemde doelmatige elec
triciteitsvoorziening gedacht moat worden aan 
de voorziening van de geheele provincie, en 
niet aan die van een bepaald, beperkt gebied 
binnen de provincie; dat eene doelmatige 
electriciteitsvoorziening van de geheele provin
cie - en dus ook van de weinig rendabele ge
bieden - • Slechts mogelijk is, indien aan het 

bedrij f dat zich eene zoodanige voorziening 
ten doe! stel t - zij nde di t bedrij f in deze pro
vi ncie de Naamlooze Vennootschap E lectrici
te itsfabriek ,,IJ sselcentrale" - de mogelijk
heid wordt geopend, behoudens door derden 
krachtens de electriciteitsverordening verkre
gen rechten, met uitsluiting van anderen 
stroom te leveren in al die gebieden van de 
provincie, waar nog geene voorziening van 
electriciteit bestaat; dat laatstgenoemd bedrijf 
slechts bij het bestaan van eene zoodanige mo
gel ijkhe id om zich uit te breiden in staat zal 
zijn, zich dusdanig te ontwikkelen, dat ook de 
weinig rendabele gemeenten van deze provin
cie onder zoo gunstig mogelijke voorwaarden 
van stroom kunnen word en voorzien; dat hun 

. college de taak van de provincie inzake de 
e lectriciteitsvoorziening aldus ziet, dat van 
provinciewege gestreefd moet worden naar een 
toestand , waarbij a lle binnen de provincie ge
legen gebieden en dus ook de, uit een com
mercieel oogpunt, weinig rendabele, onder zoo 
gunstig mogelijke voorwaarden den benoodig
den electrischen stroom kunnen betrekken, a l 
moge hiervan het gevolg zijn, dat enkele ge
meenten of onderdeelen daarvan bij <lien toe
stand aanvankel ijk hun stroom onder eenigs
zins minder gunstige voorwaarden ontvangen, 
dan bij levering door een antler bedrijf, het
welk van een andere doelstelling uitgaat, het 
geval zou zijn; dat h. i. op de genoemde gron
den de hierboven gestelde vraag ontkennend 
moet worden beantwoord en de levering van 
electr ischen stroom aan het gemeentelijk b~ 
drijf van A1nbt-Delden door de Naamlooze 
Vennootschap Electriciteitsfabriek ,,IJ sselcen
trale" zal moeten geschieden; 

dat van dit besluit de Naamlooze Vennoot
schap Twentsch Centraal Station voor Elec
trische Stroomlevering te H engelo (0.) bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
weigering van eene vergunning, als door haar 
gevraagd, ingevolge artikel 4 j 0

• artikel 1, le 
lid , der Verordening op de bedrijven tot pro
ductie en levering van electrischen stroom in 
de provincie Overijssel , slechts kan plaats 
hebben om redenen, ontleend aan het belang 
eener doelmatige electriciteitsvoorziening; dat 
de weigering, gezien de daarvoor aangevoerde 
redenen en in het bijzonder die, dat eene doel
matige electriciteitsvoorziening van de provin
cie slechts door de ,,Electriciteitsfabriek IJs
selcentrale" mogelijk zou zijn, naar h are mee
ning ten onrechte is geschied; dat h . i. eene 
doelmatige electriciteitsvoorziening van de ge
heele provincie Overijssel slechts verkregen zal 
kunnen worden door samenwerking tusschen 
de ,,Electriciteitsfabriek IJsselcentrale" en 
haar, appellante; dat bij een behoorlijk en 
doelmatig opgezet systeem van electriciteits
voorziening· de stroomlevering aan Ambt-Del 
den door haar zou dienen te geschieden en 
haar ongetwijfeld ook toegewezen zou zijn, 
wanneer Gedeputeerde Staten niet van het 
onjuiste beginsel waren uitgegaan, dat eene 
doelmatige electricite itsvoorziening der pro
vincie slechts door het Provinciaal Electrici
teitsbedrijf geschieden kan ; 

Overwegende : dat krachtens artikel 4 der 
Verordening op de bedrijven tot productie en 
levering van <:lectrischen stroom eene aan
vraag om vergunning, a ls hierbedoeld, slechts 
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kan worden geweigercl om redenen, ontleend 
aan het belang eener doelmati ge electriciteits
voorzieni ng ; 

dat ter beoordeeling van de doelmatigheid 
der stroomlevering aan de gemeente A mbt
D elden rekening moet worden gehouden met 
het fe it, dat in de provincie Overijssel twee 
naamlooze vennootschappen zich stroomleve
ring aan gemeenten ten doe! stellen; 

dat beide vennootschappen financieel sol ide 
zij n en beicle, gelij k niet wordt ontkend, aan 
een aantal gem eenten stroom leveren op eene 
wijze, wel ke niet tot gegronde critiek aanlei
cling geeft; 

dat wel iswaar de Naamlooze Vennootschap 
E lectriciteitsfabriek ,,IJsselcentrale" zich uit
clrukkelij k ten doe! stelt aan de geheele pro
v incie behoudens verkregen rechten stroom te 
leveren, maar dat de doelmatigheicl cler stroom
levering, door artikel 4 cle r verordening ver
eischt, niet door de doelstell ing eener vennoot
schap, maar door het re ul taat van eene ver
gel ij king van in uitzicht gestelde stroomleve
r ingen kan worden bepaald; 

dat de omstandigheid, dat de provincie 95 % 
der aa ndeelen bezit, het privaatrech telijk ka
rakter cler vennootschap, welke onmiskenbaar 
u it hare statuten blijkt, niet aantast en de 
provincie als aandeelhoude r geen publiek
rechtelijke functi e uitoefent; 

dat ook de financieele deelneming der pro
v incie bij eene publiekrechtelijke beslissing 
geen voorrecht kan scheppen boven eene a n
dere vennootschap, die uit particulier initiat ie f 
ontstaan en door het pub! ie k gezag erkend is 
en die h a re functie uitoefent tot tevredenheid 
der gemeenten en rujverhe idsondememi n gen, 
aan wel ke geregeld stroom wordt geleverd; 

dat het vaststaat, dat Ambt-Delden meer in 
het gebied ligt, tot dusver r echtens door het 
Twentsch Contraal Station van electrischen 
stroom voorzien , dan in het gebied, door de 
IJsselcentrale beheerscht; 

dat evenzeer vast is komen te staan, dat het 
Twentsch Centraal Station in staat en voor
nemens is, goedkooper stroom te leveren dan 
door de IJsselcentrale in het vooru itz icht is 
gesteld; 

dat derh al ve de stroomlevering door het 
Twentsch Centraal S tation meer doelmat ig 
moet worden geacht clan door de IJsselcen
trale; 

Overwegende: dat door het verleenen van de 
vergunning aan het Twentsch Centraal Station 
voor de IJsselcentrale ook in het vervolg de 
doelmatige voorziening van stroom aan dat 
cleel der provincie, dat neg niet van stroom 
is voorzien, niet geacht kan warden in gevaar 
te worden gebracht, daar eenerzijds de IJssel
centrale ook na deze vergunn ing haar werk
kring geleidel ijk zal kunnen ontwikkelen en 
anderzijds de uitbreiding der stroomvoorziening 
bij arti kel 4 niet uitsl uitend aan hare bemoei
i ng is toevertrouwd ; 

dat in het bijzonder de aanleg van een kabel 
naar Am,bt-D elden weli swaar de gelegenheid 
zoude openen, verschillende gemeenten of 
buurtschappen van, stroom te voorzien, maar 
dat, hoe ook I ater over die voorz iening zou 
worden beslist, in iecler geval de vergunning 
aan het Twentsch Centraal Station den aanleg 
van cli en kabel, zij het zonder aansluiting aan 

de weinig rendabele gemeente Ambt-Delden, 
uiet zou belemmeren; 

Gezien de Electriciteitsverordening va11 Over
ijssel; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Aan de aamlooze Vennootsohap Twentsch 

C:entraal Station voor electrische stroomleve
ring te H eng~lo (0.), vergunning te verleenen 
tot het leveren van electrischon stroom aan 
een door de gemeente Ambt-Delden in te rich
ten gerneentelij k electriciteitsbedrijf, ender de 
volgende voorwaarden: 

Omschrijving van het gebied 
waarop de vergunning be
trekking heeft. 

Art. 1. De vergunning geldt voor het leggen 
va n een bovengrondsch/ondergrondsch leicl ings
net voor ]age spanning voor de lever ing van 
draaistroom aan de inwoners der Gemente 
A mb t-Deldcn en voor den aanleg der claartoe 
noodige werken. 

Duur der vergunning. 
Art. 2. De vergunning worclt verleend voor 

een onafgebroken termijn van 20 jaren, te 
rekenen van het tij dstip waarop met de stroom
levering wordt aangevangen, welk tijdstip door 
den vergunninghouder schriftelij k aan Gede
puteerde Staten moet worclen medegedeeld. 

Overdracht der vergunning. 
Art. 3. De vergunninghouder is niet be

voegd van deze vergunning afstand te doen, 
noch deze of de claaruit voortvloeiende rechten 
geheel of gedeeltelijk aan anderen over te 
cl r agen, dan nadat hij bij een door Gedepu
teerde Staten te nemen besluit daartoe be
voegdheid heeft verkregen en voldaan heeft 
aan eventueel bij zoodanig besluit te stellen 
voorwaarden . 

Overdracht van evenbedoelcle rechten zal 
niet kunnen geschieden dan onder het beding, 
dat de nieuwe verkrijger verplicht is zich in 
de plaats van den vergunninghouder te stellen 
in a l die overeenkomsten , welke door Gede
puteerde Staten terzake van de vergunning 
zull en zijn goedgekeurd; di e overdracht zal, 
ten opzichte van hen met wie die overeen
komsten zijn aangegaan, eerst haar bcslag 
krijgen nadat deze hebben verklaard die in de 
plaatsstelling te aanvaarden. 

De vergunninghouder is voorts niet bevoegd, 
zonder toestemming van Gedeputeerde Staten, 
de werken of bij behoorende voorwerpen te 
vervreemden of daarop eenigerlei verband of 
l ast te leggen . 

Ve rpl ichting tot stroomleve
rmg. 

Art. 4. D e vergunninghouder is verplicht, 
voor zoover cleze verplichting n iet aan een 
ander is opgelegd binnen het gebiecl waa.rover 
zich zijne vergunning uitstrekt, elken gegadig
cle het verkrijgen van electrischen stroom te 
waarborgen onder de voorwaarden en naar de 
ta ,·ieven, welke daartoe, onder goeclkeuring 
van Gedeputeerde Staten . door den vergun
ninghouder zij n vastgesteld. 

Deze voorwaarden en tarieven mogen slechts 
worden gewijzigd met bewilliging van Gecle
puteerde Staten, die in bijzondere omstandig
heden afwijking van die voorwaarden kunnen 
toestaan. 
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P la n va n aa nleg der werken. 
Art. 5. Binnen drie maanclen na de dag

teekening van de verleende vergunning zend t 
de vergunninghoucle r aan Gedeputeerde Sta ten 
in drievoud in een algemeene omschrijving 
met teekening voor de stroomvoorz iening van 
het gehee le gebiecl waa rop de vergunn ing be
trekking heeft . 

Bij clat plan moet nauwkeur ig zij n aange
geven de aa rcl en de wijze van gele id ing, van 
e v entueele tra nsformeering e n va n verdeel in g 
van den stroom . 

I s omtrent dat plan overeenstemming ver
kregen tusschen Gedeputeerde Staten en den 
vergunni nghouder clan moeten de werken war
den. uitgevoerd binnen een termijn , wel ke door 
Gedeputeerde Staten zal warden gesteld . 

Ook bij verderen aanleg, a lsmede bij de wij 
ziging van het bestaande wordt geha ndeld 
in den zin van het derde l id van dit artikel. 

Onderhouclspl icht. 
Art. 6. De vergunninghouder is verpl icht 

de werken in goeden staat te oncle rhouden . 
Verst·rekken van inlichtingen. 

Art. 7. De vergunninghouder verpl icht zich 
aan Gedeputeerde Sta ten inzage te geven van 
alle boeken en bescheiden, zoomecle a ll e in
l ichtingen te verstrekken, voor zoover een en 
ander op den bouw en den aanl eg der werken 
bet rekk ing heeft. 
~ aast ingsrech t van de P ro-
vinciale Staten van Over-
ij ssel. 

Art. 8. De Provinciale Staten van Overijs
sel zijn bevoegd, na a floop van den te rmijn in 
artikel 2 genoemd, de vergunning in te trek
ken en het beclrij f te naasten. 

B ij de intrekki ng en naasting gaat a l het
geen door den vergunninghouder voor den aan
leg en de explo itatie is aangesch aft, tot stand 
gebracht en verkregen in e igendom over aan 
de P rovincie. 

De in het vorige lid becloelde e igendoms
overga ng heeft plaats tegen betal ing van een 
som, welke wordt samengesteld u it: 

a. het bech·ag der kosten van aanleg van 
inricht ingen en werken, van aanschaffi ng van 
bijbehoorende voorwerpen en van aankoop van 
gronden, voor zoover deze gesch iedde ten be
hoeve van die inrichtingen en werken, welk 
bedrag vom· elk kalenderjaar, dat de exploi
tatie zal hebben geduurd, vermin clerd wordt 
met zoodanige jaarlijksche a fschrij v ingen als 
voortvloe ien uit de toepassing van eene annui
teitenberekening, welke is gebaseerd op den 
rentevoet, wel ke door Gedeputeer de Staten na 
overleg met den vergunninghouder wordt vast
gesteld, en op een t ijdsduur van 50 jaren voor 
gebouwen, kabelnetten en bovengrondsche ge
le idingen, 20 jaren voor transformatoren en 
meters en 15 jaren voor laborator ia , gereed
schappen en dergel ij ke; 

b. de bedragcn der kosten van u itbreiding, 
verbetering en wijzig ing (<loch n iet van onder
houd) van inr ichtingen, werken en voorwerpen, 
welke bedragen voor elk vol jaar, dat de 
naast ing later geschiedt clan dat waarin de 
uitbreidingen, verbeter ingen of wijzig ingen in 
exp]oj tatie zij n gebracht, verminderd wor clen 
met a fschr ijvingen berekend op de onder a 
aangegeven wijze. 

Ind ien de gelden tot dekk ing van de in het 
vor ige li d onder a en b bedoelde kosten niet. 
door leening zijn verkregen, wordt de rente-
voet door Gedeputeercle Staten, -met inacht
nem ing van den op het oogenbl ik van aanleg, 
aanschaffing, aankoop, u itbreiding, verbetering 
of wijzig ing geldenden r entestand na overl eg 
met den vergunninghouder bepaald. 
Ver vall enverkl aring der vergunning. 

Art. 9. D e verg unn in g kan worde n verva l -
1 en ver kl aard : 

a. ind ien niet voldaan is aan het bepaalde 
in artikel 5, derde en vierde l id ; 

b. ind ien, buiten het geva l van overmacht, 
de vergunninghouder de stroomlevering geheel 
of gedeeltelij k doet stil staan. 

De ve rvallenverklari ng gesch iedt bij beslui t 
van de P rovincia le Staten van Overijssel; het 
bes! uit wordt in het Provinciaal Blad geplaatst. 
Maa kt de Provincie van het ha ar alsdan toe
komende recht van naast ing geen gebru ik, 
cl an kan zij opruimi ng van de werken binnen 
een bepaalden termijn bevelen. 

Vervall en der vergunn ing . 
Art . 10 . De vergunning wordt geacht n iet 

gegeven te zij n, indien n iet binnen eene maand. 
na h are dagteeken ing door den vergunning
houder aan Gedeputeerde Sta ten is ingezonden 
eene verklar ing, houdcnde dat de ver gunrung 
onder de daarbij gestelde voorwaarden door 
hem wordt aanvaard en hare bepalingen door 
hem zull en wa rden nageleefd . 

Scheidsma nnen. 
Art. 11. In geval de overeenstemming be

doeld in het derde l id van artikel 5 n iet wordt 
verkregen, kan de vergunninghouder de be
sli ss ing inroepen van scheidsmannen. 

V an deze scheidsmannen wordt een benoemd 
door Gedeputeerde Staten, Mn door den ver
gunn inghouder en Mn door beide par tijen ge
zamenlijk, of, indien deze daaromtrent niet 
tot overeenstemm ing kunnen komen , door den 
K a ntonrechter te Zwolle, ten verzoeke van de
meest gereede partij . 

De scheidsmannen zullen als goede m annen 
naar bill ij kheid in hoogste ressort ui tspraak 
docn. 

De kosten van eene scheidsrechterlijke u it
spraak wa rden gedragen door de partij , daar
voor door de scheidsmannen aangewezen. 

De scheidsmann en zijn echter bevoegd in 
bijzondere gevall en de kosten over beide par
t ijen volgens eene door hen te bepalen ver
houdi ng te verdeelen. 
K osten en rechten. 

Art. 12 . Ali e kosten en rechten, op deze 
vergunn ing vallende, komen ten laste van den 
vergun ninghouder . 

Onze M inister van W aterstaat is belast met 
de uitvoering van dit beslui t , waarvan a f
schr ift zal warden gezonden aan den R aad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van B e
stuur. 

de jlf iniste,· ·van Waterstaat," 

Blij kens da t ontwerp-besluit is de Afdeeling 
van oordeel , dat het beroep gegrond is, en clat 
aan de N aamlooze Vennootschap Twentsch 
Centraal Station voor electrische stroomleve
r ing te H engelo ( 0 .) onder de in het ontwe_rp
bes lui t opgenomen voorwaarden vergunrn ng 
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moet worden verleend tot het leveren van 
el ectrischen stroom aan een door de gemeente 
Arnbt-Delden in te rich ten gemeentelijk elec
t rici teitsbedrijf. 

M et de meening va n de Afdeeling ka n ik 
mij niet vereenigen. 

Ingevol ge a rtikel 4 van de Provinciale Ver 
ordening op de bedrijven tot productie en leve
ring van electrischen stroom , ka n een aanvraag 
om vergunning slechts worden geweigerd om 
redenen ontleend aan het belang eener doel
mat ige e lectriciteitsvoorziening. 

Volgens de overwegingen in het door de 
Afdeeling voorgedragen ontwerp-besluit is deze 
van oordeel, dat ter beoordeeling van de doel
mat ig he id de r stroom le vering aan de gerneente 
A rnbt-Delden rekening moet worden gehouden 
met het feit, dat in de provincie Overijssel 
twee naamlooze vennootscha ppen zich stroom
levering aan de gemeenten ten doe! stell en, 
dat be ide vennootsch appen financieel solide 
zijn en be ide aan een a antal gemeenten stroom 
leveren, op een wijze, welke niet tot gegronde 
c riti ek aanl eiding geeft. De Afdeeling ziet dus 
in deze twee N aamlooze Vennootsch appen, 
twee volkomen gelijke pa rtij en, die bij de be
oordeeling van de vraag, of een vergunning op 
grond van de Verordening rnoAt worden ver
leend, ook als zoodanig rnoet,m beschouwd 
warden. Nu is het niet aan de aandacht van 
de Afdeeling ontgaan, dat de IJsselcentrale 
zich bepaaldelijk t en doe! stel t aan de geheele 
provincie, behoudens verkregen rech ten, stroom 
te leveren en dat de provincie zelf bijna a lle 
aandeelen (96 % ) dezer vennootsch ap bez it . 
Echter deze door de Afdeeling in het ontwerp
besluit aangeteekende verschill en, mogen naar 
haar meening niet van invloed zijn bij de be
oordeeling van de vraag, of het belang eener 
doelmatige electric iteitsvoor~ iening kan mee
brengen aan een andere . V. een ver gunning 
te weigeren. Deze meening van de A fdeeling 
lijkt mij niet juist. De verordening zelve reeds 
h eeft een antler standpunt ingenomen, en dit 
s tandpunt moet ui tteraard bij h a re toepass ing 
in acht genomen warden . Immers artikel 1, 
derde I id , zegt, dat de in het eerste en tweede 
lid van dit a rtikel bedoelde vergunning niet 
wordt ve re ischt, wa nneer de ui toefening van 
een bedrijf en de aanleg van werken, a ls daar 
in bedoeld, geschieden door het Rijk, de pro
vincie Overijssel , de N. V . E lectr icite itsfabr iek 
IJsselcentra le. Hierin wordt dus de IJssel 
centrale uitdrukkelijk gesteld naast de provin
c ie, kl aarblijkelijk met de bedoeling om aan 
te geven, dat de IJsselcentrale, immers in 
verband met haar in de statuten omschreven 
doel en met het oog op de omstandigheid , dat 
u itslui tend publiekrech telijke li chamen aan
deelhouder kunnen zij n, een bij zondere pl aats 
inneem t ten opzich te van de electriciteitsvoor 
ziening. Ik zou er hier op willen wij zen , dat 
die bijzondere plaats, aan de IJsselcen tra le bij 
de verordening toegekend , niet is een ,,bevoor' 
rechte" plaats , maar een p laats haar aangewe
zen, omdat zij de bijzondere, zeket rli et li chte 
taak, te vervullen heeft, om de geheele p rovin
cie van stroom te voorz ien, en dit, terwijl haar 
m ededing ing wordt aangedaan door anderen, 
die een dergelijken plicht niet op zich hebben 
genomen, die zoodani gen plicht wellicht ook 
n iet op zich hebben will en nemen, di, , de 

stroom voorziening in het algemeen slechts heb
ben willen ter hand te nemen voor zoover 
daarmede winst was te behalen. 

En nu moge wellicht f01meel niet onjuist 
zijn, wa t de A fdeeling aanneem t, da t namelij k 
de IJsselcent rale, ondanks de deelneming door 
de provinc ie voor 96 % in het aandeelenkapi
t aal , blijft een gewone N. V. , die haa r privaat
rechtelijk ka rakte r dus behoudt, zeker mag 
men daa rtegenover de oogen niet sluiten voor 
het maatschappelijk verschijnsel uit den la te
ren t ijd , dat publiekrechtelijke instellingen, 
om redenen, welke hier niet behoeven te war
den besproken, voor de vervullmg van haa r 
publiekrech telij ke taak dikwijls een burger
rech telij ke vennootschap vormen. Dergelijke 
naamlooze vennootschappen door de overheid 
zonder meer a ls gewone burgerl ijke personen 
te doen beschouwen, ook daar waar het niet 
strikt noodi g is, kan geen a anbeveling verdie
nen. Te meer bestaat hier aanle iding onder 
scheid te maken, omdat, a ls gezegd, de ve r
ordening zelf dat ondersche id gewild h eeft. 

Intusschen, ook uit anderen hoofde komt de 
gelijkstelling, welke de Afdeeling voorstaat, 
m ij onj u ist voor. Immers, de IJsselcentrale, in 
d it opzich t geheel ha ndel ende in den geest van 
de taak, di e zij v rijwillig op zich heeft geno
men, om namelijk de geheele p rovincie van 
electrischen stroom te voorzien, h-eeft aanvaard 
eene Rij ksconce sie voor den aanleg en de 
exploit at ie van inr ichtingen en va n werken 
tot het voortbrengen, geleiden, transformeeren, 
verdeelen en leveren van electri citeit, o. a . 
voor de geheele provincie Overijssel. Door deze 
concessie onverpli cht te aanvaarden , een han
deling, waardoor zij zich in de plaats stelde 
van de provincie aan welke vroeger een soort
gelijke concessie was verleend, zij het dan dat 
d ie concess ie nimmer is a anvaard , werd dus te 
meer vastgelegd de bijzondere taa k, in wezen 
een overheidstaak, welke de IJsselcentra le op 
zich nam , onder toez icht van de centrale over
heid. Vol gens die concessie (a rtikel 4 der voor
waarden) is de IJsselcentrale verplicht, voor 
zoover die verplich t ing niet door of vamvege 
Uwe M a jesteit aan een antler is opgelegd, 
b innen het geb ied, waarover de concess ie zich 
u itstrekt ( dus ook over de geheele provincie 
Overijssel) met inachtneming van a r t ikel 6 de r 
concessie-voorwaarden elken gegadigde het 
verkr ij gen van electrischen stroom te waa r
borgen, en zal de levering van den stroom niet 
kunnen geschieden op meer bezwarende voor
waarden , dan die, welke door den Minister 
van W aterstaat zij n goedgekeurd. Het is dus 
n iet te betwisten, dat ook ten gevol ge van het 
aanvaarden van de concess ie-verplichtingen, de 
IJsselcentrale als een geheel a ndere onder
nemi ng moet warden beschouwd dan het 
Twentsch Centraal Station, hetwelk niet in het 
bez it is van zoodanige Rijksconcess ie. Terwijl 
toch de IJsselcentr a le er in de eerste plaats 
op bedacht zal wezen, en vol gens de concessie 
ook moet zijn, op welke wijze de geheele pro
v incie op de beste wijze van stroom zal warden 
voorzien, zal het Twentsch Centraal Station de 
levering in het a lgemeen slechts ter hand ne
men in het geval , dat zulks ,voor de N . V. 
winst oplevert of a lth ans belooft. H et a lge
meen belang van de electriciteitsvoorziening 
zal dus bij zoodanige Maatsch appij op den 
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achtergrond blij ven, a l behoeft de bevordering 
van dat belang uiteraard niet bepaald uitge
sloten te zijn, bijvoorbeeld daar, waar een 
onderneming, die dat belang op den voorgrond 
stelt, n iet optreedt of kan optreden. In d it ver
band moge nog worden opgemerkt, dat, waar 
de Afdeeling in haar ontwerp-besluit naar vo
ren brengt, dat geen ,, voorrecht" kan word en 
gegeven aan eene ondernemi ng a ls rle I J ssel
centrale, boven eene vennootschap, diA u it par
ticulier initiatief is ontstaan, en die hare 
functie uitoefent tot tevredenheid der gemeen
ten en nijverheidsondernemingen, aan welke 
geregeld stroom wordt geleverd, zij de taak 
met een te beperkten blik beziet. Immers het 
behoeft niet uitgesloten te zijn - hierboven 
werd daarop reeds gedoeld - dat de particu
l iere ondernem ing de afnemers, die zij bedient, 
zulks omdat van hen winst is te wachten, tot 
tevredenheid stemt, maar het is een andere 
zaak, of diezellde particuliere ondernemer zich 
zal will en getroosten de noodige opofferingen 
of het risico daarvan, om ook andere afnemers, 
die in vee l m inder gunstige omstandigheden 
verkeeren, van stroom te voorzien. Dit laatste 
is, u it een oogpunt van a lgemeen belang, dus 
van overheidsstandpunt bez ien, het voornaam
ste. I mmers de afnemers, die winst voor den 
stroomleverancier opleveren, zull en we! in elk 
geval van stroom worden voorzien, maar het is 
voor de overheid de taak om toe te zien, dat 
ook zij , die in minder gunstige omstandigheden 
verkeeren binnen niet te langen tijd zullen 
kunnen genieten van de voordeelen, die de 
aanslu it ing aan het electrische net, vooral in 
econom isch opzicht, kan bieden. 

De Afdeeli ng neemt volgens het ontwerp
besl u it voorts als vaststaande aan, dat A ,nbt
D elden meer in het gebied ligt, dat tot dusver 
rechtens door het Twentsch Centraal Station 
van electr ischen stroom werd voorzien, dan in 
het geb ied door de IJ sselcentrale beheersch t. 
Hiertegenover moge worden opgemerkt, dat 
rechtens: 

1 °. vol gens de statu ten de taak van de I J s
selcentra le is, geheel D_verijssel van stroom te 
voorzien, 2° . volgens de provincia le verorde
ning de IJsselcentrale geen vergunning noodig 
heeft voor de levering in Ambt-Delden en deze 
vennootschap dus volgens die verordening de 
levering zonder meer mag ter hand nemen, en 
3° . volgens de Rijksconcessie de IJsselcentrale 
ook in A,nbt-Delden met inachtneming van de 
voorwaarden d ier concessie mag en moet 
leveren. 

Daar tegenover staat, dat op het oogenbl ik 
het Twentsch Centraal Station in A,nbt-Delden 
rechtens n iet mag leveren. 

Volgens het ontwerp neemt de Afdeel ing 
verder aan, dat is komen vast te staan, dat 
het Twentsch Centraal Station in staat en voor
nemens is goedkooper stroom te leveren dan 
door de IJsselcentrale in het vooru itz ich t is 
gesteld en dat de stroomlevering door het 
Twentsch Centraal Station meer doelmatig 
moet worden geacht dan stroomlever ing door 
de IJ sselcentrale. Ook hier geeft de Afdeel i ng, 
naar het mij voorkomt, weer bl ijk van een te 
beperkte opvatting van wat onder een doel
matige stroomlever ing moet worden verstaan. 
H et is n iet tegen te spreken, dat een particu
Jiere electricite itsondernem ing, n iet gebonden 
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door eene R ij ksconcessie, op een beperkt ge
biecl, dat daarvoor in gunstige omstand igheden 
verkeert, goedkooper stroom kan leveren, clan 
een geconcess ioneerd overheids- of (sem i-over
heids-) bedrij f. Maar het kan toch zeker n iet de 
bedoel ing zij n in verband met d ie omstandig
he id een toestand in het !even te roe pen, waar
bij aan het particu liere n iet-geconcessioneerde 
bedrij f wordt toegestaan, vrijelij k a l -d ie ge
bieden te electrificeeren, waar kans op winst 
bestaat, om aan de geconcess ioneerde bedrij 
ven over te laten die gebieden, waar winst
kans uitgesloten is. Het zou niet kunnen uit
blijven, dat clan de n iet-geconcessioneerde be
drij ven, sterk door het niet gebonden zij n aan 
concessie-pl ichten, en bovendien door de wi n
sten gemaakt in de goede gebieden, de con
currentie we! zoo zu ll en uitoefenen, dat voor 
de geconcessioneerde bedrij ven n iet de m inste 
kans zal bestaan om ook nog een dee! van de 
goede gebieden te kunnen voorzien. Het gevolg 
zou ontwij felbaar zijn het dooddrukken van de 
geconcessioneerde bedr ij ven, en het niet voor
zien van de minder rendabele gebieden. De 
A ldeeling volgt dus naar mijne meening een 
geheel verkeerden gedachtengang, a ls zij de 
lever ing van Ambt-D elden a ls een geheel op 
zich zelf staande zaa k beschouwt. Trouwens, 
de geschiedenis dezer zaak zelf toont reeds 
aan, dat de Afdeeling zich h ier op den ver
keerden weg bevindt. Uit de stukken blij kt 
duidelij k, dat de stroomlevering van A mbt
Delden, op zich ze lf beschouwd, voor geen van 
de twee ondernemingen van groot be lang zal 
kun nen zijn: de af te nemen hoeveelheid is 
daarvoor veel te geri ng. Maar het treft, dat 
ju ist thans, o. a. ter gelegenheid van de voor
genomen electrificatie van Ambt-Delden, adres
sen van verscheidene gemeentebesturen mij be
re ikten, waarin deze zaak wordt genoemd 
eene ,,van meer principieelen aard". Terecht 
mijns inz iens, omdat het h ier n iet u itsl uitend 
gaat om de electricite itsvoorzien ing van Ambt
Delden, m aar meer in het a lgemeen, om de 
houd ing welke de overheid ten opz ich te van de 
electriciteitsvoorzien ing van Overijssel zal aan
nemen. E r is aan Gedeputeerde Staten van 
Overijssel dus zeker niet een grief van te ma
ken, dat ook zij zich hebben geste ld op een 
meer principieel standpunt, en dat zij , oordee
lende, dat zij de stroomlevering in bepaalde 
geb ieden aan een and er over] atende, (in zake 
A ,nbt-Delden aan het Centraal Station) de 
algemeene taak van de IJsselcentrale zouden 
bemoeilijken, gemeend hebben de aanvrage 
van bet Centraal Station te moeten afwijzen. 
De a lgemeene belangen van de electriciteits
voorz iening van Overijssel hebben bij het Col
lege zwaarder gewogen clan de, a l of n iet ver
meende, bij zondere belangen van A,nbt-Delden. 
Hieromtrent moge nog wo rden opgemerkt, dat, 
op wel ke wijze de I J selcentrale A mbt-Delden 
ook van stroom zou voorz ien, di t toch in elk 
geval zou moeten geschieden onder Rijkstoe
zicht, dus met inach tnem ing van de tarieven, 
door den M inister van W aterstaat goedgekeurd, 
van welke tarieven toch mag worden aange
nomen, dat zij zeker niet te hoog zu llen zij n. 
Hierbij zal nog reken ing zijn te houden met 
de omstandigheid, dat, indien gel ijk toch we! 
verwacht kan wo rden, op den duur de elec
trificatie van Overijssel voor het bed rijf tot nog 
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guustiger uitkomsten zal leiden clan tot nog 
toe, de mogelijkheid, en a ls gevolg van het 
Rijkstoezicht ook de waarschijnlijkheid, bestaat, 
dat die gunstiger toestand, door de stroom
voorzien ing in het overige dee! van Overijssel 
veroorzaakt, ook op de tarieven van Ambt
D elden zijn invloed zal doen gelden. Ook van 
een meer beperkt standpunt beschouwd kan 
dus de · levering van het Twentsch Centraal 
Station aan A mbt-Delden, althans op den duur, 
niet a ls meer doelmatig worden beschouwd, 
voornamel ijk omdat ten aanzien van de laatst 
genoemcle vennootschap hooger toezicht ont
breekt. 

Uit het bovenstaande blijkt reeds, dat ik 
niet kan meegaan met het oorcleel van de Af
cleel ing, waar deze in het ontwerp-besluit tot 
uiting brengt, dat door het verleenen van de 
vergunning aan het Twentsch Centraal Station, 
voor de IJsselcentrale ook in het vervo lg de 
doelmatige voorziening van stroom aan dat 
dee! cler provincie, dat nog niet van stroom 
is voorzien, niet geacht kan worclen in gevaar 
te worclen gebracht, claar eenerzijds de IJssel
centra le ook na deze vergunning haar werk
kring geleidel ijk zal kunnen ontwikkelen en 
anderzijcls de uitbreiding cler stroomvoorzien ing 
bij artikel 4 {cler provinciale verorclening) 
niet uitsluitend aan hare bemoeiing is toever
trouwcl. Immers, het werd reeds gezegd, be
schouwt men de vergunningsaanvrage voor 
A,nbt-D elden niet op zich zelf, maar meer 
pri nci pi ee l, clan kan het toestaan van de ver
gunning zeker geacht worden in den weg te 
staan aan de cloelmatige voorziening door de 
IJsselcentra le van de geheele provincie ; en 
waar arti kel 4 der verordeni ng onderstel t 
we igering van een aanvrage om redenen ont
leend aan het belang eener doelmatige elec
tricite itsvoorziening, hebben Gecleputeercle Sta
ten clus niet ten onrechte gebruik gemaakt 
van hunne macht om de vergunning te we i
geren. 

De Afdeeling meent e indelijk volgens bet 
ontwerp-besluit, clat de aanslu iting van Ambt
D elden aan het Centraal Station den aanleg 
van een kabel van de IJ sselcentrale naar 
Ambt-Deld en niet zal belemmeren, omclat het 
hier slech ts gaat om de weinig rendabele ge
meente Ambt-Delden. Ook bier stelt de Af
deeling de zaak weer te eenvoudig voor. Het 
gaat n iet enkel om de aansluiting van Ambt
Delden, wanneer de aanleg van becloelden ka
bel overwogen wordt, maar het is een samen
loop van omstandigheden betreffende de elec
triciteitsvoorziening in het betrokken gebied, 
die tot dien aanleg den doorsl ag zal kunnen 
geven; de aansluiting van Ambt-Delden· aan 
het net mag daarbij i ntusschen niet geheel ver
waarloosd worden . 

Op de gronden hierboven ontwikkeld, meen 
ik dus, dat bet besluit van Gedeputeerde Sta
ten van Overijssel van 19 October 1926 ge
handhaafd moet blijven, en mitsdien het be
roep ongegrond moet worden verklaard. 

Een in dien zin opgemaakt ontwerp-besluit 
wordt Uwer Majesteit hierbij zeer eerbiedig 
ter bekrachtiging voorgelegd. 

Het zou Uwer Majesteit kunnen behagen de 
hiernevensgaande aan den Raad van State ge
richte stukken aan den Vice-President van 
dien Raad te doen terug--,enden. 
D e M iniste,· van Wat erstaat , H. v. d. V eg t e. 

24 Mei 1928. WET tot gemeentelijke indee
ling van Zuiderzeegebied. S. 185. 

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

dat het wenschelijk is, in afwachting van na
dere gemeentelijke indeeling, welke het gevolg 
zal moeten zijn van de afsluiting en droog
making van deelen van de Zuiderzee, te be
palen, tot welke gemeenten zal behooren bet 
gebied, waarbinnen de werken tot indijking 
en droogmaking van de Wieringermeer zullen 
worden uitgevoerd , voor zoover dit gebied nog 
niet gemeentel ijk is ingedeeld; . 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Bij de gemeente W inkel wordt ge

voegd het op bijbehoorende teekening 1 aange
duide Zuiderzeegebied, dat ingesloten wordt 
door de lijnen, die de punten s, t, u, v, w, x en 
ij verbinden, en de thans bestaande grens van 
de gemeente Winkel en de gemeente Hoog
woud met de Zuiderz ee tusschen bet punt ij en 
het aanvangspunt s. · 

De omschrijving de r grenzen van het aan de 
gemeente Winkel toe te voegen gebied is als 
volgt: 

De noordoostelijke grens wordt gevormd door 
de lijnen s-t, t--u, u-v, v-w en w-x. Deze 
lijnen zijn gelegen ·oostelijk evenwijdig aan het 
midden van de kruin van den zeedijk en op 
een afstand daarvan van 300 meter en we! wo
danig, dat de lijn s-t evenwijdig loopt aan 
het midden van de kruin van den zeedijk, ge
legen tusschen het zu idoostel ijk grenspunt van 
het perceel gemeente Winkel, Sectie A n°. 
1543, en het knikpunt in de oostgrens van dat 
perceel, gelegen tegenover het perceel ge
rneente Winkel , Sectie An°. 1184, 

de lijn t--u loopt evenwijdig aan het midden 
van de kruin van den zeedijk, gelegen tusschen 
laatstgenoemd knikpunt en het knikpunt, g1c>
legen tegenover het perceel gemeente Winkel, 
Sectie A n°. 1341, 

de lijn u-v loopt evenwijdig aan het midden 
van de kruin van den zeedijk, gelegen tusschen 
het knikpunt tegenover het perceel gemeente 
Winkel , Sectie A n°. •1341 , en het knikpunt, 
gelegen tegenover het perceel gemeente Win
kel, Sectie A n°. 1370, 

de lijn v-w loopt evenwijdig aan het midden 
van de _kruin van den zeedijk, gelegen tusschen 
het kmkpunt tegenovoc het perceel gemeente 
W inkel, Sectie A n° . 1370, en het knikpunt, 
gelegen tegenover het perceel gemeente Win
kel, Sectie A n°. 1002, 

de lijn w- x loopt evemvij!iig aan het midden 
van de kruin van den zeedijk, gelegen tuschen 
het knikpunt tegenover het perceel gemeente 
Winkel, Sectie A n°. 1002, en het punt, waar 
de dijk in westelijke richting ombuigt, welk 
punt gelegen is tegenover het perceel gemeente 
W inkel, Sectie An°. 1312, en op bijbehoorende 
teekening is aangeduid door de letter ij. 

Het punt x wordt bepaald als snijpunt van 
laatstgenoemde lijn en de lijn oostwaarts even
wijdig aan het midden van de krnin van den 
zeedijk onder de gemeente Barsingerhorn en 
"°l' een atstand daarvan van 300 meter, welke· 
lijn op bijbehoorende teekening is aangeduid 
door de letters x-z. De noordgrens wordt ge
vormd door de lijn x--ij, waarvan het punt ii 

1 De bijbehoorende teekening is niet opge
nomen. 
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is gelegen op de noordoostgrens van het per
ceel gemeente W inkel, Sectie An°. 1511, daar 
waar deze grens naar het westen ombuigt. 

De zuidweste lijke grens van het toe te voe
gen gebied vol gt van het punt ij de bestaande 
grens van de gemeenten lVinkel en H oogwoud 
met de Zuiderz ee tot aan het punt s. 

2. Bij de gemeente Barsingerho1·n wordt ge
voegd het op bijbehoorende teekening aange
duide Zuiderzeegebied, dat ingesloten wordt 
door de lijnen, die de punten ij, x, · z, aa, ab, 
ac en h verb inden, en de thans bestaande grens 
van de gemeenten Wieringerwaard, B arsinger
horn en Winkel met de Zuiderzee, gelegen 
tusschen de punten h en het aanvangspunt ;j. 

De omschrij ving der grenzen van het aan de 
gemeente Ba,·singerhorn toe te voegen gebied 
is als volgt: 

De oostgrens wordt gevormd door de lijnen 
x-z, z-aa, aa- ab en ab- ac, welke lijnen zijn 
gelegen oostwaarts evenwijdig aan het midden 
van de kruin van den zeedijk en op een af
stand daarvan van 300 meter. 

De lijn x-z loopt evenwijdig aan het midden 
van de kruin van den zeedijk gelegen tusschen 
het zu idoostel ijk grenspunt v~n het perceel ge
meente B arsingerho,·n, Sect ie B n°. 1133, en 
het knikpunt in de oostgrens van dit perceel , 
gelegen tegenover het perceel gemeente Bar
singerhorn, Sectie B n°. 1134, 

de lijn z- aa loopt evenwijdig aan het mid
den van de kruin van den zeedij k, gelegen 
tusschen laatstgenoemd knikpunt en het knik
punt, gelegen tegenover het perceel gemeente 
Barsinge,·ho,·n, Sectie B n°. 1217, 

de lijn aa-ab loopt evenwijdi g aan het mid
den van de kruin van den zeedijk, gelegen 
t usschen laatstgenoemd kni kpunt en het knik
punt, gelegen tegenover het perceel gemeente 
Barsingerho,·n, Sectie B n°. 1244, 

de lijn ab-ac loopt evenwijdig aan het mid
den van de kruin van den zeedij k, gelegen 
tusschen laatstgenoemd knikpunt en het meest 
noordelij ke grenspunt van het perceel gemeente 
Barsingerhorn, Sectie B n°. 1133. 

Het punt ac is het snijpunt van laatstge
noemde lijn met de lijn g- h, welke lijn voor
stelt de oostel ijke grens van de gemeente 
A nna-Paulowna. 

De grens volgt clan van ac tot h de bestaan
de grens van de gemeente A nna-P aulowna en 
van h naar ;j de bestaande grenzen van de 
gemeenten W ieringerw,aard, Barsingerhorn en 
W inkel met de Zuide,·zee. Vervolgens loopt de 
grens langs de lijn ij-x, welke lij n nader is 
omschreven in artikel 1. 

3. B ij de gemeente M edemblik wordt ge
voegd het op bijbehoorende teekening aange
duide Zuiderzeegebied, dat ingesloten wordt 
door de lijnen, die de punten s, t, u, v, w, x, 
z, aa, ab, ac, r, q, p, ad en ae verbinden, en 
de thans bestaande grens tusschen de gemeen
ten M edemblik, Opperdoes, T wisk, Abbekerk 
en ll. oogwoud met de Zuiderzee tusschen het 
punt ae en het aanvangspunt s. 

De omschrijving der grenzen van het aan de 
gemeente M ede,nbl·ik toe te voegen gebied is 
als volgt: 

De westgrens wordt gevormd door de lijnen 
s-t, t---1.1,, u-v, v-w, en w--x, welke l ij nen 
zijn omschreven in artikel 1, en door de lijnen 
x-z, z-aa, aa-ab en ab- ac, welke lijnen 

zijn omschreven in artikel 2, volgt vervolgens 
de )ijn ac-,i·, zijnde de bestaande grens van de 
gemeente A nna-.Paulowna; daarna buigt de 
grens om naar het oosten en volgt de bestaan
de grens van de gemeente Wieringen, op bij
behoorende teekening voorgesteld door de lij
nen r-q, q-p en p-ad. 

Van punt ad af, welk punt zuiver ten noor
den van het gemeenschappelijk grenspunt der 
gemeenten J.f edern blik en W ervershoof en de 
Zuiderzee (op bijbehoorende teekening aange
duid met de letter ae ) gelegen is, volgt de 
grens de verbindings lijn van de punten ad en 
ae. 

De zuidgrens van het toe te voegen gebied 
wordt gevormd door de thans bestaande gren
zen van de gemeenten M edernblik , Opperdoes, 
T wisk, Abbekerk en Hoogwoud met de Zui
derzee, gelegen tusschen de punten ae en s. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na di en harer afkond iging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 24sten 

Mei 1928. 
WILHELMINA. 

De M inis te1· van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, J . B. K a n. 

De Minister van Waterstaat, H . v. d. Veg t e. 
( Uitgeg. 9 Jul i 1928.) 

24 l11ei 1928. WET, tot wijziging van de arti
kelen I en II der wet van :lO Juni 1924 
(8taatsblad n°. 319), tot wijziging van de 
Leerplichtwet en van de Lager-onderwijs
wet 1920, wijziging van het derde lid van 
artikel 3 der Leerplichtwet, ·zooals het 
krachtens die wet wordt gelezen, en wijzi
ging van het vierde lid van art. 3 der 
Leerplichtwet. S. 186. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1927 /1928, n°. 179, 1-8. 
Hand. id. 1927 / 1928, bladz. 1653-1679, 

1682-1694. 
Hand. l • Kamer 1927/ 1928, bladz. 476, 802, 

803, 885, 887, 904- 911. 
Wij WILHELMINA, enz . . . doen te weten : 
Alzoo W ij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is den t ermijn, vervat in 
de artikelen I en II der wet van 30 Juni 1924 
(Staatsblad n°. 319) te verkorten, eene verbete
ring aan t e brengen in het derde lid van artikel 
3 der Leerplichtwet, zooals het kracbtens die 
wet wordt gelezen, en het vierde lid van artikel 
3 der Leerplichtwet t e wijzigen ; 

Zoo is het, d_at Wij , den Raad van Stat e, enz. 
Art. I. In den aanhef van de artikelen I en 

II der wet van 30 Juni 1924 (Staatsblad n°. 319) 
wordt, in plaats van ,,Tot en met 31 December 
1929", gelezen: ,,Tot en met 30 Juni 1928" . 

Art. II. H et derde lid van artikel 3 der 
Leerplichtwet, zooals het wordt gelezen krach
tens de wet van 30 Juni 1924 (Staatsblad n°. 
319), wordt gelezen als volgt: 

,,De verplichting eindigt , zoodra het kind 
zes j aren leerling eener lag'clre school is geweest 
en het alle klassen doorloopen heeft, of, voor 
zoover het onderwij s gegeven wordt in klassen, 
die samen een langeren leertijd dan zes jaren 
innemen, zoovele klassen, als samen een leer
tijd van zes ja.ren omvatten,met dien verstande, 
dat de verplichting nimmer eindigt, voordat 
het kind den twaalfjarigen leeftijd bereikt en 
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de klasse, waarin het bij hot bereiken van <lien 
leeftijd geplaatst was, doorloopen heeft." 

Art. III. Het vierde lid van artikel 3 dor 
Leerpliohtwet wordt gelezen als volgt : .. 

,,De verplichting eindigt in ied.er geval b1J 
het bereiken van den leeftijd van veertien jaren." 

Art. IV. Indien ten aanzien van een kind 
op 30 Juni 1928 volgens de op <lien datum gel
dende regelen de in a rtikel l der Leerplichtwct 
opgolegde verplichting is gecindigd., wordt ook 
na <lien datum te zijnen ynzien die verplich
tino- als geeindigd beschouwd . 

.'lrt. V. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op <lien barer af
kondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 24sten 

Mei 1928. 
WILHELMINA. 

De Mhiist -,r ·van Onderwi:f-~, 
Kunsten ~n TV etensc;happen, 

We, s z 1 n ;_. _ 
( Uitgcg. I Juni 1928.) 

24 M ei 1928. WET, houdende naturalisat ie 
van M.A. Abrahamz en 19·anderen. S. 187. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
A lzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat Manuel Antonio Abrahamsz en 19 anderen 
a an Ons een verzoek om naturalisatie hebben 
ingediend, met overlegging - wat betreft ~e 
in artikel 2 genoemden vo o1· zooveel doenliJk 
- van de bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad n° 
268), op het Nederlariderschap en het inge
zetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
31 December 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat ,vij, den Raad van State, enz. 
Art. l. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Manuel Antonio A braha,nsz, geboren te 

La Guaira (Venezuela) den 4 April 1875, apo
theker, wonende te Caracas (Venezuela); 

2°. Walther Johannes F,·anz von Be,·nuth, 
geboren te Antwerpen (B elgii!) .den 28 Janu
ari 1891, assuradeur, wonende te 's -Graven
hugc, provincie Zuidholland; 

3° . Albert Cohn, geboren te Maagdenburg 
(Pruisen) den 11 Juli 1871, koopman, wonende 
te 's-Gravcnhage provincie Zuidholland; 

4°. H elena H:nriette Demming, geboren te 
Ludwigshafen (Beieren) den 5 Februari 1894, 
dienstbode, wonende te Frankfort a. d. M . 
(Pmisen); 

5°. Franz Joseph H einrich Hub ert Jansen, 
geboren te A ken (Pruisen) den 8 Augustus 
1884, koopman, wonende te Hulsbe,·g, provmc1e 
Li11ib1trg; 

6°. Otto Klimburg, geboren te Brcko 
(Yo ego Slavii!) den 18 Juli 1893, 2de-stuur
man, wonende te Weltevreden (Nederlandsch
lndi i!); 

7°. F·ried,·ich Wilhelm Theodor August 
Loffhagen, geboren te Lubeck (Duitschland) 
den 24 September 1891, katoenagent, wonende 
te Enschede, provincie Overij ssel ; 

8°. Alexande,· Ludwig August Max von 
Marx, geboren te Wiesbaden (Pruisen) den 6 
Juni 1895, procuratiehouder, wonende te Am
sterdam, provincie N oo,·dholland; 

9°. B erend Jan Schoemaker, geboren te 
Emlichheim ( Pruisen) den 21 Jovember 1883, 
landarbeider, wonende te Wil su,n (Pruisen); 

10°. J oanna Maria Schorger, geboren te 
Dochnia (Polen) den 22 Juli 1900, verpleeg
ster, wonende te 's-G,·avenhage, provincie 
Zuidholland; 

11°. Philipp Andreas Sinwens , geboren te 
Burtscheid, gemeente Aken (Pruisen) den 19 
Augustus 1887, koopman, wonende te Amster
darn, provincie Noordholland; 

12°. Peter Johann Ka,·l Stroucken, geboren 
te Siichteln ( Pruisen) den 20 October 1872 
kcopman wonende te Ke1npen (P,-uisen); 

13°. A nna Oatliarina Hub ertina Verboeket. 
weduwe van Wil,n el,n Heinrichs, geboren te 
Herten (Li1nburg) den 13 September 1878, 
workvrouw, wonende te Roer,nond, provincie 
Li1nb1trg: 

14°. Wilhel,n Carl Nicolaus V e,·weyst, ge
boren te Kl ee/ (Pruisen) den 3 Maart 1894, 
mijnwerker, wonende te Wanne-Eickel (Priti
sen); 

15°. H cnderikus Her·mannus Vogt, geboren 
to Appingeda,n (Groningen) den 16 September 
1893, ingenieur, wonende te Al,nelo, provincie 
Overijssel; 

16°. Josephus Cornelius Van Winckel, ge
boren te Broechem ( Belgii!) den 20 November 
1879, timmerman, wonende te Mierlo, provin
cie Noordbrabant. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3. vierde lid , ondor 3° ., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n° . 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Jan Franz Friedrich Brasse, geboren te 
A msterdam (Noordholland) den 21 J ul i ~899, 
houtwerker, wonende te Amsterdam, provmme 
N oordholland; 

2°. iohann B ernard H olscher, geboren te 
Emmen (Drenthe) den 20 Januari 1894, veen
arbeider, wonende te Barger Compascuum, ge
meente Emmen, provincie Drenthe; 

3° . Gee,·t H end·rik Rottgers, geboren te 
Tubb ergen (Overijssel) den 29 December 1893, 
landbouwer, wonende te Mandcrveen, gemeente 
Tubb ergen, provincie Overijssel. .. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde b1J 
artikel 6 van de wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n° . 268) op het N~derlan~erschaP. 
en het ingezetenschap, laatstehJk gew1Jz1gd b1J 
de wet van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 
955), wordt bij deze de hoedanigheid van N~
derlander verleend aan: J osephus Cornel is 
Joannes H einrichs, geboren te Roermond (Lim
burg) den 1 October 1906, kloosterl ing, wo
nende te 's-H ertogen bosch, provincie Noord
brabant . 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer a fkond iging. 

Lasten en bevel en, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 24sten 

Mei 1928. 
WILHELMI NA. 

De Minister van Justitie, J . Donner. 
(Uitgeg. 7 Juni 1928.) 
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24 M ei 1928. WET, houdcnde naturalisatie 
van J. Augmayer en 21 anderen. S. 188. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo ,vij in overweging genomen hebben, 

dat Johann Augmaye1· en 21 anderen aan Ons 
een verzoek om naturalisatie hebben inged icnd, 
m t overlegging - wat betreft de in artikel 2 
genoemden voor zooveel do enlijk - van de be
wijsstukken, bedoeld in art. 3 der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268). op het 
Nederlanclerschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz: 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verl eend aan : 
1°. Johann Augmc,yer, geboren te Graz 

( Oostenrijk) den 14 Mei 1879, boekhouder, 
wononde te S emarang (Nederlandsch-lndie); 

2°. Maria Gertrud B ecke1'S, geboren te Har
bach (P, .. uisen) den 9 Maart 1887, zonder be
roep, wonende te Harbach (Pruisen); 

3°. H einrich B erson, geboren te Cranenburg 
(P,·uisen) den 19 Mei 1878, kleermaker, wo
nende te Grocsbeek, pro¥incie Gelderland; 

4°. Emilie Ottilie Elsbeth Cissig, geboren te 
St. Pete,·sburg (Rusland) den 8/20 September 
1896, lmntoorbediende, wonende te H elsing/01·s 
(Finland); 

5°. Jacobus Daems, geborcn te M eir (Bel
giiJ) den 31 Augustus 1873, gemeentearbeider, 
wonende te B reda, provincie Noordbrabant; 

6°. G1·ego1-ius Finken, geboren te Eller 
(P,·uiscn) den 25 Januari 1893, fabrieksar
beider, wonende te Dusseldorf (Pruisen); 

7°. Gustav E1·ich Flogel , geboren te Rem
scheid ( Pruisen) den 19 Maart 1893, schei
kundige, wonende te Apeldoorn, provincie 
Gelderland; 

8°. L eon (Leib) Frisch, geboren te Roznia
tow (Polen) den 15 Juni 1892, koopman, wo
nende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land; 

9°. H erman J'rohn, geboren te K e1·krade 
(Limburg) den 22 Januari 1902, agent van 
poli t ie, wonende te Kerkrade, provincie Lim
bu,·g; 

10°. Jacob Geurts, geboren te K eulen-Sulz 
(Pruisen) den 24 Mei 1890, bediende, wonende 
te Keulen-Siilz (Pruisen); 

11 °. Andreas H eim·ich Jansen, geboren te 
U eckendo,-j, thans Gelsenkfrchen (Pruiscn) 
den 11 December 1888, keetbaas, wonende te 
Polsmn i. W. ( Pruisen); 

12°. Arpad Florian H endrik Nesvadba, ge
boren te M edan (Nederlandsch-lndie) den 7 
December 1904, assistent bij de Deli-Batav ia 
Rubbermaatschappij , \vonende op de onderne
ming Rantau Prapat (Nederlandsch-lndiiJ); 

13°. Louis Jo seph Hub ert P irenne, geboren 
te Aubel (BelyiiJ) den 25 Juli 1883, werkzaam 
in het electriciteitsbedrijf, wonende te Tilburg, 
provi ncie N oordbrabant; 

14°. Maria Elisabetha Sch,-a,nm, geboren 
te Neuotting (Beieren) den 11 Februari 1887, 
kantoorbediende, wonende te Aken (Pruisen). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3° ., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Neder landerschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staat sblad n°. 955), wordt bij deze de 

ho danigheid van Nederlander verleend aan: 
1°. Lambertus Asche1·1nan, geboren te Gil

clehaus (Duitschland) den 26 Juli 1868, ar
beider, wonende te Enschede, p rovincie Ovcr
ijssel; 

2°. Ludwig Heinrich Brockotter, geboren te 
W interswijk (Gelderland) den 21 Maart 1898, 
fabri eksarbeider, wonende te Zutphen, provin
cie Oelderland; 

3° . Ernst J' erdinand Blasius Holscher, ge
boren ie Nieuwe1·-A mstel (Noordholland) den 
3 Febmari 1896, banketbakker, wonende te 
Amstc,·dam, provincie Noo,·dholland; 

4°. Jaco bus Alphonsus Holsche,·, geboren te 
Nieuwer-Amstel (Noordholland) den 24 Decem
ber 1894, banketbakker, wonende te A mste,·
dam, provincie Noordholland; 

5°. Franz Karl Otto Scherer, geboren te 
Breslau (P ruiscn) den 24 Januari 1872, bad
meester, wonende te Zutphen, provincie Gelder
land; 

6°. R obert Paul Taenzer geboren te Scho
neberg (Pruisen) den 3 Februari 1874, ge
meente-ambtenaar, wonende te 's-Gravenhage, 
prov incie Zuidholland. 

3. l\1et uitbreiding van hot bepaalde bij ar
tikel 6 van de wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268 ), op het Ncderlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstel ij k gewijzigd bij 
de wet van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 
955), wordt bij deze de hoedanigheid van Ne
derl ander verleend aan: 

1 °. H e1·man Hendrik B erson, geboren te 
Groesbeek (Gelde,·land) den 12 December 
1906, kleermaker, wonende te Groesbeek, pro
vincie Gelderland; 

2°. Gerrit J an Ascherma.n, geboren te En
schede (Ove1·ijssel) den 14 Januari 1907, fa
brieksarbeider, wonende te Enschede, provin
cie Overijssel. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging . 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 24sten 

Mei 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, J. Donner. 
(Uitgeg . 7 J uni 1928.) 

24 Mei 1928. WET, houdcnde naturalisatie 
van E. Basten en 19 anderen. S. 189. 

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

dat Elisabeth B asten en 19 anderen aan Ons 
een verzoek om naturalisatie hebben ingediend, 
met overlegging - wat betreft de in artikel 2 
genoemden voor zooveel docnlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n° . 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Elisabeth B asten, geboren te N ergena 

(Pruisen) den 6 November 1878, dienstbode, 
wonende te Klee/ (Pruiscn); 

2°. Richard Adolf H errnan B eissel von 
Gymnich, geboren te L oeboe Dalem (Neder
landsch-Jndie) den 13 Februari 1906, student, 
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wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland; 

3°. Maria H elena Brockhoven, weduwe van 
Hub ert Gooijen, geboren te Millen (P ruisen) 
den 6 Maa~t 1868, zonder beroep, wonende te 
W ehr (Pruisen); 

4°. Antonius H em-icus Brosens, geboren te 
Meerl e (Belgie) den 11 Mei 1880, landbouwer, 
wonende te Ginneken en Bavel, provincie 
Noordb1·abant; 

5°. H einrich August Burmester, geboren te 
Arnsterda,n (Noordholland) den 22 F ebruar i 
1898, kellner, wonende te Amsterdarn, provin
cie Noordholland; 

6°. Louise Gerardine Nanette Eschauzier, 
geborcn te Nice (Frankrijk) den 5 Februari 
1893, zonder beroep, wonende te Golfe-Juan 
(Frankrijk); 

7°. Anje H ekrna, geboren te Breede, ge
meente Warf/urn (Groningen), den 29 Maart 
1876, verpleegster, wonende te Bandoeng 
(N ede,·landsch-Indie); 

8°. B ertha Anna K esnich, geboren te J,foy
land ( Pruisen) den 11 November 1889, zonder 
beroep, wonende te Mayland (Pruisen); 

9° . H erwig Krebs, geboren te Open (P rui
sen) den 25 October 1877, koopvrouw, wonende 
te 's-Gravcnhage, provincie Zuidholland; 

10°. Josefa Kathe1·ina Friederika K1"ivanez, 
geboren te Weenen (Oostenrijk) den 9 Maart 
1877, huishoudster, wonende te 's-G,·avenhage , 
provincie Zuidholland ; 

11°. Franz P eters, geboren te Gelsenkirchen 
(Pruisen) den 19 Juni 1880, mijnwerker, wo
nende te M engede ( Pruisen); 

12°. Chai1n Moses R echter, geboren te Skole 
(Polen) den 18 December 1900, reiziger, wo
nende te Maastricht, provincie Limburg; 

13°. H el ene Auguste von Sass, geboren te 
Windau (Letland) den 1/14 December 1869, 
koopvrouw, wonende te Arnsterdan,, provincie 
N oordholland; 

14°. H en1·i Theodore Schuur-man, geboren 
te Mol enbeek-Sint-Jan (Belgie) den 31 De
cember 1875, electricien, wonende te B1·ussel 
( B elgie); 

15°. Eleono,·e Spennernann, geboren te 
Trier (Pruisen) den 1 ovember 1894, gezel
schapsdame, wonende te Groningen, provincie 
G1·oningen; 

16°. Cornelius P eter H einrich Johann van 
de Water, geboren te Goch ( Pruisen) den 17 
Juni 1895, chauffeur, wonende te Dusseldorf 
(Pruism). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3° ., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
N erlerlanderschap en het ingezetenschap, laat
stel ij k gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan : 

1 °. Geo,·g Diirfler, geboren te H eine,-s1•euth 
(Beieren) den 3 April 1858, nachtwaker, wo
nende te Arnsterdarn, provincie Noordholland; 

2°. H endrik Kuiper, geboren te Enschede 
(Ove,-ijssel) den 7 Mei 1905, electricien, wo
nende te Enschede, provincie Over-ijssel; 

3°. H erman To enhake, geboren te Tubb e1·
gen (Overijssel) den 14 J anuari 1896, land
OOU\ver, wonende te Tubbergen, provincie 
Overijssel; 

4°. Arthur Valkiese,·, geboren te C,·efeld 

( Pruisen) den 13 J anuari 1884, zonder beroep, 
wonende te Venlo, provincie Lirnburg. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. · 

Lasten en bevel en, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 24sten 

Mei 1928. 
WILHELMI A. 

De Ministe1· van Justitie, J. Donn er. 
( Uitgeg . 7 J uni 1928.) 

24 M ei 1928. WET, houdende naturalisatie 
van J . Biederrnann en 22 anderen. S. 190. 

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

dat Jules B iedermann en 22 anderen aan Ons 
een verzoek om naturalisatie hebben ingediend, 
met overlegging - wat betreft de in artikel 2 
genoemden voor zooveel doenl;jk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), 
op het ederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 
December 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Jules Biederrnann, geboren te Ander

l echt ( B elgie) den 9 Mei 1883, koopman, wo
nende te Overveen, gemeente Bloen,endaal, 
provincie N oordholland; 

2°. Franciscus Cerpentier, geboren te Ste
kene ( B elgie) den 14 Februari 1879, winke
lier, wonende te Nieuw Narnen, gemeente 
Clinge, provincie Zeeland; 

3°. Hub ert H eijmans, geboren te Molen 
Beersel ( B elgie) den 9 October 1871 , land
bouwer, wonende te Neeritter, provincie Lirn
burg; 

4°. Joze f Kahane, geboren te Kolornya 
( Polen) den 7 Maart 1897, bureauchef, wo
nende te Ede, provincie Gelde,·land; 

5°. Anna Franziska K ern per, geboren te 
's-Gravenhage (Zuidholland) den 7 September 
1899, leerares, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland; 

6°. H einrich Krantzen, geboren te Kalden
kirchen (Pruisen) den 8 April 1897, fabrieks
a rbeider, wonende te B elfeld, provincie Lirn
burg; 

7°. T itus Jul es Gerhard Karl L eeser, ge
boren te Keulen-Richl (Pruisen) den 14 Oc
tober 1903, beeldhouwer, wonende te Ornrnen, 
provincie Oi•erijssel ; 

8°. J oseph Carl P eter Ming el eers, geboren 
te Bochu-m ( P ruisen) den 19 Juni 1888, ma
chinist, wonende te Bochu,n (Pruisen); 

9°. H ugo Georg Maria Netrwal, geboren te 
Zara ( Tsjecho Slowakije) den 22 November 
1893, 2e officier bij de Koninklijke Paketvaart 
Maatschappij, wonende te W eltevreden (Ne
dtarlandsch-Indie); 

10°. Cornelis Potma, geboren te Sneek 
(Friesland) den 24 Mei 1861, evangel ist, wo
nende te Deurne, gemeente Antwerpen (Bel
gie); 

11 °. S ervais Pierre J oseph Srneets, geboren 
te Montzen (Belgie) den 29 December 1873, 
reiziger, wonende te R otterdan,, provincie 
Zuidholland; 

12°. J ulfos Soffer, geboren te Brunn (Tsjecho 
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Slowakije) den 23 Augustus 1896, koopman, 
wonende te R otterda,n , provincie Zuidholland ; 

13° . R obert La11ibertus T olz,nann, geboren 
te Ut,·echt (Utrec ht ) den 2 Juli 1903 , werk
zaam in een zaak in ijzerwaren en bouwarti
kelen, wonende te Ut,·echt, provincie Utrecht ; 

14°. H ermann Vinken, geboren te Aken 
(Pruisen) den 26 J anuari 1887, koetsier, wo
nende te Keulen-Ehrenfeld (Pruisen); 

15°. Andre Alphonse Xhonneux, geboren te 
Sippenaeken ( B elgie) den 21 October 1872, 
landbouwer, wonende te W itte,n, provincie 
Li,nburg. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij het 
v1erde lid , onder 3° ., van art. 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelij k gewijzigd bij de wet van 31 Decem
ber 1920 (Staatsblad n°. 955}, wordt bij deze 
de hoedanigheid van N ederlander verleend 
aan: 

1° . Franz Jansen, geboren te Rutenbrock 
( Pruisen) den 25 Maart 1874, winkelier, wo
nende te Barger Oosterveld, gemeente E,n,nen, 
provincie Drenthe; 

2°. Anton Kl e1nens Kaffka, genaamd 
D engle,·, geboren te R egensburg ( Duitschland) 
den 5 Augustus 1861, fouragemeester, wonen
de te A11,ste1·da,n, provincie Noordholland; 

3° . Ede,nondus Dionysius Mo ens, geboren te 
Sluis (Ze eland) den 24 April 1895; onder
machinist bij de spoorwegen, wonende te Maas
tricht , provincie Li,nburg ,-

40 . Lambert W ilhel,n P eters, geboren te 
Batho,·n (Pruisen) den 12 Januari 1870, veen
arbeider, wonende te Z warte,neer, gemeente 
E,n,nen, provincie Drenthe; 

5°. Gustav Adolph Schurfeld, geboren te 
A,nsterda,n (Noordholland) den 29 Juli 1893, 
bakkersknecht, wonende te A ,nsterda,n, provin
cie N oordholland. 

3. Met _uitbre iding van het bepaalde bij art. 
6 van de wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268) , op het ederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 955) , 
wordt bij deze de hoedanigheid van N ederlan
<ler verleend aan: 

1 °. Maria Elisabeth H eij,nans, geboren te 
Neeritter ( Li,nburg) den 25 Juli 1906, zonder 
beroep, wonende te Neeritte,·, provincie Li,n
burg; 

2°. K asper Jansen, geboren te E11,11ien 
( Drenthe) den 29 December 1905, • arbeider, 
wonende te Barger Oosterveld, gemeente E,n
uien, provincie Drenthe; 

3° . Geertruida Margaretha Kaffka, ge
naamd Dengle,·, geboren te Zutphen (Gelde,·
land) den 21 April 1905, inpakste r, wonende 
te A msterda,n, provincie N oordholland. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na di en harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Pale ize het Loo, den, 24sten 

Mei 1928. 
WILHELMINA. 

D e" Ministe,· van J ustitie, J . Donner. 
( Uitgeg. 7 Juni 1928. } 

24 M ei 1928. WET, houdende natura lisatie 
van E. Bloe,ner en 20 anderen. S. 191. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten · 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben_ 

rlat Emma Bloem er en 20 anderen aan Ons 
een verzoek om naturalisatie hebben inge
diend , met overlegging - wat betreft de in 
a rti kel 2 genoemden voor zooveel do enlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 
268), op het Nederlanderschap en het ingeze• 
tenschap, laatste lijk gewijzigd bij de wet van 
31 December 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Emma Blo e,ne1·, . geboren te Sterkrade 

(Pruisen) den 29 Augustus 1895, naaister, 
wonende te Oste1-feld ( Pruisen) ,-

20. H einrich Carl Frech, geboren te Gevels
berg (Duitschland) don 13 April 1860, zonder 
beroep, wonende te Apeldoo,·n, provincie Gel 
derland; 

3°. Frantisek (Frans) Friedler, geboren te 
Pilscn ( T sjecho Slowak-ije) den 27 Juli 1896, 
koopman, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland ; 

4°. Mozes Burech Glatt, geboren te R zes
zow ( P olen) den 14 November 1884, koopman, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land; 

5°. Everhard H eijmink, geboren te K ee ken 
(Pruisen) den 5 Juni 1895, matroos, wonende 
te K ee ken ( P ruisen); 

6°. Alexis Alexyewitsj Kraeff, geboren te 
Z ol otonoscha (Rusland) den 11/24 Januari 
1893, chemisch assistent, wonende te Bandoeng 
(N ede,·landsch-l ndie) ,-

70. Maria H u be,·tine Lebens, geboren te 
Keul en ( Pruisen) den 14 Mei 1894, boekhoud
ster, wonende te K eulen-Lindenthal ( Pruisen); 

8°. Franz Alfred R udolf Neu/fer, geboren 
te B ingen (Duitschland) den 5 October 1884, 
hospitaal-assistent, wonende te Tandjoengb r..:.~i 
(N ederlandsch-lndie) ,-

90. Gottlieb Nolting, geboren te W, m e 
(Pruisen) den 7 Decem ber 1886, mijnopzich t.er, 
wonende te Geleen, provincie Limbu,·g ,-

100. Georges L ouis J ean P ortielje, geboren 
te Antwerpen (B elgie) den 25 November 1886, 
boekdrukker, wonende te R otterdam, provincie 
Zuidholland; 

11 °. L othar Al/ons Schmid, geboren te 
Prossnitz (Tsjecho Slowakije) den 16 December 
1896, tijdelijk ingenieur bij het veil igheids
toezicht in N ede,·landsch-Indie, wonende te 
W eltevreden (N ederlandsch-Indie) ,-

120. Nelly Antoinette Marie Ghislaine 
Schutt e, geboren te Lokeren (Belgie) den 25 
Juni 1896, kantoorbediende, wonende te Nij-
1negen, provincie Gelderland,-

130. ,1llart van Vloten, geboren te Haar
lem, (Noordholland) den 14 Mei 1883, bedrijfs
leider, wonende te Naa,·den, provincie Noord
holland; 

14°. Christian August Walter, geboren te 
0"1nden ( W urttemberg) den 30 December 
1892, huisknecht, wonende te Amsterdam , pro
vincie N oordholland; 

15° . Cornel ius Franz Waijers, geboren te 
Diisseldo,·f (P ruisen) den 10 April 1876, ar
beider, wonende te V enlo, provincie Li,nburg ,-
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16°. Cornelia Allegonda Wulfse, weduwe 
van H erman Gcrlings, geboren te Z wijnd1·ulit 
( Zuidlwlland) den 28 J anuari 1877, houdster 
van een hoenderpark, wonende te Apeldoorn, 
provincie Gelderland. 

2. Met. afwijk ing van het bepaalde bij art. 
3, v ierde lid, onder 3°., der wet van 12 De
cember 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
ste lij k gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staat.sblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan : 

1 ° . Wilhelm August Otto Bilger, geboren 
te A mste7'1iani ( N oordholland) den 11 April 
1903, zonder beroep, wonende te Amsterdam, 
prm·incie Noordholland; 

2°. J ohann H einrich H artmann, geboren te 
Lindloh (Prnisen) den 1 Juni 1867, veenbaas, 
wonende tc Bargcr-Compa..,cuum, gemeonte 
Emm, n, provincie Drenthe; 

3°. Jlurlolf Rolfes, geboren te Emmen 
( Drcnthe) den 1 J anua,·i 1895, ,·eenarbeider, 
woncn d te Barger-CJo,npascuum, gemeente 
Em,nc11 , pr:>vincie Drenthe: 

4°. H erman H endrik 1'hole, geboren te 
Emmen ( Drcnthe) den 16 Augustus 1894, land
bouwer, wonen de te M unsterscheveld, gemeen
te Enrn,cn, provincie Drenthe; 

5°. Ge1·ha1·d H e,-,nann Bruning, geboren te 
Emmcn ( Drcnthe) den 23 F ebruari 1905 , 
smidsknecht, wonende te ,lfussel, gemeente 
Onstwedde, provincie Groningen. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondig ing. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten P ale ize het Loo, den 24sten 

Mei 1028. 
'WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, J . Do ll n e r. 
(Uitgeg . 7 Juni 1928.) 

24 M ei 1928. WET, houdende naturalisatie 
van A . W. C. Ho evel'S, weduwe van A. J . 
P. N. Blanco Y Sanchez de los Gal•venos, 
en 19 anderen. S. 192. 

Wij WILHEL~INA, enz .... doen te weten: 
Alzoo 'Wij in overweg ing genomen hebben, 

dat ,llida, W ilhelmina Charlotte Boevers, we
duwe van Alf,·edo J ose P edro Nolasco Blanco 
Y Sanchez de l os Galvenos, en 19 anderen aan 
Ons cen verzoek om natural isatie hebben in
ged iend, met overlegging van de bewijsstukken, 
bedoeld in art. 3 der wet van 12 December 
1892 (St (iatsblad n°. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 31 December 1920 
(Stautsblad n°. 955); • 

Zoo is het, dat \Vij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid va n Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1 °. Alida Wilhelmin"- Charlotte Boevers. 

weduwe van Alfredo J ose Pedro Nolasco Blan
co Y Sanchez de los Galvenos, geboren te 
's-Grav enhage (Zuidholland) den 28 J anuari 
1868, z011der be roep, wonende te 's- Graven
hage, provincie Zuidholland; 

2°. Adriaan Martin Janssen, geboren te 
's -Gravenhage (Zuidholland) den 6 ovember 
1898. ambtenaar bij het gemeentelijk electrisch 
bedrijf, wonende te 's-G,·av enhage, provincie 
Zuidholland; 

3°. Nicolas J oseph Kl ey1ien, geboren te 
Fouron-l e-Comte (B elgie) den 27 November 
1892, landbouwer, wonende te Vaalserquartier 
bij Aken (P ruisen); 

4°. Charles Laporte, geboren te Parijs 
( Frankrijk) den 2 September 1899, oberkell 
ner, wonende te Vlissingen, provincie Zeeland; 

5°. Franz J oseph M eff ert, geboren te Hirr
l ingen (W;irtt e,nberg) den 4 Maart 1881, 
ee rste commies bij den d ienst der Staatsspoor
en Tramwegen, wonende te Bandoeng (Neder
landsch-TndiiJ); 

6°. ilmalie Neumann, geboren te Bocken
heim (Pruisen) den 8 Februari 1884, verpleeg
ster, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zttidhollan,J, : 

7°. 1'/ieodor P eeters, geboren te Host, ge
meente Weeze (Pruisen ) den 7 April 1875, 
arbeider, wonende te Honnepel (Pruisen); 

8°. Simon Razersdorf, geboren te Antwer
pcn (Belgie) den 8 Mei 1884, directeur eener 
drukkerii, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

9°. Salam on Schwarz, geboren te Janow 
(Polen) den 19 September 1879, irnporteur, 
"onende te 's-G,·avenhage, provincie Zuid
holland; 

10°. H einrich Selten, geboren te L eijthe 
( Pruisen) den 7 December 1885, mijnwerker, 
wonende te U eberruhr (Pruiscn); 

11° . 73ar-uch Silberfeld, geboren te Krakau 
(Pol en) den 12 J anuari 1874, kantoorbediende, 
wonende te Amsterdam, provincie N oordhol
land; 

12°. J ohann Mathias Simons, geboren te 
Aken ( P ruisen) den 23 April 1893, koopman, 
wonende te A ken ( Pruiscn); 

13°. J ozef Splitter, geboren te Krakau 
( Polen) den 16 J anuari 1888, koopman, wo
nende te ' s-Gravenhage, provincie Zuidhol-
land; , 

14° . L eendert Vissers, geboren• te Haan 
( l'ruisen) den 24 October 1884, arbeider, wo
nende te Haan (P r·uiscn); 

15°. Walter Georg Wilhelm H einrich Wag
ne,·, geboren te Hannover (P misen) den 23 
Augustus 1891, waarnemend pol it ieopziener 
der lste kl asse, wonende te Garo et ( N eder
la.ndsch-1 ndie). 

2. Met afwijki ng van het bepaalde bij a rt. 
3, v ierde lid , onder 3°., der wet van 12 De
c mber 1892 (Staatsblad n°. 268) , op het re
derlanderschap en het ingezeten chap, laatste
lij k gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedan igheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Bernard H einrich Lubb ers, geboren te 
E,nmen ( Drenthe) den 7 Juli 1899, landbou
wer, wonende te Barger-Oosterveld, gemeente 
Emmen, provincie Drenthe; 

2°. J ohannes H erman Robben, geboren te 
Enimen (Drenthe) den 16 Mei 1894, arbeider, 
wonende te Barger-Oosterveld, gemeente Em
men, provincie Drenthe; 

3°. F ernand Lambert Ernest M athildis Sass, 
geboren te M echelen ( B elgie) den 29 April 
1906, coupeur, wonende te Dordrecht, provin
cie Z uidholland; 

4°. J ohannP,S Gerrit Wilhelm Schnoor, ge
boren te Zutphen (Gelderland) den 21 Juni 
1905, werkzaam ten kantore van de belastin
gen, wonende te Zutphen, provincie Gelder
land; 
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5°. J ohannes Ludwig Weglau, geboren te 
A1nsterda,n (Noordholland) den 27 Mei 1896, 
werkzaam in de bouwvakken, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na <lien harer afkond ig ing. 

Lasten en bevel en, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 24sten 

Mei 1928. 
WILHELMINA. 

D e Minister van J ustitie, J. Donn e r. 
(Uitgeu. 7 J uni 1928.) 

25 M ei 1928. BESLUIT, tot uitvoering van 
artikel 47 der Veewet. 8. 193. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenl andsche Zaken en La ndbouw van 
13 April 1928, Directie van den Landbouw, 
n°. 244, 3e Afdeeling; 

Overwegende, dat volgens artikel 47 der 
Veewet voorschriften moeten worden gegeven 
betreffende het verleenen van steun aan maat
regelen tot bestrijding van tuberculose onder 
het rundvee; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
8 Mei 1928, n°. 14); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 Mei 1928, Directie 
van den Landbouw, n° . 460, _3e Afdeeling; 

H ebben goedgevonden en ver taan: 
1°. in te trekken het Koninklijk besluit 

van den 25en Apri l 1922 (Staatsblad n°. 217); 
2°. te be pal en: 
Art. 1. Aan vereenigingen van veehouders, 

we! ke de verbetering van de rundveefokkerij 
beoogen en ter bereiking van dit doe! de tuber
culose onder het ru.ndvee harer leden · will en 
bestrijden, wordt, onder de door Onzen Minis
ter, met de uitvoering van d it besluit belast, 
vast te stellen voorwaarden, steun van Rijks
wege aan die bestrijding verleend. 

2. De vereenigingen van veehouders, die 
voor den Rijkssteun, genoemd in artikel 1 van 
d it besluit, in aanmerking wenschen te komen, 
richten zich daa rtoe schriftelijk tot Onzen voor
noemden Mini ter, onder overl egging van de 
door dezen verl angde gegevens. 

3. Voor het geval, dat aau hunne aanvrage, 
bedoeld in artikel 2 van <lit besluit, gevolg 
wordt gegeven, verb inden de bovenbedoelde 
vereenigingcn zich tot nauwkeurige naleving, 
door hare leden-deelnemers, van de voor
waarden , overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 1 door Onzen voornoemden Minister 
gesteld . · 

4. De in artikel 1 van dit besluit bedoelde 
steun van Rijkswege kan worden verleend in 
den vorm van: 

a. eena tegemoetkoming in de kosten, ver
oorzaakt door het tijdig onschadelijk maken 
van elk rund, dat lijdende is aan of ernstig 
verdacht is van open tuberculose; 

b. eene tegemoetkom ing in de kosten voor 
het veeartsenijkundig onderzoek van het vee 
der leden-dee lnemers; 

c. het ko teloos of tegen verminderden prijs 
beschikbaar tellen van tuberculine en andere, 
door Onzen voornoemden Minister aan te wijzen 
hulpmiddelen ; 

d. het kosteloos of tegen verminderden prijs 

gelegenheid geven tot het onderzoek van sl ijm, 
melk en andere se- en excreta op het voorko
men van tuberkelbacillcn aan de Rijksserum
inrichting, of andere, door den Directeur van 
den Veeartsenijkundigen Dienst aan te wijzen 
inrichtingen. 

5. Dit besluit treedt in werking met ingang 
va n 1 J uni 1928. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is b last met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal war
den geplaatst, en waa rvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State en aan de 

· Algemeene Rekenkamer. 
H et Loo, den 25sten Mei 1928. 

WILHELMINA. 
D e M inister van B ·innenlandsche Zaken 

en 'L(£11dbouw, J . B. Kan. 
( Uitgeg. 14 J uni 1928.) 

29 M ei 1928. ARREST van den Hoogen Raad· 
(Alg. Pol.-Verord. van Amsterdam art. 140; 
A. B. art. ll .) 

Het door den Kantonrechter bewezen 
verklaarde feit, dat de verdachte zich ge
schaard heeft in de rij voertuigen en motor
rijtuigen, die aan de rechterzijde van den 
weg wachtten op de Gemeente-veerpont, 
varende van de De Ruijterkade naar den 
Buiksloterweg, kan niet anders worden 
verstaan dan als inhoudende, dat de ver
dachte daar ter plaatse, d. w. z. ter plaatse, 
waar de rij rijtuigen voor de heen en weer 
varende veerpont gevormd was en wachtte, 
gekomen was. (Anders Cone!. Adv.-Gen.). 

De b epalin~ van art. 140 der Alg. Pol. 
Verord. van Amsterdam kan niet z66 be
perkt worden opgevat, dat alleen de be
stuurder, die tot aan de aanlegplaats is 
voorgereden, verplicht zou zijn zich op de 
voorgeschreven wijze in de rij te plaatsen, 
doch enkel in dezen zin, dat ook zij, die 
bij een bestaande wachtende file zich aan
sluiten, aan die verplichting zijn onder
worpen. 

Vernietiging van het bestreden vonnis. 

Op het beroep van den Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie bij het Kantongerecht te 
Amsterdam, requirant van cassatie tegen een 
mondeling vonnis van het Kantongerecht te 
Amsterdam van 6 Februari 1928, voorzoover 
R. C. A. R. daarbij is ontslagen van rechts
vervolging. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Art. 140 der Alg. Pol.verordening van Am
sterdam, ingevolge het tweede lid van art. 
154 dier verordening van toepassing op be
stuurders van motorrijtuigen op meer clan 
twee wielen, verplicht onder a, - voor zoo
verre in dezen van belang -, bedoelde be
stuurders, wanneer zij voor de aanlegplaats 
van een veerpont komen, zich te scharen in 
Mn rij aan de rechterzijde van den weg en 
we! zoodanig, dat de toegangen tot ter plaatse 
kruisende wegen vrijblijven. 

Overeenkomstig de telastelegging verklaarde 
de Kantonrechter, blijkens de aanteekening 
van zijn bij verstek gewezen mondeling vonnis, 
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bewezen, dat gerequireerde op tijd en plaats, 
als bij dagvaarding vermeld, op den open
baren weg, de de Ruijte rkade, als bestuurder 
van een vierwielig motorrijtuig, zich daar
mede gesohaard heeft in de rij voertuigen en 
motorrijtuigen, di e aan de reohterzijde van den 
weg wachtten op de Gemeente-veerpont, va
rende van de de Ruijterkade naar den Buik
sloterweg, zulks op zoodanige wijze, dat de 
toegang tot den doorrit naar steiger n°. 6, 
welke ter plaatse de de Ruij terkade kruist, 
niet vrij bleef. Gerequireerde werd echter ont
slagen van rechtsvervolging op grond, dat dit 
bewezen verklaarde feit niet strafbaar is, om
dat daaruit niet blijkt, dat verdachte met het 
door hem bestuurde motorrijtuig gekomen was 
v66r de aanlegplaats van de bij dagvaarding 
vermelde veerpont. 

Ik acht deze beslissing juist en het daar
tegen gerichte middel: Schending, althans 
verkeerde toepassing van de artt. 164 en 140a 
der Alg. Pol.verordening van Amsterdam in 
verband met art. 169 lid 2 dier verordening 
en van de artt. 348, 360, 351 en 398 Sv. door 
te beslis en als voormeld, mitsdien ongegrond. 
Dat de Kantonrechter, gelijk hem in de 
schriftuur wordt verweten, de woorden ,,v66r 
de aan legplaats" te letterl ijk zoude hebben 
opgevat, namelij k, zooals in de schriftuur 
blijkbaar wordt bedoeld, in dien zin, dat de 
bestuurder van het moton;jtuig zich zoude 
moeten bevinden vlak v66r de aanlegplaats, 
zoodat tusschen zijn rijtuig en die pont geene 
vrije ruimte meer zoude openblijven, hetgeen 
de Heer requirant terecht onjuist oordeelt, 
omdat deze opvatting in strijd komt met den 
eisoh, dat ter plaatse kruisende wegen vrij 
moeten bl ij ven, sohijnt mij op een misverstand 
te berusten. 

Begrijp ik de aangevallen beslissing goed, 
clan wordt daarbij niets anders te kennen ge
geven, clan dat het telaste gelegde en bewe
zen verklaarde niet inhoudt, dat gerequireerde 
met zij n rijtuig voor de aanlegplaats was ge
komen, immers sleohts bevat, dat gerequireerde 
zich met dat rijtuig had gesohaard in de rij 
voer- en motorrijtuigen, die aan de rechter
zijde van den weg wachtten op de nader aan
geduide veerpont, zonder dat blijkt, waar dit 
wachten plaats vond, en bepaaldelijk, dat dit 
gesch iedde op eene zoodanige plaats, welke 
ook in den door den H eer requirant terecht 
bedoelden ruimeren zin der hier in aanmer
king komende bepaling als ,,voor de aanleg
plaats" kan worden aangemerkt. Aangezien 
ik mij met deze opvatting geheel kan ver
eenigen, concludeer ik tot verwerping van het 
beroep. 

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

Kranenburg; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schri ftuur : (zie 
Cone!. Adv.-Gen.); 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste van 
den gerequireerde is bewezen verklaard: dat 
hij te Amsterdam op 2 December 1927 des 
namiddags omstreeks 2 uur 15 op den open
baren rijweg de De Ruijterkade, enz. (zie 
Concl. Adv. -Gen.) ; 

dat de Kantonrechter het bewezen verklaar-

de feit niet strafbaar oordeelde, omdat daar-
it niet blijkt, dat de verdachte met het door 

hem bestuurde motorrijtuig gekornen was voor 
de aanlegplaats van de bij dagvaarding ver
melde vee1·pont; 

0. dat art. 140 der Alg. Pol.verordening 
van Amsterdam, voorzoover hie rbij van belang 
is, luidt: ,,Be tuurders zijn verplicht: a. wan
neer zij ...... voor de aanlegplaats van een veer
pont komen, zich te scharen in M n rij aan de 
rechterzijde van den weg, en we! zoodanig, 
dat de toegangen tot ter plaatse kruisende 
veg en vrij bl ij ven ; " 

dat deze be paling door art. 154 toepasselijk 
is verklaard op bestµurders van rnotorrijtuigen 
op meer clan twee wielen, terwijl in art. 169 
op overtreding van voormel d voorschrift straf 
wordt gestel cl; 

0. dat het door den Kantonrechter bewezen 
verklaarde feit, dat de ve rdachte zich ge
schaard heeft in de rij voertu igen en motor
rijtuigen, die aan de rechterzijde van den weg 
wachtten op de Gemeente-veerpont, varende 
van de De Ruijterkade naar den Buiksloter
weg, niet anders kan worden verstaan dan 
a ls inhoudende, dat de verdachte daar ter 
plaatse d. w. z. ter plaatse waar de rij rijtuigen 
voor de heen en weer varende veerpont ge
vormd was en wachtte, gekomen was; 

dat de bepaling van art. 140 niet zoo be
perkt kan worden opgevat, dat alleen de be
stuurder, die tot aan de aanlegplaats is voor
gereden, verplicht zou zijn zich op de voor
geschreven wijze in de rij te plaatsen, doch 
enkel in dezen zin dat ook zij , die bij eene 
bestaande wachtende file zich aan 1 uiten, aan 
die verplichting zijn onderworpen; 

0 . dat derhalve het bewezen feit valt onder 
het bereik der artt. 140 en 154 der Verorde
ning en strafbaar is, zoodat het middel ge
grond is; 

Vernietigt het vonnis door het Kantonge
recht te Amsterdam op 6 Februari 1928 gewe
zen, doch alleen voorzoover het bewezen ver
klaarde niet strafbaar is verklaard en de ver
dachte van a ll e rechtsvervolging is ontslagen; 

Rechtdoende krachtens art. 105 R. 0.: 
Qualificeert het bewezen feit als: ,,te Am

sterdam als bestuurder van een motonijtuig 
op meer dan twee wielen voor de aanlegplaats 
van een veerpont gekomen, zich niet scharen 
in een rij aan de rechterzijde van den weg en 
, el zoodanig, dat de toegangen tot ter plaatse 
kruisende wegen vrij blij ven", strafbaar ge
steld bij de artt. 140, 154, 169 der Alg. Pol.
verordening van Amsterdam; 

Verklaart den verdachte deswege strafbaar, 
ve rmits van gronden, die tot uitsluiting der 
strafbaarheid zouden lei den, niet is gebleken; 

0 . dat de bewezen verklaarde ha ndeling het 
regelmatig verkeer ernstig kon storen, zoodat 
na te melden straf behoort te worden opge
legd; 

Mede gelet op de artt. 23 en 91 Sr. : 
Veroordeel t den verdachte tot eene geld

boete van t ien gulden; 
Bepaalt dat de boete bij gebreke van beta

ling en verhaal zal worden vervangen door 
hechtenis van vier dagen. 

(N.J.) 
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29 M ei 1928. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Wet woonwagens en -schepen 1918, S. 492, 
art. 31.) 

De inwerkingtreding van art. 31 der 
wet op woonwagens en woonschep en 1918, 
kan nimmer t en gevolge hebben , dat een 
verordening, tot het vast stellen waarvan 
de gemeen teraden bij het tweede lid van 
~enoemd artikel - hetwelk op het eerste 
lid een uitzondering vormt - uitdruk
kelijk bevoegd zijn verklaard , verva lt. 

Mitsdien is, daargelaten of de door de 
R echtb. voor hare beslissing aangevoerde 
grond juist kan worden genoemd, die be
s lissing zelve in overeenstemming met de 
wet en kan het middel niet t ot cassatie 
leiden. 

Op het beroep van den Off icier van Justitie 
bij de Ar r .-R echtbank te Zwolle, requirant 
van cassatie tegen een vonnis dier R echtbank 
va n 23 F ebruari 1928, waarbij in hooger be
roep, met gedeeltelij ke bevestig ing en gedeel
telijke vern ietiging van een op 3 Mei 1927 
door het K antongerecht te H arderwijk gedane 
ui ts praak, de gerequi reerde A. P. , ter zake 
van ,,als e igenaar en gebruiker van een woon
wagen deze binnen de gemeente Nijkerk doen 
verblij ven op een andere pl aats dan daartoe 
door Burgemeester en Wethouders dier ge
meente aangewezen", met aanhaling va n de 
a rt t . 1. 2 en 3 de r Verordeni ng op woonwa
gens en woonschepen der gemeente ijkerk, 
23 en 91 Sr., is veroordeeld tot eene geld
boete van vijf gulden en dri e dagen vervan
~ende hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

De heer requirant kan zich niet ve reenigen 
met het von nis zijner R echtbank, waarbij de 
gerequireerde, van wien was bewezen ver
klaard , dat hij op 3 F ebruari 1927, des na
middags omstreeks te 4½ uur, binnen de ge
meente Nijkerk a ls e igenaa r en gebruiker van 
een woonwagen, zijnde een wagen hoofdzake
lijk a ls woning gebezigd, dezen heeft doen 
ve rblijv en op den openbaren weg, den Vo6rt
huizerweg a ldaar, terwijl door B . en W. dier 
gemeente deze p laats daar toe niet was aange
wezen, bij verstek is veroordeeld wegens het 
,,als e igenaar en gebruiker van een woonwa
gen dezen binnen de gemeente Nijkerk doen 
verblijven op eene andere p laats dan daar toe 
door B. en W. dier gemeente aangewezen" . 

M et den K a ntonrechter in het beroepen von
nis van oordeel, dat gerequireerde te dezer 
zake had moeten zijn ontslagen van rechts
vervolg ing, d raagt de heer requirant a ls mid
del van cassatie voor: 

Schending de r a r tt. 31 de r Wet op W oon
wagens en Woonschepen, S. 1918 n°. 492 en 
352, 423 en 425 Sv. en verkeerde toepassing 
der a rtt . 1, 2 en 3 der Verordening op Woon
wagens en Woonschepen der gemeente Nij 
kerk, 350, 351, 358 en 359 Sv. en 91 en 23 Sr. 

De genoemde verorden ing van Nijkerk is 
a fgekondi gd op 20 Mei 1920, derha lve op een 
tij dstip, waa rop de Wet op Woonwagens en 
vVoonschepen overeenkomstig K . B. van 30 
Aug. 1919, S. 548 in werk ing was getreden, 
met ui tzonder ing nochtans van art. 31 dier 
wet. A rt. 151 Gemeentewet kon derhalve ui t 

dezen hoof de, anders da n in het geval, beslist 
bij 's-Hoogen Raads arrest van 26 April 1926, 
W. 11524, N . J. 1926, biz. 565, aan het rechts
ge ldig voor tbestaan der verordening geen e in
de maken. Dit zoude da aren tegen, naar de 
zienswijze van den heer requirant, we! ge
schied zijn, door het na het tijdstip van a fkon
dig ing der verordening in werking getreden 
a rt. 31 voornoemd, bepalende : ,,Alie provin
ciale-, pl aa tselijke- en waterschapsverordenin
gen betreffende woonwagens en woonschepen 
vervall en bij het in werking t reden dezer wet" . 
Ik dee! deze zienswijze niet. Uit de geschie
denis der Wet op Woonwagens en Woonsche
pen toch blijkt, dat de bedoel ing van voor
melde bepa ling is geweest om het beginsel, da t 
di e Wet de geheele aangelegenheid der woon
wagens en woonschepen tot 's Rijks zaak stem
pelt en uitputtend regelt (behalve de ui tzon
dering van het t weede lid van art. 31) uit
drukkelijk in de wet neer te schrij ven, o fschoon 
(Bijl. H a nd. Ile K amer 1912/13 N o. 194- 3) 
,,wellich t overbodi g met het oog op de bepa
ling van a r t . 151 Gemeentewet, 142 P rovincia le 
Wet, art. 3 der Wet van 20 Juli 1895, S . 139". 
K ennelijk behoor t dus, naar het mij voorkomt, 
niettegenstaande de ietwat a ndere bewoordin
gen, welke lette rlijk opgeva t tot eene andere 
gevolg trekking zouden kunnen leiden, aan art. 
31, eerste lid , geene andere strekking te 
worden toegekend , da n aan art . 151 Gem.wet. 
Bij het nemen van het besluit om de Wet op 
Woonwagens en Woonschepen in werking te 
doen treden op 15 October 1919 met uitzonde
ring van art. 31, heeft men zich vermoedel ijk 
geen rekenschap e rva n gegeven, da t art. 151 
Gemeentewet de taak van eerstgenoemde be
paling zoude overnemen, waardoor het uitstel 
va n de inwerking treding van art. 31 het daar
mede beoogde doe! m iste. 

Da t evenwel , ge lijk ik betoogde, aan het 
eerste lid van a rt . 31 der meergenoemde wet, 
ook naar de bedoeling van den wetgever , geene 
verdere strekking toekomt, dan aan art. 151 
Gemeentewet , vind t bevestiging in de aan
schrijving van den Minister van Justitie aan 
de Commissarissen ·der Koningin va n 17 M aart 
1920 (Gemeentewet 3574), waarin de Minister 
van oordeel , dat (door de opschort ing van de 
inwerkingtred ing van a rt. 31) wet en ve rorde
n ing voorshands naast elkaar blijven bestaan, 
evenwel a ls zijne meeni ng te kennen geeft , dat 
het lager gezag zij ne verordeningen reeds nu 
aan den veranderden sta nd van zaken kan aan
passen, wa armede dus kennelijk wordt bedoeld, 
da t de aldus aangepaste ve rordeningen ook na 
inwerkingtredi ng van a rt. 31 zullen zijn te 
eerbiedigen. 

Aangezien het tweede lid va n ai-t. 31 der 
vVet op Woonwagens en Woonschepen aan de 
gemeenteraden de bevoegdheid laat bepa lingen 
vast te stell en bet reffende de plaats, door 
woonwagens en woonschepen bij verblijf binnen 
de gemeente in te nemen, en de onderwerpe
lijke verordening geenerl ei andere bepalin
gen, da n de zoo juist bedoelde, beva t, in wier 
onderwerp de wet niet heeft voorzien, <loch 
hetwelk zij integendee l uitdrukkelijk ter rege
li ng aan de gemeentebesturen heeft overge
laten, ka n die verordening derhalve m .i. noch 
door art. 151 Gemeentewet, noch door a rt. 31 
der evengenoemde wet worden aangeta t. Zij 
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het op ecnigszins anderen grond, dan in het 
bestreden vonnis aangevoerd, wil het mij der
hal ve voorkomen, dat de bedoelde verordening 
der gemeente Nijkerk terecht op het ten laste 
van gerequ ireerde bewezen verklaarde is toege
past, zoodat m ijne conclusie strekt tot verwer
p ing van het beroep. 

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

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schri ftuu r (Z ie Cone!. 
Adv.-Gen.}; 

0. dat bij het in zooverre bevestigde vonnis 
van het Kantongerecht, overeenkomstig de 
dagvaard ing als bewezen is aangenomen, dat 
de. gerequireerde op 3 Februari 1927, enz. 
(Z1e Cone!. Adv.-Gen.}; 

0. dat de Kantonrechter, dit bewezene niet 
strafbaar oordeelend, den gerequireerde van 
a lle rech tsvervolg ing heeft ontslagen ,,omdat 
de ter zake bestaande verordeni ng op de woon
wagens en woonschepen der gemeente Nijkerk 
niet verbi ndend is, in verband met het in wer
king treden van art. 31 der Wet op Woonwa
gens en Woonschepen, krachtens Kon. Besluit 
de dato 28 December 1926, . 450"; 

0. dat de Rechtbank, het bewezene qualifi
ceerende als hiervoren is vermeld, dicnaan
gaande heeft overwogen: 

,,dat de vVet op de Woonwagens en vVoon
schopen 1918, S . 492, op 15 October 1919 in 
werking is getreden, terwijl de verordening op 
woonwagens en woon chepen der gemeente 
Nij kerk op 20 Mei 1920 is afgekondigd; 

dat genoemde verordening ingevolge art. 150 
der Gemeentewet verbindt totdat zij is ge
schorst of vernietigd, hetgeen niet heeft plaats 
gehad; 

dat art. 31 der voornoemde wet, welk artikel 
in werking trad op 1 J anuari 1927, de ver
bindbaarheid der genoemde verordening on
aangetast laat, nu dat artikel bepaalt, dat 
gemeentelijke verordeningen betreffendo woon
wagens en woonschepon vervallen bij het in 
werk i ng treden der wet, terwijl op dat tijdstip 
(15 October 1919) de vernrdening nog niet 
bestond ·" 

0. dat de requirant tot toelichting van het 
cassatiemiddel onder meer heeft aangevoerd : 

,,Bl ijkens de geschiedenis der Wet op woon
wagens en woonschepen heeft de wetgever 
aan de Kroon de bevoegdheid willen geven 
om - door art. 31 di er wet op een late1· tijd

stip in werking te doen treden dan de overige 
bepal ingen - de provinoiale, plaatselijke en 
waterschapsverordeningen betreffende woon
wagens en woonschepen tot dat latere tijdstip 
te I aten voortbestaan ; 

Ten aanzien van de op het oogenblik der 
invoering - gedeeltelijke invoering - van de 
wet op 15 October 1919 bestaande verordenin
gen heeft de met die bedoel ing in het !even 
geroepen bepal ing van art. 34 haar doe! ge
m ist, doordat niet was gedacht aan art. 151 
der Gemeentewet; · 

De na 15 October 1919 tot stand gekomen 
verordeningen op woonwagens en woonschepen 
ech ter vallen niet onder de bepaling van art. 
151 der Gemeentewet en bleven bestaan; 

Moet. m en nu met de Rechtbank aannemen 

dat de laatstgenoemde verordeningen ook zijn 
blijven be taau na de invoering van art. 31 
der Wet op ,voonwagens en Woonschepen, dan 
blij ven dio verordeningen van kracht in strijd 
met de bedoeling en de strekking der wet"; · 

0. dat het ten deze toegepaste art. 2 van 
voormelde op 20 Mei 1920 afgekondigde Ver
ordening aan eigenaars of gebruikers van 
woonwagens of woonschepen verbiedt deze 
binnen de gemeente te doen verblijven op 
andere plaatsen clan daartoe door B. en ,v. 
zijn aangewezen; 

0. nu wat het middel van cassatie betreft: 
dat de inwerkingtred ing van art. 31 der Wet 

op vVoonwagens en Woonschepen 1918, S . 492, 
n immer ten gevolge kan hebben dat een ver
ordening, tot het vaststellen waarvan de ge
meenteraden bij het tweede I id van genoemd 
artikel - hetwelk op het eerste li d een ui t
zondering vormt - u itdrukkelij k bevoegd zijn 
verklaard, vervalt; 

dat derhalve, daargelaten of de door de 
Rechtbank voor hare beslissing aangevoerde 
grond jui t kan worden genoemd, die beslis
sing zelve is in ovoreenstemming met de wet 
en het m iddel derhalve niet tot cassatie kan 
leiden; 

V erwerpt het beroep. 
(N.J.) 

29 Mei 1928. CE TR. RAAD VAN BEROEP. 
(Pensioenwet 1922, art. 126 j0 • art. 131.) 

In de gevallen, waarin de P ensioenraad 
eene totaalsom aan pensioen grondslagen 
heeft vastgesteld, kan het betrokken orgaan 
niet, door tegen de beschikking, waarbij 
de totaalsom b epaald is, op te komen, 
nog aantasten het bedrag van een eenmaal 
vastgestelden p ensioensgrondslag. 

D e Centrale Raad van Beroep heeft de vol
gende ui tspraak gegeven in zake: 

de gemeente Udenhout, klaagster, niet ver
schenen, 

tegen: 
den P ensioenraad, verweerder, voor welken 
ter openbare terechtz itt ing a ls gemachtigde is 
opgetreden: M. J. J a nsen, hoofdcommies bij 
dien Raad, wonende te 's-Gravenhage. 

D e Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord den boven

genoemden gemachtigde ; 
lVat aangaat de /eit en van het twistgeding: 
0 . dat verweercler - gezien de door klaag

s r bij schrij ven van 31 Augustus 1927 inge
zonden gespecificeerde opgave van de totaal
som der pcns ioensgrondslagen van het op 1 
Juli 1922 in dienst der gemeente Udenhout 
zijnde ambtenaarspcrsoneel - bij beslissing 
van 20 September 1927, in afwijking van de 
gedane opgave, de totaalsom bovenbedoeld 
voor klaagster hecft vastgesteld · op f 15872, 
claarbij overwegende : 

dat de pensioensgrondslag van X., burge
meester van Udenhout, bij besehikking van 
den Minister van Financiiin dd. 24 Juni 1922 
afd . Pens. n°. 5104, met ingang van 1 Fehr. 
1922 bij een jaarwedde van f 2350 op f 3490 
word vastgesteld; 

dat zijn jaarwedde eerst met ingang van 1 
ei UJ23 werd gewijzigd; 
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dat dus in de totaalsom der pensioensgrond
sl agen waarnaar de gemeente Udenhout op 
1 Juli 1922 de in art. 36 le I id der Pensioen
wet 19.:2 bedoelde bijdagen verschuldigd is, 
de pensioensgrondslag van X. als burgemees
ter tot een bedrag van f 3490 in stede van tot 
een bedrag van f 2350 moet worden opgeno
men; 

0. dat het Bestuur der gemeente Udenhout 
tegen voormelde beslissing van 20 September 
1927 een bezwaarschrift heelt ingediend en 
daarbij heeft aangevoerd : 

dat wel-is-waar de pensioensgrondslag van 
X., burgemeester van Udenhout, bij beschik
king van den Minister van Financien dd. 24 
J uni 1922 afd. Pens. n°. 5104 met ingang van 
1 Febr. 1922 bij eene jaarwedde van f 2350 
werd vastgesteld op f 3490; 

dat X. bij de aanvaarding van zijn ambt als 
burgemeester van Udenhout sedert 1 J anuari 
1922 was ontslagen als burgemeester der ge
meente Baardwijk <loch eerst op 13 Juni 1922, 
krachtens art. 133 der Gemeentewet, ophield 
Secretaris en Ambtenaar van den Burgerlijken 
Stand dier gemeente te zijn, aan welke betrek
kingen, na hunne opheffing, wachtgeld met 
recht op pensioen verbonden was; 

dat bij de Yoornoemde beschikking van den 
Minister van Financien n°. 5104 art. 21 der 
toen geldende Pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913 ten onrechte en in strijd met 
die wet is toegepast en we!, omdat belangheb
bende op 1 F ebruari 1922 recht verkreeg op 
een pensioensgrondslag van f 2350 a ls burge
meester van Udenhout en nog in het bezit 
bleef van pensioensgrondslagen f 1675 als Se
cretaris van Baardwijk en f 170 als ambtenaar 
van den Burgerl ijken Stand dezer laatste ge
meente; 

dat X. op 11 Maart 1922 werd aangesteld 
als ambtenaar van den Burgerlij ken Stand der 
gemeente Udenhout op eene jaarwedde van 
f 30 en op 13 Juni 1922 werd ontslagen als 
Secretaris van Baardwij k met wachtgeld ad 
f 1675 en evenzoo als Ambtenaar van den 
Burgerlijken Stand dier gemeente met wacht
geld ad f 130 bij de laatste met recht op pen
sioen ingevolge de wet van 24 December 1921, 
S. 1392 (Wet vereeniging der gemeenten 
Waalwijk, Baardwijk en Besoyen); 

dat er derhalve geen grond bestond om den 
pensioensgrondslag a ls burgemeester van Uden
hout noch met ingang van 1 Februari 1922 
noch op eenig ander tijdstip voor 1 Juli 1922 
vast te stellen op een hooger bedrag clan die 
zijner jaarwedde als zoodanig; 

en heeft verzocht de totaalsom der pensioen -
grondslagen op 1 Juli 1922 te willen terug
brengen op het bedrag van f 14732, overeen
komstig de bereids gedane opgave; 

0. dat verweerder bij beslissing van 1 Nov. 
1927 voormelde bezwaren heeft afgewezen, 
daarbij overwegende: 

dat reclamanten bezwaar hebben tegen het 
bedrag van f 3490, hetwelk als dat van den 
pensioensgrondslag van X. als burgemeester 
van de gemeente Udenhout is begrepen in de 
totaalsom der pensioensgrondslagen van de 
ambtenaren op 1 Juli 1922 in dienst van die 
gemeente, naar welke totaalsom de door de 
gemeente Udenhout op grond van art. 35 der 
Pensioenwet verschuldigde bijdragen, bedoeld 

in a r t. 36 dier wet, moeten worden berekend; 
dat <l it bedrag naar de meening van recla 

manten moet worden gesteld op f 2350, omdat 
de pensioensgrondslag van X. op dat bedrag, 
zijnde dat zijner wedde a ls burgemeester, had 
moeten zijn bepaald; 

dat die pensioensgrondslag v66r het in wer
king treden der Pensioenwet 1922 - 1 Juli 
1922 - door den Minister van F inancien bij 
besch ikking van 24 Juni 1922, afd. Pensioenen 
n°. 5104, met ingang van 1 Februari 1922 is 
bepaald op f 3490 en dat die grondslag na 
laatstgenoemden datum geen wijziging heeft 
ondergaan; 

dat die beschikking kracht van gewijsde 
heeft en dat zij niet met het oog op de door 
reclamanten genoemde omstandigheden, daar
gelaten nog of hunne beweringen juist zijn, 
langs den weg van een bezwaarschrift a ls 
bovenbedoeld in het nadeel van den betrokken 
ambtenaar kan worden herzien; 

dat, waar het bedrag van <lien pensioens
grondslag vaststond en X. <lien grondslag bij 
het in werking treden van de Pensioenwet op 
1 Juli 1922 nog had, dat bedrag dee! moest 
uitmaken van bovenbedoelde totaalsom aan 
pensioensgrondslagen; 

dat bij de bestreden beslissing di e totaalsom 
dus terecht is vastgesteld op f 15872, incl usief 
een bedrag van f 3490 als pensioensgrondslag 
van X. in zijn ambt van burgemeester van 
Udenhout; 

0. dat het gemeentebestuur van Udenhout 
tegen voornoemde besliss ing van 1 November 
1927 tijdig in beroep is gekomen en bij klaag
schrift zij ne meening, dat de vaststelling van 
den pensioensgrondslag van X. met ingang 
van 1 Februari 1922 op f 3490 bij beschikking 
van den Minister van Financien dd. 24 Juni 
1922 ten onrechte en in strijd met de toen 
geldende Pensioenwet voor de Gemeenteamb
tenaren 1913 is geschied, heeft staande gehou
den en voorts heeft betoogd: 

dat die beschikking van den Minister naar 
het oordeel van den Pensioenraad niet kan 
worden herz ien met het oog op d in het be
zwaarschrift genoemde omstandigheden, daar
gelaten nog of de beweringen juist zij n, langs 
den weg van een bezwaarschrift in het nadeel 
van den betrokken ambtenaar; 

dat evenwel de in het bezwaal'Schrift ge
noemde omstandigheden en de aangevoerde 
beweringen op feiten en op de wet steunen, 
zoodat de juistheid daarvan bij onderzoek 
zeer gemakkelij k kan worden vastgesteld; 

dat het niet juist is, dat eene herziening als 
gevraagd in het nadeel van den betrokken 
ambtenaar zou zij n, wijl deze van 1 Juli 1922 
tot 1 Juli 1925 met inbegrip der wachtgelden 
welke recht op pensioen gaven, in het genot 
was van een totaal aan pensioensgrondslagen, 
hetwelk beduidend hooger was clan den door 
den Minister vastgestelden pensioensgrondslag, 
terwijl X., na 1 Juli 1925, door gebru ikma
king van de bevoegdheid, toegekend in a rt. 
150 der Pensioenwet 1922, zooals dit na de 
wijzig ing bij de wet van 28 Mei 1925, S . 216, 
luidde, blijkens de opgaaf in den mutatiestaat 
A over het derde kwartaal 1925, in het genot 
is gesteld van pensioensgrondslagen ten be
drage van te zamen f 3520; 

dat het gemeentebestuur niet ageert om de 
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rech ten van den betrokkene te kort te doen, 
<loch dat zij n ven veer al leen betreft het tijd
vak van 1 J uli 1922- 1 J uli 1925, waarin er 
geen plaa ts was voor een hoogeren pensioens
grondslag van X. , a ls burgemeester van Uden
hout, clan het bedrag zij ner jaarwedde a ls zoo
danig , wij l h ij daarnaast nog wachtgeld ge
noot, met recht op pensioen, en wel in die 
mate, dat de som der grondsla gen als burge
meester en wachtgeldgenietende, hooger be
droeg clan het totaal der bedragen waarover 
t ijdens het waarnemen zijner fu ncties in de 
gemeente B aardwijk, voor hem werd bijge
dragen ; 

en heeft verzoch t , dat de totaalsom der pen
sioensgrondslagen, waarnaar de gemeente 
Udenhout op 1 Juli 1922 de in art. 36, l e lid, 
der P ensioenwet 1922 bedoelde bijdragen 
verschul d igd is, worde vastgeste ld op f 14372, 
inclusief een bedrag van f 2350, a ls pensioens
grondslag van X. , burgemeester di er gemeente 
en dat conform de opgaaf in den mutatiestaat 
A over he t 3e kwar taa l 1925 dezer gemeente, 
X . met ingang van 1 Juli 1925 in het genot 
blijve gesteld van een bevestigden pensioens
grondslag van f 3490 a ls burgemeester der 
gemeente lTdenhout en een verderen pensioens
grondslag van f 30 als Ambtenaar van den 
Burgerlij ken Stand dezer gemeente; 

0 . dat verweerder bij contra-memor ie heeft 
betoogd : 

E ene totaa lsom aan pens ioensgrondslagen, 
bedoeld in art. 32 va n het K. B. van 11 Jul i 
1922, S. 444, laatstelij k gewijzigd bij K. B. 
van 1 September 1927, S . 300, moet worden 
opgebouwd uit de pensioensgrondslagen, die 
de ambtenaren in dienst op 1 Juli 1922, op 
<l ien datum hadden. Die pensioensgrondslagen 
kunnen voor de vaststelling van deze totaal
som uiteraard alleen b indend zijn voor zoover 
de beslu iten, waarbij zij zijn vastgesteld, in 
gewijsde zij n. H ebben die b<:lsluiten krach t van 
gewijscle clan staat het bedrag van den pen
sioensgronclslag vast. I n gevall en waarin de 
Pensioenraacl eene totaalsom aan pensioens
g rondslagen vastgesteld heeft kan dus het 
betrokken orga an n iet door tegen de beschik
k ing, waar bij de totaalsom bepaalcl is, op te 
komen, nog aantasten het bedrag van een 
eenmaal vastgestelden pens ioensgronclslag. Die 
pensioensgrondslag moet zonder meer dee! uit
m aken van de becloelde totaalsom. 

W at appell a nt wil komt h ierop neer , dat in 
gevall en a ls het onderwerpelij ke een bezwaar 
tegen eene bes! issing betreffende eene totaa l
som aan pensioensgrondslagen in wezen eigen
lij k n iet anders is cl an een bezwaar tegen eene 
bes! iss ing over het bedrag van een in die 
totaalsom begrepen pensioensgrondslag. E en 
langs clezen indirecten weg geopperd bezwaar 
tegen eene beslissing van onzen R aad tot rege
ling van een pensioensgrondslag moet ech ter 
ook claarom worden afgewezen omdat, zooals 
U w College reeds meermalen in overeenstem
ming met besliss ingen onzerzijds besliste, eene 
beschikking tot regeling van een pensioens
gronclslag niet door het betrokken orgaan kan 
worden aangevochten waar zul k eene beschik
king n iet ten aanzien van dat orgaan <loch 
u itsluitend ten aanzien van den ambtenaar 
genomen is. 

I s dus reeds langs bovenbedoelden weg niet 

voor het orgaan aantastbaar een onder de 
werking van de P ensioenwet geregelden pen
sioensgrondslag, te m inder nog is di t mogelij k 
ten opzichte van een voor het in we rking tre
den van die wet - 1 J uli 1922 - doo~ den 
Minister van F inanoien vastgestelden pen
sioensgrondslag. Eene kracht van gewijsde 
hebbende besli ssing van <li en M inister toch 
ka n alleen worclen herzien - door onzen R aad 
- in het voordeel van den betrokkene, en we!, 
op <li ens verzoek, met analogische toepassing 
van art. 131 der Pensioenwet. Ook in <l ien 
zin besliste U w Coll ege reeds. Eene herzieni ng 
van eene besli ssing van genoemden Ministe r 
in het nadeel van den daarbij betrokkene 
langs welken weg ook, is ui tgesloten. 

Op bovenvermelde gronden steunt onze- wei
ger ing om aan appell ant's verzoek te vol doen. 
W aar in het bedrag van den pensioensgroncl
slag van X. toch geen verandering meer kon 
worden gebrach t behoefden wij naar de ju ist
hei d van clat beclrag verder geen onderzoek in 
te stellen en heeft ook tha ns een onderzoek 
daarnaar naar onze meening geen zin. 

Het antwoord op de vraag of eene herzie
ning in het nadeel van den betrokkene werkt 
mag niet worden getoetst aan fei ten, di e zich 
later hebben ontw ikkeld, zij moet worden be
oordeeld aan de hand van de feiten, zooals 
deze op het tijdstip van beoordeeling in casu 
1 Jul i 1922, waren. H oe <li t ech ter ook zij , 
oene herziening in <l ien zin dat de pensioens
grondslag van f 3490 tot f 2350 wordt ver
laagd kan bezwaarlijk als eene herz ien ing in 
het voordeel van den betrokkene worden aan
gemerkt. 

H etgeen appell ant aan he t slot van het 
kl aagschr ift in de tweede plaats verzoekt gaat 
buiten deze zaak om. H et punt in gesch il is 
het bedrag van de totaalsom der pensioens
grondslagen op 1 Jul i 1922 van de ambtenaren 
in den zin der Pensioenwet op <li en datum in 
d ienst van de gemeente U denhout. De behan
del ing van dit gesch ilpunt ka n n iet le iden tot 
eene beslissing omtrent het bedrag van de 
pensioensgrondslagen van X. al s burgemeester 
en a ls ambtenaar van den B urgerlijken Stand 
op 1 J uli 1925; 

I n rechte: 
0. dat in deze is te beslissen op welk bedrag 

de totaalsom aan pensioensgrondslagen -
daaronder begrepen de pensioensgrondslag van 
X., burgemeester der gemeente U denhout -
welke de ambtenaren in di enst d ier gemeente 
op 1 J uli 1922, op <l ien datum ha dden, moet 
worden vastgesteld; 

0. dienaangaande, dat deze Raad vorenbe
doelcle totaalsom op de bij de bestreden be
sli ssing en contra-memorie aangevoerde gron
den op 1 J uli 1922 stel t op f 15872 ; 

0. dat de bestreden besl issing derhalve be
hoort te worclen bevestigd; 

Recht doende in naam cler Koning in ! 
Bevestigt de bestreden besl issing. 

30 M ei 1928. BESLUIT tot wij zig ing van het 
Koninkl ijk besluit van 14 October 1884 
(Staatsblad n°. 216), betreffende de vast
stelling van de programma 's voor de a kte
examens middelbaar onclerwijs in de Fran
schE>, Hoogduitsche en Engelsche talen, 
s. 194. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en v\7etenschappen van 9 
Maart 1928, n° . 909 Ill, Afdeeling Voorbe
reidend Hooger en Middel baar Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is de pro
gramma's, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 14 October 1884 (Staatsblad n°. 216), te 
wijzigen; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
17/18 April 1928, n° . 18 ; 

Den Onderwijsraad, afdeeling voor het Alge
mecn Vormend Voorbereidend Hooger en het 
Algemeen Vormend Middelbaar Onderwijs, ge
hoord, aclvies van 16 Mei 1928, n°. 8246; 

Gelet op l)et nader rapport van Onzen voor
noemden 1inister van 23 Mei 1928, n°. 6663, 
Afdeeling Voorbereidend Hooger en Middel
baar Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 J anuari 1929 te be pal en: 
In het programma van het examen ter ver

krijging eener akte van bekwaamheid A voor 
schoolonderwijs in de Fransche, Hoogduitsche 
of Engelsche taal en in het programma van 
het examen ter verkrijging eener akte van 
bekwaamheid B voor schoolonderwijs in de 
Fransche, Hoogduitsche of Engelsche taal- en 
letterkunde, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 14 October 1884 (Staatsblad n°. 216), 
verva l t de zi nsnede: 

,, (Vreemdelingen, die verklaren de eder
landsche taal niet machtig te zijn, kunnen de 
vertal i ng vervangen door een opstel en eene 
paraphrase van een gedicht in de taal, waar
over het ex amen loopt)". 

Tusschen het tweede en derde lid van het 
programma van het examen ter verkrijging 
eener akte van bekwaamheid A wordt een 
nieuw I id ingevoegd, luidende: 

,,Hef. maken van een opstel in de taal , waar
over het examen loopt, en/of van een schrifte
lijke vertaling van een niet te gemakkelijk 
stuk proza uit de vreemde taal in het Neder
landsch. 

(De examencommissie beslist, of een opstel, 
dan w~I een vertaling zal worden opgegeven, 
of we! beide ; van vreemdelingen wordt in elk 
geval eene vertaling geeischt)." 

In het tweede lid van het programma van 
het examen ter verkrijging van een akte van 
bekwaamheid B vervallen de woorden ,,mon
deli ng of". 

Tusschen het tweede en derde lid van het 
programma van het examen ter verkrijging 
van eene akte van bekwaamheid B wordt een 
nieuw lid ingevoegd, luidende: 

,,Het maken van een schr iftelijke vertaling 
van een niet te gemakkelijk stuk proza uit de 
vreem de taal in het Nederlandsch". 

Onze Minister van Ooderwijs , Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschri ft zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 30sten Mei 1928. 
WILHELMI A. 

De Minister van Onderwij s, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Was z ink. 
( Uitgeg . 14 J uni 1928.) 

30 M ei 1928. BESLUIT, betreffende uitgifte 
van luchtpostzegels. S. 195. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 24 Mei 1928, n°. 8, Hoofdbe
stuur der Posterijen en Telegraf ie; 

Gelet op artikel 24, 2e lid , der Postwef; 
(Staat sblad 1919, n°. 543); 

H ebben goedgevonden en verstaan te bepalen 
als volgt: 

Art. 1. Gedurende een door Onzen Minister 
van Waterstaat te bepal en t ijdvak worden 
luchtpostzegels verkrijgbaar geste ld . 

Art. 2. Onze Minister van Waterstaat be
paalt, in welke waarden de luchtpostzegels 
zullen worden uitgegeven, welke afbeeldingen 
zij zullen dragen en in welke gevallen zij voor 
de verantwoording van I uchtrecht zullen kun
nen worden gebezigd. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uif;voering van dit bes! uit, hetwel k in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en in afschrift 
aan den R aad van State medegedeeld zal 
worden . 

Het Loo, den 30sf;en Mei 1928. 
WILHELMINA. 

De M inister van Waterstaat, H. v. d. Veg t e. 
( Uitg eg. 14 Juni 1928.) 

30 Mei 1928. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan Heeren Gedeputeerde Staten 
der onderscheidene Provincien, betreffende 
Uitvoering van artikel 3 der Trekhonden
wet. 

Ged. Staten van een der provincien hebben 
zich tot mij gewend met het verzoek ingeval 
van bij hen ingesteld beroep tegen de beschik
king van Burgemeester en \ •Vethouders ter zake 
van inschrijving of doorhaling in het Trek
hondenregister op gronden, waarover slechts 
deskundigen inzake trekhonden tot oordeelen 
in staat zijn, de beschikking te mogen krijgen 
over de adviezen van der zake kundige van 
belanghebbenden onafhankelijke personen. 

Bedoeld College van Ged. Staten deelde mij 
mede onder die personen in de eerste plaats 
tot het geven van deze voorlichting geschikt 
te achten de Districtshoofden van den Vee
artsenijkundigen Dienst, en verzocht mij be
doelde ambtenaren te willen instrueeren, dat 
zij aan opdrachten van Ged. Staten tot het doen 
van herkeuringen gevolg zouden geven en dat 
College van de noodige voorlichting zouden 
dienen in zaken, die krachtens artikel 3 der 
Trekhondenwet aan het oordeel van Ged. Staten 
worden onderworpen. 

In overeenstemming met de daaromtrent 
door den Directeur van den veeartsenijkundigen · 
Dienst ingewonnen ambtsberichten ben ik 
bereid aan den wenscht van bedoeld College 
te voldoen, met <lien verstande, dat bij ver
hindering van den betrokken Inspecteur van 
den Veeartsenijkundigen Dienst, in <liens plaats 
treedt; een door dezen aangewezen plaatsver
vangend Inspecteur. 

Deze regeling geldt voor alle provincien. 
Mitsdien word& door mij, bij schrijven van 
heden, n°. 463, Directie van den Landbouw, af
deeling 3, aan genoemde Inspecteurs opdracht 
verstrekt; om, wanneer Ged. Staten in hun 
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ambtsgebied hunne hulp inroepen tot het ver
richten van de betreffende herkeuringen of tot 
het dienen van de noodige voorlichting in zaken, 
die krachtens de Trekhondenwet aan het oor
deel van Ged. Staten worden onderworpen, 
hieraan gevolg te geven of, bij verhindering, 
een geschikten plaatsvervangend Inspecteur aan 
te wijzen. 

Wordt de verlangde hulp of voorlichting 
door den Inspect eur zelf verleend, hetgeen 
zooveel mogelijk zal worden bevorderd, dan 
geschiedt dit zonder kosten voor de provincie. 
Worden evenwel plaa tsvervangers (die geen 
Rijksambtenaar) zijn voor deze diensten aan
gewezen, dan komen reis- en verblijfkosten 
uit deze werkzaamheden voortvloeiende, als
mede een billijk honorarium voor rekening van 
de betrokken provincie. Omtrent het aan de 
plaatsvervangers uit te keeren honorarium, per 
keuring en voor eventueel meerdere keuringen 
per dag, wordt door de Inspecteurs met Ged. 
Staten overleg gepleegd. 

Ik heb de eer Uw College met het boven
staande in kennis te stellen, terwijl ik uiter
aard aan het welmeenen van Uw College over
laat van de door mij getroffen regeling al of 
niet gebruik t e maken. (B.) 

30 M ei 1928. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad. 

N avordering van plaatselij ke inkornstenbelasting 
in de gemeente M untendam. 

H et eerste lid van art. 267 der Gemeente
wet laat de regaling der navordering van 
gemeentebelasting over aan de gemeente, 
behalve wanneer het betreft de plaatselijke 
inkomstenbelasting. Hieromtrent geldt vol
gens art. 267, 2de lid , dat op navordering 
de bepalingen van hoofdstuk XI der wet 
op de inkomstenbelasting overeenkomstige 
toepassing vinden. 

E en gemeenteverordening die omtrent 
de navordering van deze belastingen be
palingen inhoudt die met hetgeen in be
doeld hoofdstuk XI is bepaald niet in over
eenstemming zijn, kan derhalve niet worden 
toegepast en is onverbindend. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien het beroep chrift in cassatie van X. 

te IJ., tegen de uitspraak van den Raad van 
neroep voor de Directe Belastingen te Gro
ningen, van 10 Dec. 1927, betreffende den hem 
opgelegden navorderingsaanslag in de plaatse
lijke inkomstenbelasting der gemeente Munten
dam over 1926/1927; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Procureur-Generaal, strekkende tot verwerping 
van het beroep ; 

O. dat aan belanghebbende over gemeld jaar 
een navorderingsaans lag is opgelegd zoowel 
in de Rijksinkomstenbelasting als in het plaat
selijke belasting der gemeente Muntendam, in 
welke belasting hij a ls 'Y'erkforens is aange
slagen en wel verhoogd met het viervoud van 
den naderen aanslag in beide belastingen ; 

dat belanghebbende bezwaren heeft inge
bracht bij den Raad yan Beroep, doch alleen 
tegen de verhooging van den navorderingsaan-

slag in de gemeentelijke inkomstenbelasting, 
stellende hij, dat de gemeenteverordening deze 
verhooging niet toelaat, daar in art. 8 van de 
Verordening op de heffing van de plaatselijke 
inkomstenbelasting in de gemeente Muntendam 
is bepaald: 

,.De te weinig geheven belasting kan worden 
nagevorderd overeenkomstig de bepalingen van 
art. 267, tweede en derde lid, der Gemeentewet, 
met dien verstande, dat geene verhooging wordt 
opgelegd" ; 

dat de Raad van Beroep het bezwaar onge
grond heeft bevonden en den aanslag heeft 
gehandhaafd en daarbij heeft overwogen: 

,,dat volgens art. 267 der Gemeentewet bij 
navordering van de r ijksinkomstenbelasting 
tevens navordering van de plaatselijke inkom
stenbelasting plaats heeft ; 

dat deze navordering derhalve geschiedt op 
denzelfden voet als de navordering over de 
Rijksinkomstenbelasting, zoodat de gemeente 
niet bevoegd is hieromtrent afwijkende regelen 
te stellen ; 

dat de onderhavige verordening dit wel 
doende, art. 267 der Gemeentewet heeft ge
schonden en mitsdien in deze niet verbindend 
is"; 

0. dat belanghebbende in cassatie heeft ge
steld: 

Schending, althans verkeerde toepassing van 
a rt. 267 der Gemeentewet, en van art. 8 van 
genoemde verordening van Muntendam, - en 
tot toelichting in het bijzonder een beroep heeft 
gedaan op het eerste lid van a rt. 267, waar is 
bepaald, dat de gemeenteverordening voor
schriften omtrent navordering kan inhouden 
en dat het na te vorderen bedrag daarbij met 
t en hoogste het viervoud kan worden verhoogd, 
waaruit naar zijne meening volgt, dat het 
artikel regelend en niet dwingend recht geeft 
en dat aan de gemeente vrij e ruimte is gelaten 
omtrent de regeling der navordering en dat, 
nu de gemeente zelfstandige voorschriften om
trent navordering heeft gegeven, het tweede 
lid van art. 267 niet geldt en de verordening 
bindend van toepassing is ; 

0 . hieromtrent : 
dat in het eerste lid van art. 267 der Gemeen

tewet aan de gemeente inderdaad, behoudens 
eene beperking, vrijheid wordt gegeven in de 
regeling van de navordering van te weinig ge
heven gemeentebelasting ; 

dat dit evenwel anders is ten aanzien van 
een der gemeente belastingen, te weten de 
plaatselijke inkomstenbelasting waaromtrent in 
het tweede lid van art. 267 een uitzondering is 
gemaakt en is bepaald, dat op navordering van 
die belasting de bepalingen van Hoofdstuk XI 
der wet op de Inkomstenbelasting 1914 over
eenkomstige toepassing vinden ; 

dat derhalve ten aanzien van deze belasting 
de wetgever zelf de regeling van de geheele stof 
der navordering in handen heeft genomen en, 
in afwijking van hetgeen in bet eerste lid is be
paald, aan de plaatselijke Inkomstenverordening 
niets meer te regelen heeft overgelaten; 

dat mitsdien op grond van het 3de lid van 
art. 267 het eukele feit, dat krachtens Hoofd
stuk XI van genoemde wet navordering van 
Rijksinkomstenbelasting plaats heeft, t en ge
volge moet hebben, dat ook navordering ge
schiedt van de plaatselijke inkomstenbelasting, 
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verhoogd met het viervoud van den naderen 
aanslag, zoo deze verhooging ook wordt toe
gepast bij de Rijksinkomstenbelasting ; 

dat dit geldt onafhankelij k van wat de ge
meenteverordening omtrent de navordering 
of de verhooging mocht bepalen ; 

dat de uitspraak d us juist is en het middel 
niet gegrond ; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

1 Juni 1928. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Grondwet art. 70, L. O.-wet 1920 artt. 
101, 104.) 

Bovengenoemd geschil behoort tot dat 
vermeld in art. 154 Grondwet, zoodat, in 
verband met art. 2 R. 0 ., de rechterlijke 
macht bij uitsluiting bevoegd is. · 

Alleen witnneer het bedrag der school
gelden, door de schoolgemeente voor de 
kinderen der buitengemeente te heffen, z66 
hoog is, dat het dat der door de buitenge
meente vers huldigde uitkeering overtreft, 
komt de ~anspraak op die uitkeering te ver
vallen. In a lle andere gevallen, zoodra dus 
het bedrag der uitkeering hooger is of zelfs 
maar gelijk is aan h et bedrag der school
gelden, is de uitkeering door de buitenge
meente in haar geheel verschuldigd. 

Voor de daaraan tegenovergestelde op. 
vatting wordt tevergeefs een beroep ge
daan op de regeling van art. 101 L. O.-wet 
1920. De verrekening van het 7de lid van 
dit art. zou in het geval van art. 104, 4° 
lid in het geheel geen toepassing kunnen 
vinden. 

De Burgemeester der gemeente Maasniel , 
aldaar wonende, en in die hoedanigheid ge· 
noemde gemeente vertegenwoordigende, eischer 
tot cassatie van een arrest door het Gerechts
hof te 's-Hertogenbosch op 14 Juni 1927 tus
schen partijen gewezen, advocaat Mr. J. Last, 
gepleit door Mr. G . J . H. Klijnen, 

tegen: 
den Burgemeester der gemeente Roermond, 
alclaar wonende, en in die hoedanigheid ge• 
noemde gemeente vertegenwoordigende, ver• 
weerder in cassatie, advocaat Mr. J. van Kuyk. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Bes ier: 

De iremeente Roermond heeft in 1923 van 
de gemeente Maasniel de betal ing gevorderd 
van £ 2027.13 op grond, dat een aantal bij zon
dere met name genoemde scholen, te Roer
mond gevestigd en voldoende aan de voor
waarden bij de Lager-Onderwijswe,t gesteld, in 
1922 waren bezocht door een gemiddeld aan
tal leerlingen uit Maasniel van 144½, zoodat, 
waar de kosten van instandhouding dier scho
len, berekend naar art. 101 cler genoemde wet 
over 1922, tot een bedrag van £ 14.34 per 
leerling aan hare besturen door Roerrnond 
zijn vergoed, Maasniel aan haar heeft te be
talen 144½ X f 14.34 = f 2027.13 . 

Maasniel was van oordeel, dat zij op het 
gevorderde in mindering mocht brengen een 
beqrag van f 882.06, zijnde het bedrag door 
Roermond in 1922 geind aan schoolgeld voor 
de bedoelde Maasnielsche leerlingen. Zij 
grondde dit verweer op hare lezing van art. 
104 , lid 4, der genoemde wet. De tekst van 
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dit artikel, zooals dit reeds in 1923 1 uidde en 
dus hier toepasselijk is, geeft aan wat ik kort
heiclshalve zal noernen de ,,schoolgemeente" 
tegenover de ,,buitengemeente" aanspraak op 
een u itkeering in - bedoeld zal zijn een bij
drage in - de kosten, o. a. van instandhou• 
ding der bij zondere scholen, welke in het 
voorafgaande jaar door de ,,buitenleerlingen" 
bezocht zijn, welke uitkeering berekend wordt 
naar verhouding van het gerniddeld aantal 
buitenleerlingen tot het gemiddeld totaal aan· 
tal leerlingen der door hen bezochte bij zon• 
dere scholen. Krach tens het vierde I id vervalt 
echter de aanspraak op deze uitkeering, in
d ien deze - bedoeld is de uitkeering, welke 
anders verschuldigd zou zijn, dus het evenred ig 
dee! der kosten van instandhoud ing - wordt 
overtroffen door het bedrag der schoolgelden 
over het voorafgaande jaar voor de buiten• 
leerlingen (aan de schoolgemeente) verschul
digd. Maasniel nu rneende dit vierde lid a ldus 
te rnoeten verstaan, dat ook in het daarbij 
niet voorziene geval, dat die schoolgelden 
evenveel of minder bedragen dan de anders 
verschul digde uitkeering, een onderlinge ver
rekening rnoest plaats hebben. Deze meening 
rneende zij te kunnen verdedigen met oen be
roep op art. 101 , lid 7, der genoem<le wet, 
waaraan ook het beginsel van verrekening ten 
gronclslag zou liggen. Dit voorschrift bepaalt 
n.l. - wederom in den tekst, welke in 1923 
reeds gold - clat de vergoeding, welke de 
schoolgerneente voor kosten van i nstandhou
ding aan de bijzondere scholen heeft te beta
len, bepaald wordt na aftrek der volgens de ge• 
meentelijke verordening verschuldigde school
gelden, indien deze door het schoolbestuur zijn 

1 geind en voor zoover zij niet oninvorclerbaar 
zijn verklaard, terwijl , indien die schoolgelden 
meer bedragen clan die kosten, het verschi l in 
de gerneentekas gestort wordt. 

Het Hof heeft echter bij het wijzen van het 
bestreden arrest het stelse l van Maasniel niet 
in art. 104, lid 4, kunnen vinden en aan 
Roermond het voile gevorderde bedrag toe
gekend. 

Tegen <lit arrest voert nu Maasniel als mid
delen van cassatie aan: 

,,1. Verkeerde toepassing of (en) schending 
van de artt. 70 en 154 Grondwet, art. 2 R. 0. 
en voo1· zooveel noodig de artt. 48, 156 en 
353 Rv., art. 14 A. B. en art. 104 Lager On
derwijswet 1920, doordat ,,het Hof met de 
Rechtbank van oordeel is (geweest), dat zij 
bevoegd was van de onderhavige vorder ing 
der gemeente Roermond kennis te nemen, 
omdat zij , zooals de Rechtbank overweegt, 
strekt tot betal ing van eene gel dsom en betreft 
een schuldvordering, waarvan - bij twistge• 
ding daarover - de burgerlijke rechter .ken• 
nis neemt (art. 154g en 2 R. 0.); welk oor
deel de requirant q.q. voor onjuist houdt, daar 
zijns inziens het onderhavige geschil is te be
schouwen als een van de geschillen, bedoeld 
in art. 70 Grondwet, althans niet gerekend 
kan worden te zijn een twistgeding of geschil 
over een schuldvordering, noch een van de 
andere twistgedingen of geschill en, bedoeld in 
art. 154 Grondwet en art. 2 R. 0. ; 

2. Verkeerde toepassing of (en) schending 
van art. 104 en voor zooveel noodig art. 101 
L ager Onderwijswet 1920, art. 20 K. B. van 

30 
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4 September 1923, S . 432, en voor zooveel 
noodig art. 48 Rv. en de a rtt. 1374, 1375 en 
1378 tot en met 1387 B . W. , doordat het Hof, 
aannemende, ,,dat dus de R ech tbank te recht 
overwoog, da t a rt. 104 alinea 1 de aanspraak 
de r gemeente Roermond erkent, en a linea 4 
van dat a rt ikel in het onderhavige geval di e 
aanspraak n iet beperkt", het vonnis van de 
R ech tbank heeft bevesti gd, in stede va n recht 
te doen overeenkomst ig het door den requ i ra nt 
q.q . zoo in hooger beroep a ls in eersten aanleg 
ingenomen en gemotiveerde standpunt, en dus, 
op de door den requira nt q .q. voor da t stand
punt aangevoerde gronden of met aanvulling 
o f verbetering daarvan e n met toepass ing va n 
het door den requirant q. q. oak voor het on
derhavi ge geval ingeroepen , m aar door het 
Hof op da t geval n iet toepasselijk geoordeeld 
beginsel van verrekening, het vonn is van de 
Rech tbank te vernietigen en verder de vor
dering van den gerequi reerde q.q. a ls zij nde 
voor het geheel geha ndhaafd , <loch slech ts 
voor een overschietend dee! toewijsbaar, hetzij 
voor het geheel a f te wijzen, hetzij sl echts 
voor het overschietend dee! toe te wij zen." 

H et eerste niiddel is ongegrond , daar h ier 
stell ig een twistgeding over schuldvordering 
wordt gevoerd. 

Ook met het tweede niiddel kan ik mij n iet 
vereenigen. Art. 104, lid 3 bepaalt de door de 
bu itengemeente verschuld igde u itkeer ing op 
een evenredig dee! n iet van de vergoeding, 
welke de schoolgemeente aan de bij zondere 
schol en betaald heeft, doch van de kosten o. a. 
van instandhoud ing dier scholen, dus afgezien 
va n den a ftrek van schoolgelden, die in het 
bij zondere geval van art. 101, l id 7, behoort 
te geschieden, en art. 104, lid 4, houdt ten 
aanzien van de u itkeering door de buitenge
meente met die schoolgelden slechts rekening 
in geval deze de anders verschuldigde ui tkee
ring overtrof fe n. 

H et beroep op a r t. 101 , l id 7, kan n iet ba
ten . Vooreerst regelt dit wetsvoorschrift een 
geheel a ndere m aterie, de betaling door de 
gemeente aan de bijzondere scholen van a lle 
kosten van hare instandhouding en dan nag 
we! voor een geval , dat zich naar 's Hofs fei
telijke besl iss ing hier n iet voordoet, het geval 
nl. , dat een bijzondere school zelve - <loch 
voor de gemeente, zie art. 62 i. v. m. art. 95 
- de rnhoolgelden int. Dach bovendien bedolc'l t 
het wetsvoorschrift geensz ins het a lgemeen 
beginsel te geven, dat de schoolgelden in m in
de r ing komen van de kosten van instandhou
d ing, hoedanig beginsel dan zou moeten war
den toegepast, tel kens wanneer in de wet van 
die kosten spra ke is, dus ook in art. 104, lid 
4, a l bevat di t lid hoogstens slechts de toe
pass;ng daarvan voor het geval, dat de school
ge lden die kosten overtreffen. De strekking 
van art. 104, lid 4, is heel wat eenvoudiger. 
H et bepaalt alleen , dat, wanneer de gemeente 
en de bij zondere school over en weder elkan
ders schu ldeischers zij n, de eerste wegens voor 
haar door de school geinde schoolgelden, de 
twoede wegens aan h aar door de gemeente te 
vergoeden kosten van instandhouding, deze 
vorde ringen met elkander worden verrekend. 
Deze zuiver a dministratieve of oomptabele 
regeling breng t geen en kele wijziging in de 
m a teri eele r echten der beide partijen. Iets 

dergelijks vindt men t rouwens ook bij de aan
spraak, welke de schoolgemeente heeft op een 
bijdrage der buitengemeente in de kosten van 
instandhoud ing de r bijzondere soholen. W an
neer twee gemeenten over en weder k inderen 
hebben, die bijzondere soholen op elkanders 
gebied bezoeken, worden de bijdragen, welke 
zij te dier zake aa n elkander ve rschuldi gd 
zijn , zoo mogelij k onder l ing verrekend (ar t. 
20 K. B . 4 September 1923, S. 432). 

M en klage ook n iet, dat bij de hier verde
d igde opvatting de schoolgemeente de kosten . 
wel ke zij voor de bui tenl ee rlingen heeft te 
maken, twee malen vergoed krij gt, eenmaal 
van hunne ouders, voogden o f ve rzorgers en 
eenmaal van de buitengemeente. Dit heeft de 
wetgever gewild, d ie in a rt. 62 i. v. m. art . 95 
aan de ouders enz. in den vorm van school 
gelden een tegemoetkoming oplegt in de kos
ten, welke het onderwij s voor de gemeente 
medebrengt, en daarnaast in a r t . 104 van de 
bui tengemeente nag een bijdrage verg t in de 
kosten bedoeld in art. 101 en we! naar even
redigheid van het aantal bu iten leerlingen. Of 
de schoolgemeente door een en antler ten slotte 
al de kosten, we lke zij voor de bui ten leerlingen 
moet m a ken , vergoed krij gt, is zelfs nag niet 
zeker. Immers te haren laste komen oak nag 
de kosten der boventall ige onderwij zers (art. 
100 ), waarin door de bu itengemeente niet 
wordt medegedragen, terwijl het schoolgelcl 
voor min- of onvermogenden we in ig o f niets 
bedraagt. 

Beide middelen van cassatie ongegrond be
vindende, ooncludeer ik tot verwerping van 
het beroep en tot veroordeel i ng van den e ische r 
q .q . in de daarnp gevallen kosten. 

De Hoage Raad, enz. ; 
0 . dat uit het bostreden arrest en uit het in 

<leze zaak door de A r r .-Rechtbank te Roer
mond op 6 Mei 1926 gewezen vonn is (N. J . 
1927, 650. R ed.), waarheen het arrest ten 
aanzien van de feiten verwij st, blij kt, voor 
zoover ten deze van belang: 

dat de gemeente R oermoncl bij inleidende 
clagvaarding van de gemeente Maasniel heeft 
gevordercl betal ing van f 2072. 13 en zulks op 
grond, dat een aanta l bij zondere, met name 
genoemde scholen, in de gemeen te Roermoncl 
gevestigd, a ll e voldoende aan de in de artt. 
88 tot en met 96 der Lager Onderwijswet 1920 
gestelde voorwaarden, in 1922 werden bezoch t 
door een gemiddeld aantal leerlingen, woon
plaats hebbende in de gemeente M aasn iel , van 
144½, zoodat, waar de kosten van instand
houding van die scholen, berekend naar ar t. 
101 dier wet, hebben bedragen en aan h are 
besturen is vergoed over 1922 gemiddeld per 
leerling f 14. 34, de gemeente M aasniel aan 
haar het gevorderde bedrag, zijnde 144½ X 
f 14.34, heeft te betalen; 

dat de gemeente Maasniel heeft betwist tot 
betal ing van dat bedrag gehouden te zij n en. 
zich bereid heeft verkl aard tot beta! ing van 
f 1190.07, zij nde f 2072. 13 verminderd met 
f 882.06, wel k laatste bedrag door de ge
meente R oermond in 1922 was geind aan 
schoolgeld van k inderen, in d ie gemeente in 
dat jaar schoolgaande, doch woonachtig in de 
gemeente Maasniel ; 

dat de gemeente Maasniel daarbij de stelling: 
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heeft verdedigd, dat, a l voorziet art. 104, 
alinea 4, der Lager Onderwijswet 1920 alleen 
in het geval, dat de buitengemeenten minder 
hebben uit te keeren dan het schoolgeld be
draagt, toch ook verrekening van de voor de 
kinderen der buitengemeenten betaalde school
gelden met de uitkeering, die voor hen gedaan 
moet worden, moet geschieden, indien die 
schoolgelden gelijk zijn aan of minder bedra
gen dan de verschuldigde uitkeering, daar im
mers aan de Lager Onderwijswet 1920, blij
kens art. 101 alinea 7, het bei;(insel van ver
rekening ten grondslag l igt, een beginsel op 
zich zelf redelij k en billij k, en uit de geschie
derns der wet niet blijkt, dat de wetgever in 
art. 104, a linea 4, opzettelij k met dat beginsel 
zou hebben gebroken, zoodat de niet twij fel
acht ige bedoeling des wetgevers moet gelden 
boven de letterlijke woorden van art. 104, 4de 
lid· 

d~t de gerneente Maasniel er verder op heeft 
gewezen, dat de Rechtbank arnbtshalve zou 
moeten onderzoeken of zij we! bevoegd was 
van de ingestelde vordering kennis te nemen; 

dat de Rechtbank bij haar bovenbedoeld 
vonnis zich bevoegd heeft geoordeeld van de 
ingestelde vordering kennis te nemen, en ver
der die vordering heeft toegewezen, mitsdien 
de gerneente Maasniel heeft veroordeeld tot 
betaling van het gevorderde bedrag van 
f 2072.13; 

dat het Hof op het hooger beroep van de 
gemeente Maasniel bij het bestreden arrest 
vooreerst heeft overwogen als in het beneden 
te vermelden eerste cassatierniddel staat ver
meld en verder heeft besl ist, op de gronden 
in het arrest opgenornen, dat de Rechtbank 
terecht heeft overwogen, dat art. 104 alinea 1 
der Lager Onderwijswet 1920 de aanspraak 
der gemeente Roerrnond erkent, en alinea 4 
van dat artikel in het onderhavige geval die 
aanspraak niet beperkt, waarop het Hof het 
vonnis van de Rechtbank heeft bevestigd; 

0. dat daartegen zijn gericht a ls m iddelen 
van cassatie: zie Cone!. Adv.-Gen.; 

0. dat het eerste middel is ongegrond; 
dat art. 70 der Grondwet de beslissing van 

geschillen tusschen gemeenten onderling slechts 
dan aan den Koning opdraagt, wanneer die 
geschillen niet behooren o. a. tot die, vermeld 
in art. 154 der Grondwet; dat laatstgenoemd 
artikel - in verband met art. 2 R. 0. - bij 
uitsluiting tot de kennisneming van de rech
terlijke macht brengt alle twistgedingen over 
schuldvordering ; dat, waar nu art. 104 l ste 
lid van de Lager Onderwijswet 1920 aan de 
eene gemeente tegenover eene andere aan
spraak geeft op eene geldelijke uitkeering, bij 
geschil hierover tusschen beide gemeenten een 
twistgeding over schuldvordering ontstaat, 
waarvan derhalve de kennisneming bij uit
sluiting behoort aan de rechterlijke macht; 

0. · dat ook het tweede middel niet kan op
gaan; 

dat in art. 104, lste lid van de Lager On
derwijswet 1920 aan de schoolgemeente aan
spraak wordt gegeven op eene uitkeering doo1 
de buitengemeente in de kosten van instand
houding, met uitzondering van de jaarwedclen 
en wedden der onderwijzers, van de bijzondere 
scholen, waarvan kinderen der buitengemeente 
leerlingen zijn; 

dat waar nu de schoolgemeente van deze 
kinderen ten eigen bate school geld heft, de 
vraag kon rijzen of met deze schoolgelden, die 
blij kens art. 62 van de genoemde wet eene te
gemoetkoming vormen in de kosten, welke 
voor rekening van de gemeente blijven, niet 
zou behooren te worden gerekend bij de be
paling van de bovenbedoelde uitkeering, die 
de buitengemeente aan de schoolgemeente 
heeft te doen; 

dat de wetgever deze vraag onder de oogen 
heeft gezien en blijkens het 4de lid van art. 
104 het billijk heeft geoordeeld, dat de aan
spraak op nitkeering door de buitengemeente 
voor de schoolgemeente komt te vervallen, 

1 wanneer het bedrag der door laatstbedoelde 
gemeente van de kinderen der buitengemeente 
te heffen schoolgelden z66 hoog is, dat het dat 
van de uitkeering overtreft; 

dat hieruit echter moet volgen, dat in alle 
andere gevallen, zoodra dus de uitkeering 
hooger is dan of zelfs maar gelijk is aan het 
bedrag van de schoolgelden, de uitkeering 
door de buitengemeente in haar geheel ver
schuldigd is ; 

dat voor de tegenovergestelde opvatting 
vruchteloos een beroep wordt gedaan op de 
regeling van art. 101 van de Lager Onder
wijswet 1920 ; 

dat volgens <lit artikel aan de besturen der 
bijzondere scholen door de gemeente moeten 
worden vergoed de kosten van instandhouding 
d ier scholen, met uitzondering van de jaar
wedden en wedden der onderwijzers; 

dat de aanspraak op deze vergoeding voor 
deze besturen onverkort blij ft bestaan ook 
wanneer zij schoolgelden mochten hebben ge
ind; dat we! omtrent den aftrek van deze 
schoolgelden in het 7de lid eene regeling is 
getroffen, maar deze regeling, waar de geinde 
schoolgelden toekomen aan de gemeente en 
niet aan het schoolbestuur, dat ze enkel voor 
en ten behoeve van de gemeente heeft geind, 
niet anders beteekent dan dat, voor zooveel 
het bedrag der geinde schoolgelden betreft, 
schoolbestuur en gemeente met gesloten beur
zen kunnen afrekenen en het schoolbestuur 
enkel nog in de gemeentekas behoeft te stor
ten wat het meer aan schoolgeld voor de ge
meente heeft geind dan het aan vergoeding 
voor de kosten van instandhouding der scho
len van de gemeente heeft te vorderen ; 

dat echter in het geval, bedoeld bij art. 104, 
4de I id, niets te verrekenen of in schuldverge
lijking te brengen valt, omdat de daarbe
doelde uitkeering en schoolgelden beide aan 
de schoolgemeente toekomen; 

V erwerpt het beroep. 
(N.J.) 

l Juni 1928. ARREST van den Hoogen Raad. 
(L. O.-wet 1920, art. 104). 

(In dit arrest is volkomen dezelfde be
slissing gegeven a ls op het tweede cas
satiemiddel in de vorige zaak. De moti
veering is aan het slot - met het oog op 
het cassatiem iddel - iets anders. Overigens 
verschilt deze zaak met de vorige nog 
hierin, dat in deze zaak de Rechtbank de 
buitengemeente in het gelijk had gesteld. 

Red.) 

30*" 
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De burgemeeste r de r gemeente Berkhout, 
wonende aldaar en a l zooda nig deze gemeente 
yertegenwoordigende, e ischer tot ea sati e van 
ecn vonnis door de Arrondissements-Rechtbank 
te Al kmaa r op 2 J uni 1927 tusschen partij en 
gewezen, adrncaat Jh r . Mr. A . K. C. de 
Brauw; 

tegen: 
den burgemeester der gemeen te Avenhorn, 
wonende in die gemeente, en a ls zooda nig d ie 
g meente rnr tegenwoord igende, verweerder in 
cassat ie , a dvocaat Mr. J . R. H . van Scha ik, 
gepl e it . 

Conclusie Yan den Adv.-Gen. Bes ie r. 

De vraag, wel ke in deze zaak aan het oor
dcel van den H oogen R aad wordt onderwor
pen . is deze l fde, a ls waarop het tweede mid
d I van cassatie in de zaak van den B urge
meester van l\l aasn iel tegen den B urgemeester 
van Roermond betrekking h ad, n .l. of de 
,.buitengemeente" op de krachtens a rt . 104 
de r L ager-Onderwij swet 1920 door de ,,school 
gemeente" van haar gevorderde bijd rage in de 
ko ten va,:i i nstandhoudi ng door deze vergoed 
aan do b1,1zondere scholen, welke door k inde
rcn ui~ de buitengemeente bezoch t zij n, in 
m 111d_en ng,, mag brengen, de voor de ,,buiten
leerl 111gen reeds aan de schoolgemeente be
taalde schoolgel den. 

De pl aats door de partijen in deze zaa k we
derzij ds ingenomen is echter tegenovergesteld 
aa n d,e van de Burgemeesters van lHaasn iel 
en R oermond in het vorige geding. Immers bij 
hot be t reden vonnis heeft de R echtbank de 
b ui tengemeente {Avenhorn) in het gelijk ge
st_eld en aan de choolgemeente {Berkhout), 
di e va n h_E_l t totaal der u itkeer ing ad f 802.44, 
waarop z1J aanspraak meende te hebben, het 
door Avenhorn nog niet betaald gedeelte ad 
f 324.19 - ge lijkstaande aan de voor cl Aven
hornsche lee r] ingen aan B erkhout reeds be
taalde school gelden - met de rente ad 5 % 
' s jaars van den <lag der dagvaard ing tot di en 
der voldoen ing h ad opgevorderd, hare vorde
r ing ontzegd op grond, dat a rt. 104 der ge
noemde wet den a ftrek der schoolgelden zou 
toe taan. 

T egen di t vonnis wordt door Berkhout aan
gevoerd het volgend middel van cassatie: 

,,Schending en verkecrde tocpassing van de 
a r t ike len 62, 88, 95, 97, 101, 104 der wet van 
9 October 1920, S. 778, tot rege lin!!' van het 
nlgemeen vo rmend Lager Onderw 1Js, zooals 
deze wet gewijzigd is bij de wet van 16 F bru
a ri 1923, S. 38, 20 van het Koninklijk Bes luit 
va n 4 September 1923, S . 432, en 48 Rv. 
door op gronden die de bes I iss ing niet rncht
yaa rd_i_gen .. en met de aangehaa lde a rt ike len 
1n str1Jd ~!Jn te beslissen, dat op de uitkeering 
bedoel d 111 a rt. 104 der Lager Ondel'\vijswet 
1920, de geinde school gelden in af trek mogen 
worden gebracht en op dien grond aan ei cher 
in ea satie zij_n vorde ri ng te ontzeggen, zu lks 
hoewel fe, te hJ k vaststond dat zich h ier n iet 
a lthans niet is onderzoch t of zich hier het 
geva l, bedoeld in art . 104, lid 4 der L ager 
Onderwij swet 1920 voordeed ' 

waa rbij de Rechtbank onder meer ove r het 
hoofd zag: 

,,dat bij de berekening va n de vol gens art. 

104 verschuldigde uitkeering geen schoolgelden 
in mi ndering mogen worden gebracht ; 

,,dat volgens het e igen, onjuiste systeem der 
R echtbank de kostcn, waarva n het aandeel 
be rekend overeenkomstig het derde lid van 
a rt. 104 ten laste de r gemeente Avenhorn moet 
komen, zouden moeten worclen vastgesteld na 
aftrek va ri a ll e schoolgelclen, maar in dat sys
teem geen aanl e iding zou bestaan van het be
rekende aandee l een bedrag voor school gelden 
a f te trekken. 

,, terwijl de omstandigheid , dat het bedrag, 
da t gevorderd is, gelijk i aan het bedrag aan 
school gelden dat door e i che r geind is, in geen 
geval den a ft rek van juist dat beclrag en dus 
de ontzcgging de r vordering rechtvaardigt. " 

Op grond van het door mij in de zaak Ma as
niel-Roermond betoogde acht ik dit middel 
gegrond. 

Ik concludeer, dat de H ooge R aad het be
streden vonnis zal vern ietigen, aan den e ischer 
q. q. zijne vorder ing zal toewijzen en den ver
weerder q .q. za l ve roordee len in de kosten , 
zoo in eersten aanslag a ls in cassatie geva llen. 

De H ooge R aad, enz. ; 
0. dat ui t het bestreden vonnis blij kt, voor 

zoover thans nog van belang: 
dat de gemeente Berkhout bij inl e idende 

dagvaard ing van de gemeente Avenhorn heeft 
gevorderd een becl rag van f 324 .19 met de ren
te daarover ad vijf ten honderd in het jaar 
vanaf den dag der dagvaa rding tot op di en 
der voldoening, zu lks op grond dat ki nderen 
uit Jaatstgenoemde gemeente gedurende het 
jaar 1923 ecn school der gemeente Berkhout 
hebben bezocht en de gemecnte Berkhout, in
gevolge de bepal ingen van artikel 104 der 
L ager-Onderwijswet 1920, dus recht heeft op 
eene bij drage van do gemeente Avenhorn in 
de kosten, bedoeld bij a rtikel 101 van di e wet, 
en wel per sal do nog tot het gevorderd bed rag; 

dat de gemeente Avenhorn, toegevende da t 
eenige k inderen uit Avenhorn een school in de 
gemeente Berkhout bezoeken en dat laatstge
noemde gemeente r cht hee ft op eene vergoe
d ing van haar ingevolge de L ager Onderwij s
wet 1920, heeft opgemerkt, clat het principi
eele verschil, dat tusschen beide gemeenten 
bestaat, is, dat zij, gemeente Avenhorn, va n 
meening is, dat de gomeente Berkhout van het 
door haar te ontvangen bedrag moet aftrekken 
het choolgeld, door haar geind; - dat im
mers artikel 104 cler Lager Onderwijswet 1920 
in li d 4 bepaal t, dat de aanspraak op de in 
het l ste lid bedoelde u itkeer ing verva lt, indien 
deze m inder beclraagt clan de school gelclen 
over het afge loopen jaar ve rschuldigd voo r de 
in dat lid bedoelde kinderen ; - dat d it mede
brengt, dat in ieder geva l verrekening van de 
schoolgelden moet p laats hebben en slech ts 
recht op uitkeering onlstaat voor het verschil ; 

dat bij het bestreclen vonnis de R echtbank 
heeft overwogen, dat part ij cn ten slot te slechts 
nog verschil fen en aanz ien van de vraag, of 
van de uitkeering, bedoeld in a rt ikel 104 de t 
L ager Onderwijswet 1920, de geinde schoolgel
den in a ftrek mogen worden gebracht , en de 
R ech tbank deze met den gedaagde bevest igend 
beantwoordt, wat zij a ls volg t toelich t : 

,,Art ikel 104 L. 0. W. kent een uitkeer ing 
toe ,, in de ko ten bedoeld in artike l 101"; 

J 
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het stelt haar vast op een gedeelte evenredig 
aan het aantal leerlingen uit de buitenge
meente. Artikel 101 nu zegt, over de vergoe
ding in het door dat voorschrift geregelde 
geval ,,dat zij wordt bepaald na aftrek van 
de volg ns _de gemeentelijke verordening ver
schuldigde schoolgelden, indien deze door het 
school bestuur zijn geind en voor zoover zij niet 
oninvorderbaar zijn verklaard"; zoodat ook 
de kosten, die het voorwerp dezer vergoeding 
zijn, met inachtneming dier bepaling moeten 
warden vastgeste ld , gelijk dus tevens die, wel
ke het voorwerp zijn van de uitkeering in ar
tikel 104. 

Ten bewijze van het tegendeel heeft de 
eischer en beroep gedaan op artikel 104, lid 
4. ,,De aanspraak op de in het eerste lid be
doelde ui tkeering vervalt, indien deze minder 
bedraagt clan de school gel den over het voor
afgaande jaar verschuldigd voor de in dat lid 
bedoelde kinderen". 

Hieruit zou volgen, dat de schoolgelden bui
ten de berekening der uitkeering zelf staan en 
deze laatste slechts in een geval beinvloeden, 
<loch clan ook zoo, dat de uitkeering geheel 
vervalt. Een gedeeltelijk ,,vel'Val" van de uit
keering kent, naar hieruit zou blijken, de wet 
niet. Dit onredelijk stelsel van ,,alles of niets" 
meent de Rechtbank de wet niet toe te mogen 
dichten, nu artikel 104 lid 1, in de boven aan
geduide redelijker richting wijst. In het stel
sel der Rechtbank is van een gedee ltelijk 
,,verval" der uitkeering geen sprake, maar 
slechts van een berekening daarvan met inacht
neming van het geinde schoolgeld. In <lit stel
sel behoudt artikel 104 lid 4, welke zijn strek
king overigens ook precies moge zijn, wel be
teekenis en wordt niet overbodig. In de eerste 
plaats kan <lit voorschrift warden be chouwd 
a ls een verbod van de consequentie eener te
rugstorting, die voor het desbetreffende geva l 
anders verdedi gd zou kunnen warden met een 
beroep op artike l 104 lid 1, juncto artike l 101 
lid 7, 2de zin; in de tweede plaats valt het 
op, dat in artikel 104 lid 1, juncto artikel 101 
lid 7 de invorderbaarheid, in artikel 104 lid 4 
de verschuld igdheid aan de berekening van 
den aftrek ten grondslag wordt gelegd"; 

dat dus, nu eischer slechts het bedrag der 
schoolgelden bedoeld te innen, welke hij, zoo
als gedaagde heeft gesteld en hij niet weer
sproken heeft, reeds geind heeft, de feitelijke 
grondslag van zijn eisch, als zou de gedaagde 
hem nog f 324.19 schuldig zijn, onjuist is, zoo
dat zijne vordering hem moet warden ontzegd, 
- op welke gronden de Rechtbank den eischer 
zijne vordering heeft ontzegd, en hem heeft 
veroordeeld in de kosten van het geding; 

0. dat daartegen is gericht a ls middel van 
cassatie: Zie Cone!. Adv.-Gen. 

0. dat het middel is gegrond; 
dat in artikel 104, l ste I id, van de Lager 

Ondenvijswet 1920 aan de schoolgemeente aan
spraak wordt gegeven op eene uitkeering door 
de buitengemeente in de kosten van instand
houding, met uitzondering van de jaarwedden 
en wedden der onderwijzers, van de bijzondere 
scholen, waarvan kinderen der buitengemeente 
I eerl i ngcn zij n ; 

dat waar nu de schoolgemeente van deze 
kinderen ten eigen bate schoolgeld heft, de 
vraag kon rijzen of met deze school ge l den, die 

blijkens artikel 62 van de genoemde wet eene 
tegemoetkoming vormen in de kosten, welke 
voor rekening van de gemeente blijven, niet 
zou behooren te warden gerekend bij de be
paling van de bovenbedoelde uitkeering, die 
de buitengemeente aan de schoolgemeente 
h eeft te doen; 

dat de wetgever deze vraag onder de oogen 
heeft gezien en blijkens het 4de lid van al'ti
kel 104 het billijk heeft geoordeeld , d at de 
aanspraak op uitkeering door de buitenge
meente voor de schoolgemeente komt te ver
vallen, wanneer het bedrag der door laatst
bedoelde gemeente van de kinderen der buiten
gemeente te heffen schoolgelden z66 hoog is, 
dat het dat van de uitkeering overtreft; 

dat hieruit echter moet volgen, dat in alle 
andere gevallen, zoodra dus de uitkeering hoo
ger is clan of zelfs maar gelijk is aan het be
drag van de schoolgelden, de uitkeering door 
de buitengemeente in haar geheel verschuldigd 
is· 

dat voor de tegenovergestelde opvatting te
vergeefs wordt staande gehouden, dat de uit
keering, bedoeld in artikel 104, zou bestaan 
in een bedrag, waarbij de door de kinderen 
der buitengemeente aan de school gemeente 

, verschuldigde schoolgelden in mindering zijn 
gebracht; 

dat immers deze opvatting niet alleen strijdt 
met de duidel ijke woorden van artikel 104, 
hetwelk de uitkeering bepaalt op een even
redig dee! der kosten van instandhouding, bij 
de vaststelling van welke kosten de school
gelden geen rol spelen, maar ook in het be
streden systeem op niet te rechtvaardigende 
wijze de schoolge lden tweemaal, immers ook 
krachtens artikel 104, laatste lid, in rekening 
zouden warden gebracht; 

' Vernietigt het bestreden vonnis; 
Rechtdoende ten pricipale: 
Wijst den e ischer zijne vordering toe; 
Veroordeelt mitsdien de gemeente Avenhorn 

om aan de gemeente Berkhout te betalen te
gen kwijting de som van f 324.19 met de rente 
daarover ad vijf ten honderd in het jaar, van
af den <lag der dagvaarding, zijnde 22 Mei 
1926, tot op <lien der algeheele voldoening. 

(N. J.) 

4 Juni 1928. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Gemeentewet art. 135.) 

[Art. 128 A. P. V. Vinke- en Waverveen 
verbiedt ter bescherming van de kom
kommerteelt het houden van bijenkorven 
met uitvliegende bijen.] 

In een landehjke gemeente kunnen maat
regelen, die gevaren voor den oogst of de 
bewerking kunnen afwenden, zoozeer de 
belangen der ingezetenen, die in den land
bouw of de kweekerij hun bestaan vinden, 
betreffen, -dat bij hare toepassing het be- . 
lang van de in die gemeente levende ge
meenschap betrokk.en is. De verordening 
kan naar haren aard de huishouding der 
gemeente betreffen. 

De vraag of de maatregel goed gekozen 
is en of daardoor wellicht een ander alge
meen belang wordt geschaad, staat niet 
ter beoordeeling van den rechter. 
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Op het beroep van den Ambtenaar van het 
0 . M. bij het Kantongerecht te Breukelen
Nijenrode, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van het K antongerecht te Breukelen
Nijenrode van 7 Februari 1928, waarbij J. v. 
S . is ontslagen van alle rechtsvervolging. 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 

In de gemeente Vinkeveen en Waverveen 
heeft de gemeenteraad, van meening, dat de 
bijenteelt nadeelige gevolgen had voor de 
cultuur van komkommers, in de politiever
ordening een bepaling opgenomen (art. 128) 
waarbij het gedurende de maanden Mei, Juni , 
Juli en Augustus verboden is, bij enstall en of 
een ige andere verzameling van bijenkorven 
of -kasten of dergelijke voorwerpen met uit
vl iegende bij en te hebben of te houden. 

Gerequireerde was voor den Kantonrechter 
te Breukelen-Nijenrode geroepen ten e inde 
terecht te staan ter zake dat hij in de maand 
Juli 1927 te Vinkeveen en Waverveen een 
bijenstal, in ieder geval een verzameling van 
bijenkorven met uitvliegende bijen heeft ge
had en gehouden. De Kantonrechter achtte 
het fe it bew~zen, met <lien verstande, dat ge
requireerde een bijenstal heeft gehad en ge
houden. De Kantonrechter overwoog dat de · 
bepaling van de verordening beoogt te be
schermen particuliere belangen van een be
paalde groep van de inwoners der gemeente 
en niet kan worden geacht binnen de grenzen 
van het gemeentelijk belang te vallen, zoodat 
de gemeenteraad de in art. 135 der Gemeen
tewet verleende bevoegdheid heeft overschre
den en art. 128 der Al g. Pol.-Verord. ver
bindbaarheid client te worden ontzegd. Gere
quireerde werd dientengevolge ontslagen van 
rechtsvervolging. 

De Ambtenaar van het 0. M. voorzag zich 
tegen deze uitspraak in cassatie en draagt als 
middel voor: ,,Schending althans verkeerde 
toepassing van de artt. 135 en 161 der Ge
meentewet, artt. 128 en 129 der Alg. Pol.
verordening voor de gemeente Vinkeveen en 
Waverveen en art. 352 Sv. 

Bij de strijd van be! angen tusschen bijen
houders en de komkommerteel ers heeft de 
raad blijkbaar gemeend de belangen der laat
sten te moeten beschermen . Evenals in het 
vonnis van den Kantonrechter is door den 
geachten plaiter voor den gerequireerde aan
gevoerd, dat door den gemeenteraad geen 
openbaar belang, maar alleen de belangen 
van eenige particulieren is in het oog gehou
den. Ik kan deze mee ning niet deelen; welke 
ook de motieven mogen geweest zijn voor het 
vaststellen van de bedoelde bepaling in de 
politieverordening, in elk geval betreft een 
bepaling, di e de strekking heeft om te voor
komen dat aan de komkommerteelt in de ge
meente schade worde toegebracht door u it
vl iegende bijen, een huishoudelijk belang van 
de gemeen te en volgens art. 135 van de Ge
meentewet is de raad bevoegd daaromtrent 
verordeningen te maken. 

De vraag of de Raad terecht van zijn be
voegdheid heeft gebruik gemaakt, en of wel
licht de bijenhouders nu benadeeld worden, 
staat niet ter beoordeeling van den rechter. 

Ik kan derhalve mij niet aansluiten bij de 
opvatting van den Kantonrechter, dat aan de 

verordening verbindende kracht moet worden 
ontzegd en meen, dat ten onrechte art. 128 
der Pol.-verordening niet is toegepast en ont
sl ag van rechtsvervolging is uitgesproken. 
Het gestelde middel acht ik gegrond en con
cludeer mitsdien, dat het vonnis, voor zoover 
het bewezen verklaarde feit niet strafbaar is 
verklaard en verdachte van alle rechtsver
volging is ontslagen, worde vernietigd en door 
Uwen Raad rechtdoende krachtens art. 105 
R. 0. de feiten (hebben en houden) en gere
quireerde alsnog strafbaar worden verklaard, 
aan het bewezen verklaarde Mm voortgezette 
h a ndeling de benaming worde gegeven: In de 
gemeente Vinkeveen en Waverveen geduren
de de maanden Mei , Juni , Juli en Augustus 
bijenstallen met uitvliegende bijen hebben en 
houden" en met aanha ling van artt. 128 en 
129 der Alg. Pol.-verordening der gemeente 
Vinkeveen en vVaverveen en art. 23, 56 en 
91 Sr. gerequireerde worde veroordeeld tot 
betaling van een geldboete van f 1, bij ge
breke van betaling en verhaal te vervangen 
door een hechtenisstraf van een dag. 

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

Kranenburg; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schr iftu'!r, en lui
dende: (zie Cone!. Adv.-Gen.) ; 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van den gerequireerde is bewezen verklaard 
,,dat hij in de maand Juli 1927 te Vinkeveen 
en Waverveen een bijenstal m et uitvliegende 
bijen heeft gehad en gehouden" ; 

dat de Kantonrechter dit aldus bewezen 
verklaarde feit niet strafbaar heeft geoordeeld , 
en dienaangaande heeft overwogen: 

dat het hebben of houden van bijenstallen 
met uitvliegende bijen gedurende de maanden 
Mei tot en met Augustus te Vinkeveen en 
W averveen verboden is in art. 128 van de 
Alg. Pol.-verordening voor die gemeente; 

dat echter de bedoeling van deze verbods
bepaling, gelijk deze o. a . blijkt uit de tweede 
a linea van genoemd artikel, is de komkom
merteelt in de gemeente te beschermen tegen 
schade, daaraan mogelijkerwijze door de bijen 
toe te brengen ; 

dat deze bepaling a lzoo beoogt te bescher
men de particuliere belangen van een be
paalde groep van de inwoners der gemeente 
Vinkeveen en Waverveen, en derhalve niet 
kan worden geacht binnen de grenzen van 
het gemeentelijk belang te vallen; 

dat derhalve de Raad dier gemeente door 
het in het !even roepen van bovenbedoeld art. 
128 der Alg. Pol.-verordening, de haar in art. 
135 der Gemeentewet verleende bevoegdheid 
heeft overschreden, zoodat aan <lit artikel 
iedere verbindbaarheid client te worden ont
zegd; terwijl het hebben en houden van uit
vliegende bij en bij geene andere wetten, ver
ordeningen of wettelijke bepalingen wordt 
verboden ; 

0. dat zich tegen deze bes li ssing keert .het 
aangehaalde middel van cassatie; 

0. hieromtrent: 
dat art. 128 der Alg. Pol.-verordening voor 

de gemeente Vinkeveen en Waverveen luidt: 
,,H et is verboden gedurende de maanden Mei, 
Juni , Jul i en Augustus bijenstallen of eenige 
andere verzameling van bijenkorven of -kas-
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ten of dergelij ke voorwerpen met uitvliegende 
bijen te hebben of te houden; 

Van dit verbod wordt op aanvraag van be
langhebbenden ontheffing verleend voor de 
plaatsen en de tijden, van welke en geduren
de welke van de bijen geen schade voor de 
komkommerteelt te duchten valt." 

terwij l in art. 129 tegen overtreding geld
boete is bedre igd van ten hoogste vijf en 
twintig gu lden ; 

0 . dat in eene landelijke gemeente maat
rngelen die gevaren voor den oogst of de 
kweekerij kunnen afwenden zoozeer de be
langen der ingezetenen, die in den landbouw 
of de kweekerij hun bestaan vinden, kunnen 
betreffen, dat inderdaad bij hare toepass ing 
het belang van de in eene dergelijke gemeente 
Jevende gemeenschap betrokken is; 

dat het beschermen van zul ke bestaande 
factoren dan ook behoort tot de huishouding 
van eene zoodanige gemeente; 

dat <li t geldt voor de onderhavige veror
dening, die bedoelt eene in de landelijke ge
meente Vinkeveen en W averveen voorkomende 
teelt tegen zeker gevaar te beschermen; 

da t de vraag of de maatregel goed gekozen 
is, en of daardoor wellicht een antler alge, 
meen belang wordt geschaad, niet staat ter 
beoordeeling van den rech ter; 

dat dan ook de Verordening als de onder
havige naar haren aard de huishouding der 
gemeente kan betreffen en het aan den ge
meentelij ken wetgever is overgelaten om de 
bela ngen van de bijenteelt en van de kom
kommerteel t tegen el kaar af te we gen voor
zoover zulks in het belang der gemeentehuis
houding noodzakelij k wordt geoordeeld; 
dat bovenaangehaald art. 128 de r Pol.-verord. 

der gem. Vinkeveen en W ave rveen dus niet 
uitgaat boven den aan den Raad bij art. 135 
der Gemeentewet gegeven bevoegdheid en ten 
onrechte door den Kantonrechter niet verbin
dend is gcacht; mitsdien door niet toepassing 
is geschonden; 

Vernietigt het vonnis door het K a ntonge
rncht te Breukelen-Nij enrode op 7 Februari 
1928 in deze zaak gewezen, <loch alleen voor
zoover het bewezen verkl aarde feit niet straf
baar is geoordeel d, en de verdachte van alle 
rech tsvervol g ing is ontslagen; 

R echtdoende krachtens art. 105 R. 0.: 
Gezien de artt. 128 en 129 der Alg. Pol. 

verordening der gemeente Vinkeveen en W a
verveen, 23 en 91 Sr.; 

Verkl aart het bewezen feit een strafbaar 
feit, en den verdachte deswege strafbaar ver
m its geene redenen tot strafuitsluiting aan
wezig zijn bevonden; 

0. dat ten deze van een ,,hebben" dat niet 
in het ,,houden" zou zijn begrepen niet blijkt, 
zoodat slechts van een enkel strafbaar feit, 
het ,,houden" sprake is; 

Qual ificeert het feit a ls : ,,I n de gemeente 
Vinkeveen en Waverveen in de maand Juli 
een bijenstal met uitvliegende bijen houden" ; 

En aannemende dat na te melden straf in 
overeenstemm ing is met den aard der over
treding zooals die is bewezen verkl aard: 

Veroordeelt den verdachte tot eene geld
boete van een gulden ; 

Bepaal t dat bij gebreke van betaling of 
verhaal deze geldboete zal worden vervangen 
door hechten is van een dag. (N. J. ) 

6 J uni 1928. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het 
verdrag en twee overeenkomsten tot be
scherming van den industri eelen e igen
dom van 6 November 1925 (Staatsblad 
1928, n°. 64) . S. 196. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 

Gezien de wet van 16 Maart 1928 (Staats
blad n°. 64), houdende goedkeuring van: 

1° . het op 6 November 1925 te 's-G,·aven
hage onder teekende herziene verdrag van Pa
rijs van 20 Maart 1883 tot bescherming van 
den ind ustrieelen e igendom, gelijk dit verdrag 
laatstelijk was herzien te W ashington op 2 
Juni 1911 ; 

2°. de op 6 ovember 1925 te 's-Graven
hage onderteekende herz iene schikking van 
Madrid van 14 April 1891, betreffende de in
ternat ionale inschrijving van fabrieks- of han
delsmerken, gelijk deze schikking laatstelijk 
was herzien te W ashington op 2 Juni 1911; 

3°. de op 6 November 1925 te 's -Graven
hage onderteekende schikking, betreffende het 
internationaal depot van teekeningen of mo
dellen van nijverheid, 

van welk verdrag en van welke overeenkom
sten een a fdruk en eene vertal ing bij dit Be
sluit zijn gevoegd; 1 

Overwegende, dat bedoeld verdrag en be
doelde overeenkomsten door Ons zijn bekrach
t igd en dat Onze akte van bekrachtiging op 
1 Mei 1928 te 's-Graven hage is nedergelegd; 

Op de voordracht van Onzen :Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den l sten Juni 
1928, Directie van het Protocol, n° . 16728; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag en meergenoemde 

overeenkomsten, a lsmede de vertal ingen dier 
stukken, te doen bekend maken door de plaat
sing van dit Beslui t in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
va n hetgeen ten deze wordt vereischt . 

H et Loo, den 6den J uni 1928. 
WILHELMINA. 

De :Minister van Buitenlandsche Za kcn, 
B e e l a e r t s v a n B I o k I a n cl. 

(Uitgeg. 21 J uni 1928.) 

VERTALINGEN. 

Unieverdrag van Pa,·ijs van 20 Maart 1883 
tot bescherming van den industrieelen eigen
do,n, herzien te Brussel op 14 Decem ber 1900, 
te Wa.,hington op 2 J uni 1911 en te 's-Graven
hage op 6 Nove,nber 1925. 

De Presi dent van het Duitsche Rijk ; de 
President der Republiek Oostenrijk ; Zijne 
Majesteit de K oning der Belgen; de President 
der Vereenigde Staten van Brazilie; de Pre
sident der R epubl iek Cuba; Zijne Majesteit 
de Koning van Denemarken; de President der 
Dominicaansche R epubliek; Zijne Majesteit de 
K oning van Spanje; de President der R epu
bl iek E stl and ; de President der Vereenigde 
Staten van Amerika; de President der R epu-

1 Hiervan is alleen de N ederlandsche tekst 
opgenomen. Zie voor de Fransche t ekst de Wet 
van 15 Maart 1928, S. 64. 
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bliek Finland; de P res ident der Fransche 
Republiek; Zijne Majesteit de Koning van 
bet Vereenigd Koninkrijk van Groot-Britannia 
en I erland en van de Britsche overzeesche ge
bieden, Keizer van Indie; Zijne Doorluchtige 
Hoogheid de Rijksbestuurder van Hongarije; 
Zijne Majesteit de Koning van Italia; Zijne 
Majesteit de Keizer van J a pan; Zijne Maje
ste it de Sultan van Marokko; de President 
der Vereenigde Staten van Mexico; Zijne 
Majesteit de Koning van Noorwegen; Hare 
Majesteit de Koningin der Nederlanden; de 
President der Poolsche Republiek, in naam 
van Polen en van de Vrije Stad Dantzig; de 
President der Portugeesche Republiek; Zijne 
Ma.jesteit de Koning der Serven, Kroaten en 
Slovenen; Zijne Majesteit de Koning van 
Zweden; de Bondsraad van den Zwitserschen 
Bond; de Staten van Syria en van den Groo
ten Libanon; de President van de Tsjechoslo
waaksche Republiek; Zijne Hoogheid de Bey 
van Tunis ; de President der Turksche R epu
bliek, 

het dienstig geoordeeld hebbende het inter
nationa.le verdrag van 20 Ma.art 1883, waar
door in bet !even is geroepen eene internatio
nale Un ie tot bescherming van den indus
trieelen eigendom en da.t henien is te Brussel 
op 14 December 1900, en te Washington op 2 
Juni 1911, in eenige opzichten te wijzigen en 
aan te vullen, hebben tot Hunne gevolmach
t igden benoemd, te weten: 
(Zie de na1nen der gevolrnachtigden in den 
tekst van het verdrag, Staatsblad 1928, n°. 64.) 

diel na. el kander hunne volmachten vertoond 
te heoben, en deze over en weer in goeden en 
behoorlijken vorm bevonden te hebben, zijn 
overeengekomen omtrent de volgende artike
len: 

Art. 1. De verdragsluitende landen vormen 
eene Unie tot bescherming van den indus
trieelen eigendom. 

De be cherming van den industrieelen e1gen
dom omvat de octrooien van uitvindi ng, de 
gebru iksmodellen, de teekeningen en modellen 
van nijverheid, de fabrieks- of handelsmerken, 
den handelsnaam en de aa.nduidingen van her
komst of benamingen van oorsprong, zoomede 
de bestrijding van de oneerlijke mededinging. 

Onder industrieelen eigendom wordt versta.an 
de ruimste opvatting daa.rvan; zij heeft niet 
alleen betrekking op de nijverheid en handel 
in eigenlijken zin, maar evenzeer op het ge
bied der landbouw nijverheid (wijnen, granen, 
tabaksbladeren, vruchten, vee, enz.) en der 
mijnbouwnijverheid (mineralen, minerale wa
teren, enz.). 

Onder de octrooien van uitvinding zijn be
grepen de verschillende soorten van octrooien 
van nijverheid, welke door de wetgevingen der 
verdragsl uitende landen erkend zijn, zooals 
octrooi en van invoer, verbeteringsoctrooien, 
aanvull ingsoctrooien en -certificaten, enz. 

Art. 2. De onderdanen van elk der verdrag
sluitende landen zullen in alle andere landen 
der Unie, voor wa.t betreft de bescherming 
van den industrieelen eigendom, de voordeelen 
genieten, welke de onderscheidene wetten op 
<lit oogenblik aan de na.tionalen toekennen of 
in het vervolg zullen toekennen, <lit alles on
verminderd de rechten, welke door <lit ver
drag in het bijzonder worden toegekend. Dien-

tengevolge zullen zij dezelfde bescherming heb
ben als deze en hetzelfde wettelijk verhaal 
tegen elke inbreuk op hunne rechten, mits zij 
de voorwaa.rden en formaliteiten nakomen, 
aan de nationa.len opgelegd. 

Echter kan voor het genot van geen der 
rechten van industrieelen eigendom van hen, 
die tot de Unie behooren, geeischt worden, 
dat zij een woonplaats of inrichting hebben 
in bet land, waar op de bescherming wordt 
aa.nspraa.k gemaa.kt. 

De bepalingen der wetgeving van elk van 
de verdragsl uitende landen met betrekking tot 
den rechterl ijken of administra.tieven proces
gang en de bevoegdheid, benevens tot de keuze 
van domicili e of het stellen van een gemach
tigde, indien de wetten op den industrieelen 
eigendom zulks zouden vorderen, worden uit
drukkelijk voorbehouden. 

Art. 3. Met de onderdanen van de verdrag
sluitende Janden worden gelij kgesteld de on
derdanen van de landen, welke niet dee! uit
maken der nie, die op bet grondgebied van 
een der landen van de Unie woonplaats heb
ben of aldaar daadwerkel ijke en wezenlijke 
imichtingen van nijverheid of handel bezitten. 

Art. 4. a. Hij, die op regelmatige wijze een 
aanvrage om octrooi van uitvinding, een ge
bruiksmodel , een teekening of model van nij
verheid of een fabr ieks- of handelsmerk in een 
der verdragsluitende landen heeft gedeponeerd, 
of zijn rech tverkrijgende, zal, onder voorbe
houd der rechten van derden, voor bet ver
richten van bet depot in de andere landen, 
gedurende de hierna te bepalen te1m ijnen een 
recht van voorrang hebben, 

b. Dientengevolge zal het v66r het verstrij 
ken dier termij nen in een van de andere Ian
den der Unie later verrichte depot niet krach
teloos kunnen gemaakt worden door feiten , 
die in den tusschentijd hebben plaats gehad 
en we! met name door een ander depot, door 
bet openbaar bekend maken van de uitvinding 
of door hare toepassing, door het te koop 
stellen van exemplaren van de teekening of 
van bet model door het gebruik van bet merk. 

c. De hie1:bovenvermelde termijnen van 
voorrang zijn twaalf maanden voor de oc
trooien van uitvinding en de gebruiksmodellen 
en zes maanden voor de teekeningen en mo
dellen van nijverheid en voor de fabrieks- of 
handelsmerken. 

Deze termijnen beginnen te loopen van de 
dagteekening af van bet depot der eerste aan
vrage, gedaan in een land, tot de Unie behoo
rend; de <lag van bet depot is niet in den 
termijn begrepen. 

Indien de laatste <lag van den termijn een 
wettelijk erkende feestdag is in bet land waar 
de bescherming wordt gevraagd, zal de ter
mijn verlengd worden tot den eerstvolgenden 
werkdag. 

d. Hij , die zich op bet recht van voorrang 
van een vroeger depot wil beroepen, is gehou
den eene verklaring in te leveren, aanwijzende 
de dagteekening en bet land van dat depot. 
Elk land bepaalt, op welk t ijdstip deze verkla
ring op zijn laatst moet worden afgelegd. 

Deze aanwijzingen zullen worden vermeld in 
de bekendmakingen vanwege de bevoegde Ad
ministratie, met name in de octrooischriften 
en de daartoe behoorende beschrijvingen . 
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De verclragsluitende landen kunnen van hem, 
die eene verklaring van voorrang aflegt, de 
overlegging eischen van een afschrift van de 
eerder gedane aanvrage (beschrijving, teeke
ningen, enz.). Het afschrift, voor gelijkluidend 
gewaarmerkt door de Administratie, die deze 
aanvrage heeft ontvangen, zal vrijgesteld wor
den van elke legalisatie, en zal in ieder geval 
overgelegd kunnen worden op onverschillig 
welk tijdstip binnen 3 maanden na het depot 
van de laatste aanvrage. Gevordercl zal kun
nen worden, dat het vergezeld zij van eene 
verklaring omtrent de dagteekening van het 
depot, afgegeven door die Administratie, en 
van eene vertaling. 

Andere formaliteiten mogen voor de verkla.
ring van voorrang op het oogenblik van het 
depot der aanvrage niet worden gevorderd. 
E lk verdragsluitend land stelt de gevolgen 
vast van het verzuim van de formaliteiten, 
in dit artikel voorgeschreven, zonder dat deze 
gevolgen verder kunnen reiken clan het verlies 
van het recht van voorrang. 

Later kunnen andere bewijzen gevraagd 
worden. 

e. W anneer een teeken ing · of model van 
nijverheicl in een land is gedeponeerd met be
roep op een recht van voorrang, gegrond op 
het depot van een gebruiksmodel , zal de ter
mijn van voorrang slechts die zijn, welke is 
vastgesteld voor de teekeningen en modellen 
van nijverheid. 

Bovendien is het geoorloofd in een land een 
gebruiksmodel in te dienen met beroep op een 
recht van voorrang, gegrond op het depot van 
een aanvrage ,:,rn octrooi en orngekeerd. 

/. Indien bij een aanvrage orn octrooi rneer 
clan een voorrang wordt opgeeischt, of indien 
het onderzoek uitwijst, dat de aanvrage be
trekking heeft op rneer clan een uitvinding, 
rnoet de Administratie den aanvrager ten 
rninste toestaan haar te spli tsen met inacht
neming van de voorwaarden welke de binnen
landsche wetgeving bepaalt, met behoud als 
dagteekening van iedere afgespl itste aanvrage, 
van de dagteekening der oorspronkelijke aan
vrage, en eventueel het genot van het recht 
van voorrang. 

Art. 4bis. De octrooien, aangevraagd in de 
verschillencle verdragsluitende lanclen door 
hen, die tot de Unie behooren, zullen onaf
hankelijk zijn van de octrooien verkregen voor 
dezelfde uitvinding in de andere landen, on
verschillig of deze al clan niet tot de Unie 
zijn toegetreden. 

Deze bepaling rnoet volstrekt worden opge
vat, met name in dezen zin , dat de octrooien, 
aangevraagd gedurende den termijn van voor
rang onafhankelijk zijn, zoowel uit een oog
punt van redenen van nietigheid en verval, 
a ls uit een oogpunt van gewonen duur. 

Zij is van toepass ing op alle octrooien, be
staande op het tijdstip, waarop zij in werking 
treedt. 

Dezelfde regel geldt, in geval van toetreding 
van nieuwe landen, voor de octrooien, over en 
weer bestaande op het oogenblik der toetre
ding. 

Art. 5. De invoer, door den octrooihouder, 
in het land, waar het octrooi werd verleend, 
van voorwerpen , vervaardigd in een of ander 
land der Unie, zal het octrooi niet doen ver
vallen. 

Echter zal elk van de verdragsluitende lan
den de bevoegdheid hebben de wettelijke maat
regelen te treffen, noodig om de misbruiken 
te voorkomen, die zouden kunnen voortvloe,en 
uit de uitoefening van het uitsluitend recht, 
door het octrooi toegekend, b.v. het achter
wege laten van toepassing. 

Deze maatregelen kunnen slechts clan ver
val van het octrooi inhouden, indien de ver
leening van gedwongen licenties niet voldoen
de is om die misbruiken te voorkomen. 

In elk geval zullen dergelijke maatregelen 
niet op een octrooi kunnen worden toegepast, 
voordat ten minste 3 jaren verstreken zijn, te 
rekenen van den dag waarop het verleend is 
af, en indien de octrooihouder zich rechtvaar
digt door geldige redenen. 

De bescherming der teekeningen en rnodellen 
van nijverheid kan n iet worden getroffen door 
eenig verval op grond van invoer van voor
werpen gelijk aan die, welke beschermd zijn . 

Geenerlei teeken of vermelding van inschrij 
ving zal voor de erkenning van het recht op de 
waar geeischt worden. 

Indien het gebruik van het ingeschreven 
merk in een land verplicht is, zal de inschrij 
ving slecht,; kunnen w01·den vernietigd na ver
loop van een billijken termijn, en ind ien de 
belanghebbende zijn stilzitten niet rechtvaar
digt. 

Art. 5bis. Een termijn van uitstel, die ten 
minste 3 maanden zal moeten zijn, zal worden 
toegestaan voor de voldoening van de taksen, 
bepaald voor het behoud van de rechten van 
industrieelen eigendorn, met beta.ling van een 
verhoogde taks, ind ien de nationale wetgeving 
deze oplegt. 

Wat de octrooien van uitvinding betreft ver
binden de verdragsluitende landen zich boven
dien om, hetzij den termijn van uitstel op ten 
minste 6 maanden te stellen, hetzij in het her
stel van het octrooi, vervallen wegens niet
betaling van taksen, te voorz ien, welke maat
regelen echter onderworpen blijven aan de 
voorwaarden, in de binnenlandsche wetgeving 
gesteld. 

Art. 5ter. In elk der verdragsluitende Ian
den zal niet a ls inbreuk op de rechten van den 
octrooihouder word en aangemerkt : 

1). het gebruik aan boord van schepen van 
de andere landen der Unie van datgene, wat 
het voorwerp van zijn octrooi uitmaakt, in het 
sch ip zelve, in de machines, het scheepswant, 
de tuigage en andere bijbehoorende zaken, 
wanneer die schepen tijdelijk of bij toeval de 
wateren van het land binnenkomen, onder 
voorbehoud dat bedoeld gebruik uitsluitend 
zal zijn ten behoeve van het schip ; 

2). het gebruik van datgene wat het voor
werp van het octrooi uitmaakt in de construe
t ie of werking van voor de voortbeweging in 
de lucht of te land dienende m achines van de 
andere l anden der Unie, of van het toebehoo
ren dier machines, wanneer deze tijdelijk of bij 
toeval dat land binnenkornen. 

Art. 6. Elk fabrieks- of h andelsmerk, dat 
op regelmatige wijze in het land van oorsprong 
is ingeschreven, zal in de andere landen der 
Unie tot het depot toegelaten en zooals het is 
beschermd worden. 

Echter kunnen worden geweigerd of nietig 
verklaard: 

1 °. de merken, die van dien aard zijn, dat 
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daarmede inbreuk kan gemaakt worden op 
rechten, doo r derden verkregen in het land, 
waar de bescherming wordt gevraagd. 

2°. de merken, die el k onderscheidend ken
merk m issen of we! u itslu itend bestaan ui t 
teekens of aanwijzingen , welke in den handel 
kunnen dienen tot aandu iding van de soort, de 
hoedan igheid, de hoeveelhe id, de bestemm ing, 
de waa rde, de pl aats van herkomst der waren 
of het t ij dstip van voortbrenging, of gebru ike
lij k zij n geworden in de gangbare taal of de 
rechtmatige en vaststaande gewoonten van den 
handel in het land, waar de bescherming 
word t gevraagd. 

B ij de beoordeel ing van het onderscheidend 
kenmerk van een merk moe t rekening worden 
gehouden met a l de feitel ij ke omstandigheden, 
met name met den duur van het gebru ik van 
het merk. 

3°. de merken, d ie strijd ig zijn met de goe
de zeden of met de openbare orde. 

Er is overeengekomen dat een merk n iet 
als strij dig met de openbare orde zal kunnen 
wo rden beschouwd om de enkele reden dat het 
niet overeenkomt met eenige bepal ing van de 
wetgev ing op de merken, behalve in het geval 
dat deze bepal ing zelve de openbare orde be
t ref t. 

A ls land van oorsprong zal beschouwd war
den : 

Het land van de Unie, waar de inzender een 
daadwerkelij ke en wezenlij ke inrichting van 
nij verhe id of handel heeft en zoo hij geen 
dergelij ke inrichting heeft, het land van de 

nie, waar hij zij n woonplaats heeft, en indien 
hij geen woonplaats heeft in een Unieland, het 
land van zijn national ite it, in het geval dat hij 
onderdaan is van een land van de Unie. 

In geen geval zal de vernieuwing van de 
inschrijv ing van een merk in het land van 
oorsprong de verplichting met zich brengen, 
de inschr ijvi ng in de andere landen van de 
U nie, waar het merk reeds is ingesch reven, te 
ver nieuwen. 

Het genot van het recht van voorrang blij ft 
behouden voor het depot van merken, verricht 
binnen den termijn van art. 4, zelfs wanneer 
de inschrijving in het land van oorsprong eerst 
na het verstrij ken van dien termijn tot stand 
komt. 

De bepal ing van a l inea 1 slu it het recht niet 
u it, van den inzender een door de bevoegde 
autor iteit in het land van oorsprong afgegeven 
verklar ing van regelmatige inschrijving te 
e ischen , doch geenerlei legal isatie zal voor 
deze verklaring gevorderd worden. 

Art. 6bis. De .verdragsluitende landen verbin
clen zich om, hetzij ambtshalve, ind ien de wet
geving van het land <l it toelaat, hetzij op ver
zoek van den belanghebbende, te we igeren of 
n ietig te verkl aren de inschrijving van een 
fabr ieks- of hanclelsmerk, dat de reproductie 
is of naboots ing, welke verwarring kan wek
kcn, van een merk, dat naar het oordeel van 
de bevoegde autoriteit van het land van in
schrijving, alclaar algemeen bekend is als zijn
de reeds het merk van een onderdaan van een 
ander verdragsluitend land, en gebruikt voor 
gelijke of soor tgelij ke waren . 

Een termijn van ten minste 3 jaar moet 
worden toegestaan om de doorhaling van deze 
m 1·ken te vorderen. De termijn zal beginnen 

te loopen van de dagteeken ing der inschrijving 
van het merk af. 

Er zal geen termijn vastgesteld worden om 
de doorhaling te vorderen van die merken, 
welke te kwader trouw zij n ingeschreven. 

Art. 6t er . De verdragslu itende landen ko
men overeen om te we igeren of n ietig te ver
kl aren de inschrijving, en door daartoe pas
sende maatregelen te verbieden het gebruik, 
zonder goedkeuring der bevoegde machten, 
hetzij als fabr ieks- of handelsmer ken, hetzij 
al s bestanddeelen van die merken, van wapens, 
vlaggen en andere Staatsemblemen van de 
verd ragsluitende landen, van off icieele door 
die landen aangenomen controle- en waarborg
teekens e n -stempels, zoomede iedere naboot• 
sing bezien uit heraldisch oogpunt. 

H et verbod van officieele controle- en waar
borgteekens en -stempels is a ll een toepasselijk 
in de gevallen waarin de merken, die deze 
bevatten, bestemd zijn om gebru ikt te worden 
op gelij ko of gelijksoortige waren. 

De verdragsluitende landen verbinden zich 
te verb ieden het pass ing van deze bepal ingen 
elkander wederkeerig mede te deelen, door 
tusschenkomst van het I nternationaal Bureau 
te Bern, de lijst van Staatsem blemen en offi
cieele controle- en waarborgteekens en -stem
pels, welke zij zonder beperking of binnen 
zekere grenzen, onder de bescherm ing van <lit 
artikel wenschen of zullen wenschen te bren
gen, evenals alle latere wijzigingen, in deze 
I ijst aangebracht. Elk verdragslu itend land za l 
te zijner tijd de medegedeelde l ijsten ter be
schikking van het publiek stell en. 

Elk verdragsluitend land zal J:i innen een ter
mij n van 12 maanden van de ontvangst der 
kennisgeving af, door bemiddeling van het 
Internationaal Bureau te Bern, aan het be
langhebbende land zijne eventueele bezwaren 
kunnen doen toekomen. 

Ten aanzien van de al gemeen bekende 
Staatsemblemen zullen de maatregelen, be
doeld in al inea 1, alleen worden toegepast op 
de merken, ingeschreven na de onderteekening 
van deze akte . 

T en aanzien van de Staatsemblemen, die 
n iet algemeen bekend mochten zijn en ten aan
zien van de officieele teekens en stempels, 
zull en deze bepal ingen slechts toepasselijk zijn 
op de merken, ingeschreven meer dan twee 
maanden na ontv'angst van de kennisgeving, 
bedoeld in alinea 3. 

In geval van Invade trouw zu ll en de landen 
de bevoegdheid hebben om zelfs de rnerken, 
welke v66r de ondorteekening van deze akte 
zij n ingeschreven en Staatsemblemen , teekens 
en stempels bevatten, te doen doorhalen. 

De nationalen van elk land, die gerech t igd 
mochten zijn om gebrui k te maken van de 
Staatsemblemen, teekens en stempels van hun 
land, zullen deze mogon benutten, zelfs ind ien 
zij gel ij k zijn aan die van een ander land. 

De verdragsluitende landen verbinden zich 
tot het depot toe gebruik in den handel , zonder 
verkregen toesternming, van de Staat.swapens 
der andere verdragsluitende lanclen, wanneer 
door dit gebruik omt.rent den oorsprong der 
waren verwarring kan ontstaan. . 

De voorafgaande bepalingen verh inderen 
,;,t hot ,.b,,;k mokeo, doo, de I, , de,:;rt""6'. I 
de be•oogdh,,;d ,m doo,· toop=;,g ,., ~ 
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alinea 2 onder 3, de merken, welke zonder 
verkregen toestemming wapens, vlaggen , r id
dero rden en a ndere Sta atsemblem en of offi 
cieele tcekens en stempel s, aangenomen doo1· 
een land der Unie, bevatten , te weige ren of 
nieti g te verklaren. 

A rt. 7. D e aard van de waa r, waarop het 
fabrieks- of handelsmerk moet worden aange
brncht, kan in geen geva l een beletsel vormen 
voor de inschrij ving van het m erk. 

Art. 7Ms. D e verdragslu itende l anden ko
men ove reen om voor de toe te laten en te 
beschcrmen de merken, di e aan gemeenschap
pen toebehooren, welker bestaan niet strijd ig 
is m et de wet van het la nd va n oorsprong , 
zelfs a l bezitten die gemeenschappen niet een 
inrich t ing van nijverheid of handel. 

Intnsschen zal elk land vr ij zij n in het stel
len Yan bijzondere voorwaa.rden, waaronder 
een gemeenscha p kan worden toegelaten tot 
het doen beschermen van ha re merke 11 . 

Art . 8. D e h andelsnaam zal in a lle landen 
de r Unie, zonder verpl ich ting van depot of in
sch rijving, bescherm d worden , onversch illig of 
d ie naam dee! uitmaakt van een fabri eks- of 
h andelsmerk o f niet. 

Art. 9. E lke waa r , die onrechtm atig van 
een fabrieks- of handelsmerk, of van een han
delsnaam voorzien is, za l in beslag genomen 
worden bij den invoer in d ie l anden der Unie, 
waar dat m erk of di e na am rech t hebben op 
wettelijke bescherming. 

D e inbeslagneming zal eveneens plaats heb
ben in het l and , waar de waar op ongeoor
loofde wijze van een mer k of een h andelsnaam 
is Yoorzien of waar zij werd ingevoerd. 

De inbeslagneming zal p la ats hebben ten 
verzoeke of van het openbaar minister ie, of 
van elke andere bevoegde macht, of van de 
belanghebbende pa rtij, hetzij na tuurl ij ke of 
i-echts persoon, overeenkomstig de binnenland
sche wetgeving van elk land. 

D e au toriteiten zull en niet tot inbeslagne
m ing gehouden zij n ingeva l van doorvoer. 

Indien de wetgeving van een l a nd geen in
besla gneming bij den invoer toelaat , zal de 
inbesl agneming worden vervangen door een 
verbod van invoer , of door inbesl agneming in 
het land zelf. 

Indien de wetgev ing van een land noch de 
inbeslagneming bij invoer , noch een verbod 
van invoer, noch de inbeslagneming in het 
l and zelf toelaat, zull en deze maatregelen , in 
a fwachti ng dat di e wetgev ing dienovereenkom 
st ig m och t worden gewij zigd, worden vervan
gen door de rechtsvorderingen en middelen, 
welke de wet van dat land in een dergel ijk 
geval aa n de nationalen verzeker t. 

Ar t . 10. D e bepalingen van het voorgaande 
a rtikel zijn toepassel ijk op elke waar, d ie val
schelijk , ter aanduiding van herkomst , van den 
naa m eener bepaalde pl aats of van een be
paald l and voorzien is, wanneer di e aanduiding 
ve rgezeld gaat van een handelsnaam , die ver
d ich t is of met bedriegel ij ke bedoel ing aan 
een a ntler is ontleend . 

In elk geval zal a ls bela nghebbende pa r t ij , 
onverschilli g of deze is een natuurlijke of 
rech tspersoon, worden erkend iedere produ
cent, fabrikant of koopman, die zich m et de 
voor tbrnng ing of vervaa rdi g ing van d ie waar 
of den handel daarin bezi g houdt en geves-

t igd is hetzij in de pl aats, welke va lschelij k 
a ls plaa ts va n herkomst is opgegeven , hetzij in 
de l andstreek, waarin die plaats is gelegen, 
hetzij in het valschelij k opgegeven land. 

A rt. l0bis. D e verdragslu itende l anden 
zij n gehouden aan hen, die tot de Unie be
hooren, een daadwerkelij ke bescherming te 
verleenen tegen de oneer lij ke m eded inging. 

E lke daad van m eded inging, stt·ij d ig met de 
eerlijke gebruiken in nijverhe id en h andel , 
l ever t een daad van oneer l ij ke mededinging 
op. 

l\Iet name zullen moeten worden verboden : 
1 ). . a ll e da den , welke ook, die verwarring 

zouden kunnen scheppen door onverschillig 
welk middel ten opzich te van de waren van 
een concurrent; 

2). va lsche beweringen bij het h andel drij 
ven , di e de waren van een concurrent in d is
cred iet zouden kunnen brengen. 

Art . l 0ter. De verdragslui tende l anden ver 
binden zich om aan de o nderda nen van de 
andere l a nden van de Unie wettel ijk verhaal te 
verzeke ren , gesch ikt om a ll e handel ingen , be
doeld in de artikelen 9, 10 en l0bis, met kracht 
tegen te gaan. 

Zij verb inden zich bovendien , maatregelen 
te tre ffen om aan syndicaten en vereenigingen , 
welke de belanghebbende nijverheid of handel 
vertegenwoordigen, en walker bestaan n iet 
str ijdig is met de wetten va n hun land , toe te 
staan in rech ten of bij de admin istra t ieve au
tori teiten op te treden te r bestrijding van de 
handel ingen, bedoeld in de artikelen 9, 10 en 
l0bis, voorzoover de wet van het land, waarin 
de bescherming wordt gevra agd , zulks toestaat 
aan de synd icaten en vereenigingen van dat 
land. 

Art. 11. D e verdragsluitende landen zullen 
aan de voor octroo i va tbare uitvi ndi ngen, de 
gebruiksniodell en , de teeken ingen of modellen 
van nijverheid en de fabr ieks- of h andelsm er
ken , d ie betrekking hebben op de waren, welke 
op de officieele of officieel erkende internatio
nal e tentoonstell ingen , in een dier l anden ge
houden, zullen wor den ten toon gesteld, een 
tijdelij ke bescherming verleenen overeenkom
stig hunne binnenla ndsche wetgeving. 

D eze t ijdel ij ke bescherm ing za l de termijnen , 
genoemd in a rt. 4, niet verl engen. I ndien 
later het recht van voorrang wordt ingeroepen, 
za l de Administra ti e van elk l and den termijn 
kunnen doen beginnen van den da tum a f, 
waarop de waa r ter tentoonstell ing is aange
bracht. 

E lk land za l a ls bewijs van de ident ite it 
vau het tentoongest,elde voorwerp en van den 
da tum, waar;:,p het ter tentoonstell ing is ge
bracht, de bewijsstukken k unnen e ischen , welke 
het nood ig zal ach ten. 

A rt . 12. Elk der verdragsl u itende l anden 
ver b indt zich tot het inrichten van een bijzon
deren dienst van den industrieelen eigendom 
en een centra le bewaarpl aats, ten einde open
bare mededeel ing te doen van de octrooien 
van ui tv inding, de gebruiksmodell en , de tee
keningen of modell en van nijverhe id en de 
fabrieks- of h andelsmerken . 

D eze dienst zal een regelma t ig verschijnend 
officieel bl ad uitgeven. 

Art. 13. H et internationaal bureau, te B ern 
opgericht onder den naam van Internationaal 
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Bureau tot bescherming van den industrieelen 
e igendom, is geplaatst onder het hoog gezag 
de r Regeering van den Zwitserschen Bond, 
die de inrichting ervan regelt en op zijne 
werki ng toez iet. 

De officiee le taal van het Inte rnationaal 
Bureau is de Fransche taal. 

Het Internationaal Bureau verzamelt aller
le i inlichtingen betreffende de bescherming 
van den industrieelen eigendom, vereenigt ze 
en geeft ze uit. Het bestudeert wat van ge
meenschappelijk nut en belang is voor de Unie 
en ste lt met behulp van de bescheiden, die 
door de verschillende Administraties te zijner 
beschikking worden gesteld, een regelmatig 
verschijnend blad in de Fransche taal samen 
over de vraagstukken, die het doe! der Unie 
raken. 

De nummers van dit b la d, evenzeer a ls alle 
bescheiden door het Internationaal B ureau uit
gegeven, worden onder de Administraties der 
tot de Unie behoorende landen verdeeld naar 
evenredigheid van het aantal der hieronder 
vermelde eenheden. De exemplaren en be
scheiden, welke boven <lit aantal mochten 
worden aangevraagd, hetzij door de genoemde 
Administraties, hetzij door vereenigingen of 
bij zondere personen, zullen afzonderlijk worden 
betaald. 

H et Internat ionaal Bureau moet zich te alien 
t ijde ter beschikking van de landen van de 
Onie houden, ten einde hun over de vragen 
betreffende den internationalen d ienst van den 
industrieelen e igendom de bijzondere inlichtin
gen te geven, welke zij noodig zouden kunnen 
hebben. De Directeur van het Internationaal 
Bureau brengt over zijn beheer een jaarl ij ksch 
verslag uit, da t aan a lle landen der Unie 
wordt medegedeeld. 

De u itgaven van bet Internationaal Bureau 
zull en gemeenschappel ijk door de verdragslui
tende landen worden gedragen. Tot nadcr or
der zullen zij het bedrag van 120,000 Zwit
sersche fra nkcn per jaar niet mogcn over
schrijden. Deze sorn zal naar behoefte verrneer
derd kunnen worden door een eenstemmig ge
nomen besluit van een der Conferenties, be
doeld in artikel 14. 

Ten einde het aandeel te bepalen, dat elk 
de r I and en in dat totaal bedrag der kosten 
moet bijdragen, worden de verdragsluitende 
landen en die. welke later tot de Unie zullen 
toetreden, verdeeld in zes klassen, die ieder in 
de verhouding van een zeker aantal eenheden 
bijdragen, te weten: 

lste kl asse . . . . . . . . . . . . . . 26 eenheden 
2de ... .. . .. ..... .. 20 
3de .. .. .. .. .. ..... 15 
·lde .... ........ ......... 10 
5de .......... ........... 6 
6de ,, 3 ,, 

Deze coeffi cienten worden verrnenigvuldigd 
met het aantal landen van iedere klasse, en de 
sorn der a ldus vcrkregen producten levert het 
geta l eenheden op, waardoor het totaal der 
uitgaven gedeeld moeL worden. De uitkornst 
daa rvan geeft het bedrag der eenheid van kos
ten aan. 

Elk der verdragsluitende landen zal bij zijne 
toetred ing de klasse aanwijzen, waarin het 
wenscht te worden gerangschikt. 

De R egeering van den Zwi tserschen Bond 

ziet toe op de uitgaven van het I nternationaal 
Bureau, doet de noodige voorschotten en stelt 
de jaarlijksche rekening vast, die aan alle 
andere Administraties zal worden medegedeel d. 

Art. 14. Dit verdrag zal aan geregelde her
zien ingen worden onderworpen, ten e inde daar
in de verbeteringen aan te brengen, die kun
nen strekken tot volmaking van het stelsel der 
Unie. 

Te <lien e inde zullen achtereenvolgen in een 
der verdragslui tende landen Conferenties van 
de afgevaardigden dier landen plaats hebben. 

De Administratie van het land, waar de 
Conferentie zitting rnoet houden, zal , met me
dewerking van het Internationaa l Bureau, het 
werk dier Conferent ie voorbereiden. 

De Directeur van het Internationaal Bureau 
zal de zittingen der Conferenties bijwonen , en 
aan de beraadslagingen deelnemen zonder 
recht van stemming. 

Art. 16. Er is overeengekomen, dat de ver
dragsl uitende landen zich wederkeerig• het 
recht voorbehouden a fzonde rlij k onderling bij 
zondere schikkingen te treffen tot bescherming 
van den industrieelen eigendom , voor zoover 
deze schikkingen niet in strijd zijn met de be
palingen van <lit verdrag. 

Art. 16. De landen, die aan <li t verdrag 
geen dee! h ebben genornen, zullen op hun ver-
zoek daartoe rnogen toetreden. · 

Deze toetreding zal langs diplomatieken weg 
ter kennis der R egeering van den Zwi tserschen 
Bond en door deze ter kennis van alle a ndere 
Regeeringen worden gebracht. 

Zij zal medebrengen volledige toetreding tot 
a lle bepalingen en volledige toelating tot alle 
voordeelen, bij <lit verdrag bedongen, en zal 
beginnen te werken een maand na de toezen
ding van de kennisgeving door de R egeering 
van den Zwi tserschen Bond aan de andere 
landen der Unie, tenzij het toetredend land 
een later t ijdstip rnocht hebben bepaald. 

Art. 16 bis . De verdragsluitende landen 
hebben het recht te a lien tijde tot <lit verdrag 
toe te treden voor hunne kolonien, bezittingen, 
afhankelijke gebieden en protectoraten of ge
bieden, bestuurd krach tens een mandaat van 
den Volkenbond, of voor sommige van deze. 

Te <li en e inde kunnen zij of eene algemeene 
verklaring indienen, waardoor al hunne kolo
n ien, bezittingen, afhankelijke gebieden en 
protectoraten en de mandaatgebieden, bedoeld 
in de eerste alinea in de toetreding zijn be
g-repen, of ui tdrukkelijk die opgeven, welke 
daarin zij n begrepen, of zich bepalen tot de 
aanwijzing van die, welke er van zijn uitge
sloten . 

Deze verklaring zal schriftelijk ter kennis 
van de R egeering van den Zwitserschen Bond 
en door deze ter kennis van all e andere R e
geeringen worden gebracht. 

De verdragslui tende landen zu llen onder de
zelfde voorwaarden het verdrag kunnen opzeg
gen voor hunne kolonien, bezittingen, afhanke
lijke geb ieden en protectoraten of YOOr de 
mandaatgebieden bedoeld in de eerste a linea, 
clan we! voor sornmige van deze. 

Art. 17. De uitvoering der wederkeerige · 
verb intenissen, in <lit verdrag vervat, is, voor 
zooveel noodig, a fh ankelijk van de vervulling 
der forrnaliteiten en regelen, vastgesteld door 
do s .. ,aw,tt., ,., d;, de, ,,.d.,g,J,;t~ 
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landen, welke gehouden zijn de toepassing 
daarvan uit te lokken, waaraan zij beloven 
binnen den kortst mogelij ken tij d te voldoen. 

Art. 17bis. H et verdrag zal gedurende onbe
paalden tijd van kracht blijven, totdat een 
jaar zal zijn verstreken sedert den <lag, waar
op het zal zij n opgezegcl. 

Deze opzegging zal worden gericht tot de 
Regeering van den Zwitserschen Bond. Zij zal 
a ll een werken met betrekking tot het land, 
dat haar zal hebben gedaan, blijvende het ver
drag verbindend voor de andere verdragslui
tende landen. 

Art. 18. Deze akte zal worden bekrachtigd, 
en de akten van bekrachtiging zull en worden 
nedergelegd te 's-Gravenhage, ui terlijk den 
eersten Mei 1928. Zij zal in werking treden 
tusschen de landen die haar zu ll en hebben 
bekrachtigd, een maand na <li en datum . Mocht 
zij evenwel i·eeds vroeger door ten minste zes 
landen beln-achtigd zijn, dan zal zij in werking 
treden tusschen die landen, een maand nadat 
hun van de nederlegging van de zesde akte 
van bekrachtiging doer de Regeering ·van den 
Zwitserschen Bond kennis is gegeven, en ten 
aanz ien van de landen, die haar vervolgens 
zullen bekrachtigen, een maand na de kennis
geving van elk dezer bekrachtigingen. 

Deze akte zal in de betrekkingen tusschen de 
landen, die haar zullen hebben bekrachtigd, 
vervangen het Unieverdrag van Parijs van 
1883, herzien te Washington op 2 Juni 1911, 
en het Slotprotocol , welke van kracht zullen 
blijven in de betrekkingen met de landen, d ie 
deze akte niet zullen hebben bekrachtigd. 

Art. 19. Deze akte zal worden geteekend in 
een enkel exemplaar, hetwelk zal worden 
neergelegd in de archieven van de N ederland
sche R egeering. Een gewaarmerkt afschr ift 
zal door deze Regeering worden gezonden aan 
de Regeeringen van de verdragsluitende lan
den. 

T en blijke waarvan de wederzijdsche gevol
machtigden deze akte hebben geteekend. 

Ged::.an te 's-Gravenhage, in een enkel e::em
plaar, den 6den November 1925. 

(Zie de onderteekeningen onder den tekst 
van het verdrag, Staatsblad 1928, n°. 64.) 

Schikking van Madrid van 14 April 1891 
betreffende de internationale inschrijving van 
fabrieks- of handelsrnerken, herzien te Brussel 
op 14 Dece11,b er 1900, te Washington op 2 
Jtmi 1911 en te 's-Gmvenhage op 6 November 
1925. 

De ondergeteekenden, behoorlijk gemachtigd 
doer hunne weclerzijdsche R egeeringen, hebben 
in gemeen overleg den volgenden tekst vast
gesteld, wel ke zal vervangen de schikking van 
l\Iadrid van 14 Apri l 1891, herzien te Was
hington op 2 Juni 1911, te weten: 

Art. 1. De onderdanen van elk der verdrag
sl uitende landen zullen zich in al de andere 
landen de bescherming lmnnen verzekeren van 
hunne in het land van oorsprong ingeschreven 
fabrieks- of handelsmerken, doer middel van 
het depot van genoemde merken bij het Inter
nationanl Bureau te Bern, gedaan door de 
tusschenkomst van de Administratie van het 
genoemd land van oorsprong. 

Als omschrijving van het land van oorsprong 

geldt de desbetreffende bepaling van artikel 
6 van het algemeen Unieverdrag tot bescher
ming van den industrieelen eigendom. 

Art. 2. Met de onderdanen van de verdrag
sl uitende Janden worden gel ijkgesteld de on
derdanen of burgers der n iet tot deze schik
king tuegetreden landen, die, op het grond
gebied van de door deze gevormde Unie van 
beperkten omvang voldoen aan de voonvaar
den, vastgesteld biJ artikel 3 van het algemeen 
verdrag. 

Art. 3. Iedere aanvrage voor internationale 
inschrijving zal moeten worden aangeboden op 
het formulier, vocrgeschreven door het regle
ment van uitvoering, en de Administratie van 
het land van oorsprong van het merk zal de 
verklaring afgeven, dat de aanduidingen, die 
op dat aanvraagformul ier voorkomen, overeen
stemmen met die van het nationale register. 

Indien de inzender de kleur als onderschei
dend kenmerk van zijn merk verlangt, zal hij 
gehouden zijn : 

1 °. hiervan melding te maken en bij de in
zending eone verklar ing te voegen, welke de 
verlangde kleur of vereeniging van kleuren 
aanwijst; 

2°. bij zijne aauvrage gekleurde exemplaren 
vau bedoeld merk te voegen, welke zullen 
worden gehecht aan de kennisgevingen van 
inschrijving, uitgaande van het Internationaal 
Bureau. Bet aanta l dezer exemplaren zal wo,-
den- bepaald bij het R eglement van uitvoering. 

H et Internationaal Bureau zal de overeen
komstig artikel 1 gedeponeerde merken onmid
dellijk mschrijven. Het zal van die inschrijving 
zonder verwijl aan de verschillende Admini
strat1es kennis geven. De ingeschreven merken 
zull en worden openbaar gemaakt in een doc, 
het Internationaal Bureau uitgegeven, regel 
matig verschijnend blad, met gebruilanakin1; 
van de aanduidingen, vervat in de aanvrage 
om inschrijving en van een door den inzender 
verstrekt cl iche. 

Met het oog op de in de verdragslui tende 
landen aan de ingeschreven merken te geven 
openbaarheicl, zal e lke Administratie kosteloos 
van het Internationaal Bureau zooveel exem
p laren van de bovenvermelde publicatie ont
vangen, als zij zal willen aanvragen . Deze 
openbaarhe1d za.l in a lle verdragsluitende Ian
den als volkomen voldoende worden beschouwd, 
en geene andere zal van den inzender kunnen 
gevorderd worden. 

Art. 4. Van het t ijdstip der aldus bij het 
Interna.tionaal Bureau geda.ne inschrijving af, 
za l de bescherming van het merk in elk der 
verdragsluitende lancien dezelfde zijn, a ls ware 
<lit merk daar recht treeks gedeponeerd. 

Elk merk, dat het voorwerp is geweest van 
een internationale inschrijving, zal het recht 
van voorrang genieten, bij art. 4 van het alge
meen verdrag vastgestel d, zonder dat het noo
clig is de formal itciten te vervullen, voorge
schreven onder letter d van dat arti ke l. 

A rt. 4bis. ·w anneer een merk, reeds gede
poneerd in een of meer der verdragsluitende 
landen, daarna is jngeschreven doer het Inter
nationaal Bureau ten name van denzel £den 
persoon of van <liens rechtverkrijgende, zal de 
internationale inschrijving beschouwd worden 
als in de plaats te zijn getreden va~ de vroe
g-ere nationale inschrijvingen, zonder afbreuk 
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te doen aan de rech ten, door laatstve rmelde 
in chrij vingen verkregen . 

Art. 5. In de landen, waar ·ha re wetgeving 
haar daar toe macht igt, zu llen de A dminjstr a.
t ies, aan welke het I nternationaal Bureau van 
de inschrij ving van een merk zal kenrus geven, 
de bevoegdheid hebben te verkl a ren, dat de 
bescherming niet op h aar grondgebied aan 
dat merk kan worden verleend. E ene derge
lij ke weiger ing zal a lleen geoorloofd zijn op 
grond van omstandigheden d ie, krachtens het 
a lgemeene verdrag, van k1·ach t zouden zijn 
ten aanzien van een merk, ter nationa le in
schr ijvi ng i ngezonden. 

De Admi nistraties, d ie van deze bevoegdheid 
wenschen gebruik te maken, moeten van haar 
weige ring , onder opgave van de redenen, me
dedeeling doen aan het Internationaal Bureau 
binnen den termijn, door de wet van haar 
land bepaald, en uiterlijk v66r het einde van 
een jaar, te rekenen van de internationale 
inschrij ving van het merk af. 

H et I nternationaal B ureau zal zonder verwijl 
aan de A dm in istratie vau het land van oor
sprong en aan den eigenaar van het merk of 
aan zijn gemacht igde, indien deze door ge
noemde Administratie aan het B ureau is op
gegeven, een der exempla ren doen toekomen 
va n de a ldus te zij ner kennis gebrachte ver
kla ring van weigering. De belanghebbende zal 
dezelfde middelen va n verhaal hebben a ls wa re 
het merk door hem rechtstreeks gedeponeerd 
in het !and, waar de bescherming wordt ge
weigerd. 

De Administraties, die binnen den termijn 
van ten hoogste een jaar a ls h ierboven aan
geduid, geenerl ei kennisgeving aan het I nter
nationaal Bureau hebben gedaan, zullen ge
ach t worden het merk aanvaard te hebben. 

Art. 5bis. De bewijsstukken betreffende de 
wettigheid van het gebruik van zekere in de 
merken ver vatte bestanddeelen a ls wapens, 
wapensch ilden, portretten, eervoile onderschei
dingen, t itels, handelsnamen of namen van 
personen anders clan dien van den aanv1·ager , 
of a ndere overeenkomstige vermeldingen, wel
ke door de Administraties der verdragsluitende 
la nden mochten worden gevorderd, zullen vrij 
gesteld zij n van elke andere waarmerking of , 
lega lisatie clan die van de Administratie van 
het land van oorsprong. 

Ar t. 5ter . Het I nternationaal Bureau zal 
aan een ieder, di e daartoe aanvrage doet, te
gen eene in het reglement van u itvoering be
paalde taks, een afschrift afgeven van de aan
teeken ingen, in het register ingeschreven met 
betrekking tot een bepaald merk. 

H et za l zich ook tegen vergoeding mogen 
be lasten met een onderzoek onder de interna
t ionale merken naar nieuwhe id. 

Art. 6. De bescherming, voortvloeiende uit 
de inschrij ving bij het Internationaal B ureau, 
za l twi ntig jaren duren van het t ijdstip dezer 
inschrijvi ng af (onder voorbehoud van het
geen bepaald is in artike l 3 voor het geval 
dat de inzender slechts een gedeelte van het 
internationaal emolument zal hebben gestort), 
maar zij za l n iet kunnen worden ingeroepen 
ten behoeve van een merk, dat niet meer de 
wette lijke bescherming in het land van oor
sprong mocht genieten. 

Art. 7. De inschrijving zal steeds kunnen 

worden vernieuwd volgens de voorschriften 
van de artikelen 1 en 3 voor een nieuw t ijdvak 
van 20 jaar , te rekenen van den datum van 
vernienwing af. 

Zes maanden v66r den a floop van den ter
m ij n van bescherm ing zal het I nternationaal 
Bureau den eigenaar van het merk, door het 
zenden van een off icieus beri ch t, den juisten 
datum , waarop de termijn a floopt, in herin
nering brengen. 

Indien het merk, dat aangeboclen wordt ter 
vernieuwing van een voorafgaand depot, eene 
vormverandering heeft ondergaan, zu llen de 
Administraties kunnen weigeren het in te 
schrij ven bij wij ze van vern ieuw ing, en het
zelfcle rech t zal h11ar toekomen in geval van 
verandering in de aanwijzing cler waren, waar
voor het merk bestemd is, tenzij na medeclee
l ing van de bezwaren, door tusschenkomst van 
het Internationaal B ureau, de belanghebbencle 
verkl aart af te zien van de bescherm ing voor 
de andere waren clan die, welke in dezelfcle 
bewoordingen waren aangeduid ten t ij cle van 
de voorafgaancle inschrijving. 

,vanneer het merk n iet bij wijze van ve r
n ieuwing worclt toegelaten, zal rekening kun
nen worclen gehouden met de rechten van de 
vorige indiening of aodere rech ten, ver kregen 
door het fe it, clat het merk reeds vroeger was 
ingeschreven. 

A rt . 8. De Aclm inistratie van het land van 
oorsprong zal naar goedviuclen vaststellen en 
te haren voordeele innen een nationale taks, 
welke zij zal vorcleren van den e igenaar van 
het merk, waarvan de internationa le insch rij
v ing wor cl t gevraagcl. 

Deze taks zal worden verhoogd met een iu
ternationaal emolument {in Zwi tsersche fran
ken) van 150 franken voor het eerste mer k en 
van 100 franken voor elk volgend merk, te
zelfcler tijd bij het Ini,ernationaal Bureau op 
naam van denzelfden eigenaar ingezonden. 

De inzender zal de bevoegdhe icl hebben om 
op het oogenblik van het internationaal depot 
slechts een emolument van 100 fra nken voor 
het eerste merk en 75 franken voor elk cler 
merken, tegelij k met het eerste ingezonden, te 
voldoen. 

Indien der inzencler van cleze bevoegdheid 
gebruik maakt, zal h ij v66r het einde van een 
termijn van 10 jaar te rekenen van de inter
nationale inschrijving af, bij het Internationaal 
Bureau een aanvull ingsemol ument van 75 
franken moeten storten voor het eerste merk 
en van 50 franken voo r elk der merken, tege
lij k met het eerste ingezonclen, b ij gebreke 
waarvan hij na afloop van dien te1mijn, het 
genot van zijn inschrijving za l ve rl iezen. Zes 
maanden v66r den afloop zal het I nternatio
naal Bureau den inzencler voor de goecle orcle 
van zaken door een officieus bericht her inne
ren aan den juisten datum van den afl oop. 
Inclien het aanvulli ngsemolument niet bij het 
Internationaal Bureau gestort is v66r het eind 
van dien termij n, za l clit Bureau het merk 
doorhalen, van cleze verrichting kennis geven 
aan de Administraties en de doorhaling be
kencl maken in zijn blad. 

Wanneer de lijst van waren, voor welke de 
bescherming gevraagd wordt, meer dan 100 
woorclen bevat, zal de inschrijving van het 
merk eerst gesch ieden na beta! ing van een 
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extra bedrag, te bepalen bij het reglement 
van ui tvoer ing. 

D e jaarlijksche opbrengst der verschillende 
ontvangsten voor de internationale inschrijving 
zal tusschen de verdragsluitende landen in ge
lijke deelen verdeeld worden door de zorgen 
van het Internationaal Burea u, na aftrek der 
gemeenschappelij ke onkosten, veroorzaakt door 
de uitvoer ing dezer schikking. 

Indien op het oogenblik van het in werking 
treden van deze herziene schi kking, een land 
haar nog niet bekrachtigd heeft, zal het slechts 
recht hebben, tot op den datum van zij n latere 
toetreding, op een uitkeering van het overschot 
der ontvangsten, berekend op den gronds lag 
der oude ta ksen. 

Art. Sbis. D e e igenaar van een internatio
naal merk kan steeds afstand doen van de 
bescherrni11g in een of meer der verdragslui
tende landen, door middel van eene verklaring, 
a fgegeven aan de Administratie van het l and 
van oorsprong van het merk, ter mededeeling 
aan het Internationaal Bureau , dat haa r ter 
kennis za l brengen van de landen, waarop 
deze afstand betrekking heeft. 

Art. 9. D e Administratie van het land van 
oorsprong zal aan het Internationaal Bureau 
kennis geven van elke nietigverklaring, door
haling, afstand, overdracht en van andere 
wijzigingen, aangebracht in de inschrijving 
van het merk. 

H et Bureau zal deze wijzi~ingen in het in
ternationaal register inschriJven, er op zijn 
oeurt kennis van geven aan de Administraties 
der verdragsluitende landen en ze terstond in 
zij n blad openbaar maken. 

Op dezelfde wijze za l worden geh~ndeld 
wanneer de eigenaar van het merk mocht vra
gP.n de lijst der waren, waarvoor h:st merk 
bestemd i , te beperken. 

Vcor deze verrichtingen kan een bks worden 
geheven, die door het reglement •ran uitvoe
ring zal worden bepaalcL 

De latere toevoeging aan de lijst van een 
v.ieuwe waar is niet mogelijk dan door een 
nieuw depot, verricht overeenkomstig de voor
schriften van art. 3. 

M et de toevoeging wordt gelijkgesteld de 
vervauging van een waar door een andere . 

Art. 9bis. Indien een i11 het internationaal 
register ingeschreven mf.rk mocht worden 
overgedragen aan een persoon, gevestigd in 
een antler der verdragsluitende landen dan het 
land van oorsprong van het merk, zal de 
overdracht door de Administratie van dat land 
van oorsprong ter kennis van het Internatio
naa l Bureau worden gebracht. Het Internatio
naal Bureau zal, na de toestemming verkregen 
te hebben van rle Adrninistratie waaronder 
de nieuwe gerechtigde behoort, de overdrach t 
inschrijven, haar aan de andere Administra
ties mededeelen en haar in zijn blad bekend 
maken, zoo mogelijk onder vermel ding van 
den datum en het nummer van inschrijving van 
het merk in het nieuwe land van oorsprong. 

Overdracht van een in het internationaal 
register ingeschreven merk ten behoove van 
een persoon, die n iet bevoegd is tot het doen 
inschrij ven van een internationaal merk, zal 
niet worden ingeschreven. 

Art. 9ter. D e bepalingen van de artikelen 
9 en 9bis betreffende de overdrachten, hebben 

niet tot gevolg w1Jz1gmg van de wetgevingen 
der verdragsluitende landen, welke de over
dracht van het merk niet toelaten zonder den 
gelij ktijdigen afstand van de inr ichting van 
nijverhe id of handel, ter onderscheiding van 
welker waren het merk client. 

Art. 10. D e Administraties zullen in ge
meen overleg de bijzonderheden betreffende 
de uitvoering van deze schikking regelen. 

Art. 11. D e landen der Unie tot bescher
ming van den industrieelen e igendom, die aan 
deze schikking geen dee! hebben genomen, 
zullen daartoe op hunne aanvrage mogen toe
treden, in den vorm, voorgeschreven bij het 
a lgemeene verdrag . 

Zoodra aan het Internationaal Bureau zal 
zijn bericht, dat een I and of een van zijne 
ko lonien tot deze sch ikk ing is toegetreden, zal 
het aan de Administratie van dat land, over
eenkomst ig art. 3, eene oollectieve opgave ver
strekken van de merken, welke o p dat oogen
blik de internationa le bescherming genieten. 

Deze kennisgeving zal op zich zelve vol
doende zijn om aan genoemde merken het ge
not der voorafgaande bepalingen op het g rond
gebied van het toegetreden land te verzeke-
1·en en zal den termijn van een jaar doen 
aanvangen, gedurende welken de betrokken 
Administratie de verklaring zal kunnen af
leggen, bedoeld in art. 6. 

E ch ter zal elk land bij zijn toetreding tot 
deze schikking kunnen verklaren dat, behalve 
voor zoover betreft de internationa le merken, 
welke reeds eerder in dat l and het voorweq> 
hebben uitgemaakt van een overeenkomstige 
nationale inschrij ving, welke nog van kracht 
is en we lke merken op verzoek van de be
la'.nghebbenden onmiddellijk erkend zull en 
worden, de toepassing van deze akte beper1.-t 
zal blijven tot die merken, di e zu llen worden 
ingeschreven van den <l ag af, waarop die toe
treding in werking zal treden. 

Deze verklaring zal het Internationaal Bu
reau ontheffen van de verplichting de hier
boven bedoelde collectieve opgave te verstrek
ken. H et za l zich er toe bepalen kennis te 
geven van de merken, ten behoeve waarvan 
het, onder vermeldi ng van nauwkeurige ge
gevens, binnen den termijn van een jaar van 
de toetreding van hf't nieuwe land af, een 
verzoek zal ontvangen om ze onder de uitzon
dering, bedoeld in de vorige alinea, te brengen. 

Art. 12. D aze schikking za l worden bekrach
tigd, en de akten van bekrachtiging zullen 
worden nedergelegd te 's-Gravenhage, uiter
lijk den l sten Mei 1928. 

Zij zal in werking treden eene maand na 
dien datum en zal dezelfde krach t en duur 
hebben a ls het algemeen verdrag. 

D eze akte zal, in de betrekkingen tusschen 
de landen, die haar zull en hebqen bekrachtigd, 
de sch ikking van Madrid van 1891, herzien te 
"'' ashington op 2 Juni 1911, vervangen. Ech
te r zal deze van kracht blijven in de betrek
kingen met de landen, die deze akte nict zul 
len bekrachtigd hebben. 

Ten bl ijke waarvan de weclcrzijdsche gevol
machtigden deze sch ikking hebben geteekend. 

Gedaan te 's-Gravenhage, in een enkel exem
plaar, den 6den November 1925. 

(Z ie de onderteekeningen onder den tekst 
van de schikking, Staatsblad 1928. n° . 64. \ 
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Schikking van 's-Gravenhage van 6 Nove1n
ber 1925 bet,·effende het internationaal depot 
van teekeningen of 1nod..Zlen van nijverheid. 

De ondergeteekenden, ;i·evolrnachtigden van 
de Regeeringen hierboven md nawe genoemd, 

Gezien art. 15 van het internationvle Unie
verdrag van 20 Maart 1883 tot bescherming 
van den industrieelen eigendorn, herzien te 
Brussel op 14 December 1900 en te Washing
ton op 2 Juni 1911. 

H ebben in gemeen overleg en onder voor
behoud van bekraci,tiging, de volg€,1de Schik
king vastgesteld: 

Art. l. De 011dordanen van elk van de ver
dragsJ u itende landen, e~,enals de personen, die 
op het gebied van de beperkte Unie vo ldaan 
hebben aan de voorwaarden, gestelct door art. 
3 van h,;t algemeon verdrng, zu:len zich in al 
de ander<> verdragslttitend:., larden db hesoher· 
ming van hunne teekeningen of modellen van 
n.ij verheid kunnen verzekeren door middel van 
een internationaal depot, verricht bij het Inter
nationaal Bureau voor den industrieelen eigen
dom te Bern. 

Art. 2. Het internationaal depot zal de 
teekeningen of moclellen omvatten, hetzij in 
den vorm van het indust riee le voortbrengsel, 
waarvoor zij bestemd zijn, hetzij in den vorm 
van een teekening, een photographie, of e lke 
andere voldoende graphische voorstell ing van 
genoemde teekening of genoemd model. 

De voorwerpen moeten vergezeld gaan van 
een verzoek om internationaal depot, in twee
voud, dat in de Fransche taal de aanwijzingen 
moet bevatten, welke door het reglement van 
uitvoering nauwkeurig bepaald zullen warden. 

Art. 3. Zoodra het Internationaal Bureau 
te Bern het verzoek zal hebben ontvangen pm 
tot een internationaal depot over te gaan, zal 
het dit verzoek in een daarvoor bestemd re
gister inschrijven, van deze inschrijving ken
nis geven aan de Administratie, welke door 
ieder verdragsluitend land zal zijn aapgewezen, 
en haar bekend maken in een regelmatig ver
schijnend bi ad, waarvan het kosteloos aan el ke 
Administratio het gewenschte aantal exempla
ren zal doen toekomen. 

De in depot gegeven voorwerpen zullen be
waard warden in de archieven van het Inter
nationaal Bureau. 

Art. 4. H ij die een internationaal depot 
verricht van een teekening of model van nij
verheid zal, behoudens tegenbewijs, als eige
naar van het werk beschouwd warden. 

H et internationaal depot heeft een zu iver 
verklarend karakter. Als depot zal het in elk 
der verdragsluitende landen dezelfde kracht 
hebben also£ de teekeningen of modellen er 
rechtstreeks waren gedeponeerd op den datum 
van het internationaa l depot onder voorrecht 
echter van de bijzondere regelen, door deze 
chikki ng vastgesteld. 

De bekendmaking, genoemd in het vooraf
gaande artikel, zal in a lle verdragsluitencle 
landen als volcloencle beschouwd warden, en 
geen enkele andere bekenclmaking zal van 
hem, d ie het depot heeft verricht, kunnen ge
eischt warden, behoudens de vervulling van de 
fo1maliteiten, noodig voor de uitoefening van 
bet recht, overeenkomstig de binnenlandsche 
wet. 

Het recht van voorrang, vastgesteld door 
art. 4 van bet algemeen verdrag, zal gewaar
borgd warden vom elke teekening of elk mo
del, dat bet voorwerp is geweest van een inter
nationaal depot, zonder verplichting van een 
enkele der formaliteiten , voorgeschreven door 
genoemd artikel. 

Art. 5. De verdragsluitende landen komen 
overeen 0111 niet te eischen, dat de teekeningen 
of modellen, welke het voorwerp van een inter
nationaal depot hebben uitgernaakt, voorzien 
zijn van een verplichte vermelding. Zij zul len 
dezelve doen verval!en noch wegens niet-exploi
tatie noch wegens den invoer van voorwerpen 
gelijk aan <le beschermcle. 

Art. 6. Het internationaal depot kan om
vatten, hetzij een enkele teekening of model , 
hetzij meer dan een, waarvan het aantal in 
bet verzoek om depot nauwkeurig zal moeten 
warden aangegeven. 

H et depot kan geschieden hetzij in open, 
hetzij in gesloten omslag. Met name zullen als 
midclelen voor depot in gesloten omslag aan
genomen worden dubbele enveloppen met een 
doorgeslagen controleuummor (systeem Soleau) 
of ieder ander systeem, geschikt om de vast
ste ll ing van de idenditeit te verzekeren. 

De maximum afmetingen van de voorwer
pen, welke gedeponeerd kunnen "·orden, zul
len door het reglement van uitvoering bepaald 
worden. 

Art. 7. De duur van de internationale be
scherming is vastgestelcl op 15 jaar, te rekenen 
van de dagteekening af van bet depot bij het 
Internationaal Bureau te Bern; deze termijn 
is verdeeld in twee tijdporken, te wetcn een 
van 5 jaar en een van 10 jaar . 

Art. 8. Gedurende het eerste tijdperk van 
bescherming zullen de depots hetzij in open, 
hetzij in ges loten omslag t(,egel aten warden; 
gedurende het tweede tijdperk zullen zij al
loon open worden toegelaten. 

Art. 9. Tijdens den duur van het eerste 
tijclperk ml ten de depots in ge8ioten ornslag op 
verzoek van hem, die het depot verricht heeft 
of van een bevoegde rechtbank, kunnen warden 
gcopend; na afloop van het eerste tijdperk 
zullen zij geopcnd warden in verband met den 
overgang naar het tweede tijdperk, op een 
verzoek om verlenging. 

Art. 10. H et Internationaal Bureau zal bin
nen de eerste 6 maanden van het vijfde jaar 
van het eerste tijdperk aan hem, die het depot 
van de teekening of het model heeft verricht, 
cen officieus bericht omtrent het verval doen 
toekomen. 

Art. 11. Wanneer hij, die een depot heeft 
verricht, de verlenging van de bescherming 
wenscht te verkrijgen, door overgang naar het 
tweede tijdperk, moet hij uiterlijk 3 maanden 
v66r het e inde van den termijn tot het Inter
nationaal Bureau een verzoek orn verlenging 
rich ten. 

Het Bureau zal overgaan tot het openen 
van den omsl ag zoo deze gesloten is, zal van 
de plaats gehacl hebbende verlenging aan alle 
Administrnties mededeeling doen en haar in 
zijn blad bekend maken. 

Art. 12. De teekeningen en modellen, be
hoorende tot depots, welke niet verlengd zijn, 
benevens die, waarvan de bescherming is ge
ei ndigd, zullen, in den staat, waarin zij ver-
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keeren, aan hun e igenaren op hun verzoek en 
op hun kosten worden teruggegeven. Indien 
zij niet worden teruggevraagd, zullen zij na 
verloop van 2 jaar vernietigd worden. 

Art. 13. Zij , die een depot verrich t hebben, 
kunnen daarvan op ieder tijdstip , hetzij geheel, 
hetzij gedeeltelijk, afstand doen, door m iddel 
van een verklaring, gericht tot het I nternatio
naal B ureau ; d1t laatste zal daaraan de be
kendheid geven, bedoeld in art. 3. 

De afstand brengt met zich teruggave van 
het depot op kosten rnn hem, die hot depot 
verricht heeft. 

A rt. 14. Wanneer een rechtbank of iedere 
andere bevoegde autorite it gelast, dat een ge
heime teekening of een geheim model te ha rer 
kennis worde gebracht, zal het Internationaal 
Bureau , op regelmatige wijze daartoe aange
zocht, overgaan tot het openen van het gede
poneerde pakket, de teekening of het model 
waarom gevraagd is er uit h a len en aa n de 
verzoekende au toriteit doen toekomen. Het al
dus ter kennis gebrachte voorwerp zal binnen 
den kortst mogelijken termijn teruggegeven en 
wederom in den gesloten omsl ag of in het 
omhulsel geplaatst moeten worden. 

Art. 15. De taksen van het internationaal 
depot, die moeten worden voldaan voordat tot 
inschrijving van het depot kan worden overge
gaan, zijn vastgesteld a ls volgt : 

1 °. voor een enkele teekening of model en 
voor het eerste t ij dperk van 5 jaar: een be
drag van 5 franken; 

2°. voor een enkele teekening of model, bij 
het e indigen van het eerste tijdpe1·k en voor 
den duur van het tweede t ijdperk van 10 jaar: 
een bedrag van 10 franken; 

3° . voor een meervoudig depot en voor het 
eerste tijdperk van 5 jaar : een bedrag van 10 
franken: 

4°. voor een meervoudig depot, bij het ein
digen van het eerste t ijdperk, en voor den 
duur van het tweede tijdperk van 10 jaar: 
een bedrag van 50 franken. 

Art. 16 . De netto opbrengst van de taksen 
zal , overeenkomstig de wijze , bepaald in art. 
8 van het reglement, na aftrek van de ge
meenschappelijke kosten, veroorzaakt door de 
uitvoering van deze schikking, door de zorg 
van het Internationaal Burean onder de ver
dragsluitende l anden verdeeld WOl'den. 

Art. 17. H et Internationaal Bureau zal in 
zijn 1·egisters inschrijven a lle veranderingen, 
den eigendom van de teekeningen of model
Jen betreffende, waarvan het van de zijde der 
belanghebbenden kennis zal hebben gekregen ; 
op zijn beurt zal het van deze veranderingen 
mededeeling doen aan de Administrati es der 
verdragsluitende landen en dezelve in zijn hl ad 
bekend maken. 

Voor deze verrichtingen kan een taks worden 
geheven, die door het reglement van uitvoe
r ing zal worden vastgesteld. 

Art. 18. H et Internationaal Bureau zal aan 
een ieder, op verzoek en tegen een door bet 
reglement t-e bepalen taks, een afschrift ver
~trek"ken van de vermeld ingen, ingeschreven in 
het register met betrekking tot een bepaalde 
tcekening of een bepaald model. 

H et afschrift zal ver gezeld kunnen gaan van 
een exemplaar of een afbeelding van de teeke
ning of het model, welke mogelijkerwijs aan 
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het Internationaal Bureau verstrekt zijn, en 
welke het Bureau a ls gelijkvormig aan het 
voorwerp, ingediend als open depot, zal waar
merken. Indien het Bureau niet in het bez it is 
van dergel ij ke exemplaren of afbeeldingen, 
zal het er laten maken op verzoek van de be
langhebbenden en op hunne kosten. 

Art. 19. De archieven van het Internatio
naal Bureau zijn, voor zoover zij open depots 
bevatten, toegankelijk voor het publiek. Een 
ieder kan er in tegenwoordighe id van • een 
ambtenaar ken nis van nemen, of van het Bu
rea u schr iftelijke inlichtingen verkrijgen over 
den inhoud van het register, een en antler 
tegen betaling van de taksen, vast te stellen 
door het regl ement. 

Art. 20. De toepassing van deze schikking 
zal, wat betreft de ondergeschikte pun ten, 0e
paald worden door een reglement van uitvoe
r ing, waarvan de voorschriften te alien tijde 
in gemeen overleg t usschen de Administraties 
der verdragsluitende landen zu llen kunnen 
worden gewijzigd. 

Art. 21. De bepalingen van deze sch ikking 
houden slechts een minimum bescherming in . 
Zij beletten niet aanspraak te maken op de 
toepassing van de voorschriften van wijdere 
strekking, di e mochten zijn uitgevaardigd door 
de binnenlandsche wetgeving van een verdrag
sluitend land; zij laten evenzoo onaangetast 
de toepassing van de bepalingen van de her
ziene Berner convcntie van 1908, betrekking 
hebbende op de beschenning der kunstschep
pingen en werken van kunst, toegepast op de 
nijverheid. 

Art. 22. De landen die lid zijn van de Unie 
en geen dee! hebben genomen aan deze schik
king, zullen daartoe op hunne aanvrage mo
gen toetreden in den vorm, voorgeschreven 
door de artikelen 16 en 16bis van het a lge
meene verdrag. 

A r t. 23. Deze schikki ng zal worden be
krachtigd en de akten van bekrnchtiging zul
len worden nedergelegd te 's-Gravenhage ui
terlij k den l sten Mei 1928. 

Zij zal tusschen de landen, die haar zullen 
hebben bekrachtigd, in werking treden een 
maancl na genoemden datum, en zij zal de
zelfde kracht en duur hebben als het alge
meene verdrag. 

Ten blijke waarvan de gevolrnachtigden der 
hierboven genoemde Staten doze schikking 
hebben geteekend. 

Gedaan te 's-Gravenhage, in een enkel exem
pla;,r, den 6den November 1925. 

(Zie de onderteekeningen onder dct1 tekst 
van de schikking, Staatsblad 1928. n° . 64.) 

7 .!uni 1928. BESLUIT tot hernieuwde aan
wijzing overeenkomsti g a rtikel 157 der 
hooger -onderwijswet van de afdeeling gym
nasi um van het R . K . Lyceum voor meis
jes te 's-Gravenhage. S. 197. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Op de voordrach t van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en \Vetenschappen van 
13 April 1928, n°. 2637 III, Afdecling Voor
bere idend-Hooger- en Middelbaar-Onderwijs ; 

Gelet op a rtikel 157 cler Hooger-onderwijs
wet; 

31 



1928 7-11 Ju N r (S.197-201) 478 

Den R aad van State gehoord (advies van 22 
Mei 1928. n°. 15) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 1 Juni 1928, n°. 6960, 
Afdeeling Voorbereidend-Hooger- en Middel
baar-Onderwijs ; 

Hebben goedgevondcn en verstaan : 
met ingang van 1 Maart 1928 de afdeel ing 

gymnas ium van het R. K. Lyceum voor meis
jes te 's -Gravenhage, uitgaande van het Kerk
bestuur van St.-Antonius Abt a ldaar, opnieuw 
voor een t ijdvak van zes jaren aan te wijzen 
als bevoegd om, met inachtneming der desbe
treffende wettel ijke voorschriften aan haar 
leerlingen, die het onderwijs tot ttan net einde 
hebben bij gewoond, een getu igschrift van be
kwaamheid tot universitaire studien af te ge
ven, dat met het getuigschrift in arti kel 11 
der Hooger-onderwijswet verm~ld wordt ge-
lij kgesteld. ' 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met <le uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal war
den geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 7den J uni 1928. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Onderwij s, 
Kunsten en Wetenscha.ppen, 

Waszink. 
(Uitg eg. 21 Juni 1928.) 

7 Juni 1928. BESLUIT tot hernieuwde aan
WIJ zmg overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderwijswet van de afdeeling gym
nas ium van het St. l3onifaciuslyceum te 
Ut,· echt. S. 198. 

Wij WILHELMINA, enz.; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
13 April 1928, n°. 2449 III, afdeel ing Voor
bereidend-Hooger- en Middelbaar-Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 22 
Mei 1928, n°. 14) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 1 Juni 1928, n°. 6962, 
afdeeling Voorbereidend-Hooger- en Middel
baar-Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1928 de af

deeling gymnasium van het St. Bonifacius 
Lyceum te Utrecht, u itgaande van de St. Bo
nifaciusvereeniging aldaar, opnieuw voor een 
tijdvak van zes jaren aan te wijzen a ls be
voegd om, met inachtneming der desbetref
fende wettelijke voorschriften aan haar leer
I ingen d ie het onderwij s tot aan het einde 
hebben bijgewoond, een getuigschrift van be
kwaamheid tot univars itai re studien af te ge
ven, dat met het getu igschrift in artikel 11 
der hoogeronderwijswet vermeld, wordt gelij k
gesteld. 

Onze M inister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit beslu it, dat in het Staatsblad zal worden 

geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 7den Juni 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunstcn en W etenschappen, 

Was z ink. 
( Uit geg . 21 Juni 1928.) 

7 Juni 1928. BESLUIT tot hernieuwde aan
wijzing overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderwijswet van de afdeeling gym
nasium van het Onze Lieve Vrouwe Lyce
um te B1·eda. S. 199. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 13 
April 1928, n°. 2715 III, afdeeling Voorbe
reidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gel et op arti kel 157 der Hooger-onderwij s
wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 22 
Mei 1928, n°. 16); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 1 Juni 1928, n° . 6958, 
Afdeeling Voorbereidend-Hooger- en Middel
baar-Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1928 de afdee

li ng gymnasium van het Onze Lieve Vrouwe 
L yceum te Breda, uitgaande van de stichting 
ter bevordering van Roomsch K atholiek Hoo
ger, Voorbereidend Hooger en Middelbaar 
Onderwijs gevestigd al daar, opnieuw voor een 
tijdvak va'.n zes jaren aan te wijzen als bevoegd 
om, met inachtneming van de desbetreffende 
wettelijke voorschriften, aan haar leerlingen, 
die bet onderwijs tot het einde hebben bijge
woond, een getu igschrift van bekwaamheid tot 
universitaire studien af te geven, dat met het 
getuig1ichrift., in artikel 11 der hooger-onder
wij swet vermeld, wordt gelijkgesteld . 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 7den Juni 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onde1·wijs, 
Kunsten en Wetenschappcn, 

Was z ink. 
(Uitgeg. 21 Juni 1928.) 

8 Juni 1928. BESLUIT tot bepaling van het 
lijdstip, waarop de wet van 24 December-
1927 (Staatsblad n°. 407) , houdende wette
lijke regeling van den Hoogen Raad van 
Arbeid, in werking t reedt. S. 2011. 

Bepaald op 1 Juli 1928. 

11 Juni 1928. BESLUIT tot vaststelling van 
het tijdstip waarop in werking treedt de 
wet van 12 Mei 1928. (Staatsblad n° . 169), 
houdende wijziging van de Telegraaf- en 
Telefoomvet 1904 (Staatsblad n°. 7). 
S. 201. 

Wij "WILHELMINA, enz.; 
Gelet op artikel 6 van de wet van 12 Mei 

1928 (Staatsblad n°. 169) ; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 6 Juni 1928, n °. 4, Hoofdbe
stuur der Posterijen en Telegrafie; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
pal en: 

de wet van 12 Mei 1928 (Staatsblad n°. 169) , 
houdende aanvulling en wijziging van de Te
legraaf- en Telefoonwet 1904 (Staatsblad n°. 
7) treedt in werking met ingang van den <lag 
n~ <lien der plaats ing van <lit Besluit in het 
Staatsblad. 

Onze Minister van \Vaterstaat is belast met 
de uitvoering van <lit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den llden Juni 1928. 
WILHELiVIINA. 

D e Minist ei· van Wat erstaat , H. v. d. V eg t e . 
( Uitgeg. 25 Juni 1928.) 

11 Juni 1928. BESLUI'l' tot vaststelling van 
den datum van het in werking treden van 
het Koninklij k Besluit van 27 September 
1920 (Staatsblad n°. 759) en van de Wet 
van 20 Februari 1928 (Staatsblad n°. 38), 
betreffende de opheffing van de Departe
menten van Marine en van Oorlog en de 
instelling van een Departement van D e
fensie. S. 202. 

Bepaald op 1 Sept. 1928. 

12 Juni 1928. BESLUIT tot vaststelling van 
een bijzonder reglernent van politie voor 
het Bal gzandkanaal en voor het V erbin
di ngskanaal van het Balgzandkanaal met 
de ,,an Ewijcksvaart. S. 203. 

W ij WILHELMINA, e nz.; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Waterstaat van 28 April 1928, n°. 384, afdee
ling Waterstaat A.; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 
(Staatsblad n°. 69) en op het algemeen regle
ment van Politie voor rivieren en Rijkskana
len; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 Mei 1928, n°. 22); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter voornoemd van 6 Juni 1928, n° . 384, Af
deeling Waterstaat A.; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vast te stell en het volgende: 

Bijzonde,· reglement van politic voo,· het Balg
zandkanaal en ·voor het Verbindingskanaal 

-van het Balgzandkanaal ,net de 
Van Ewijcksvaart. 

Art. 1. (1) Onder het Balgzandkanaal 
wordt verstaan het afwaterings- en scheepvaart
kanaal tusschen de uitwateringssluis bij Oost
oever en den tijdelijken verbindingsdam nabij 
de Van Ewijckssluis, met den zij tak naar het 
Noordhollandsch kanaal nabij de Kooi. 

(2) Onder het Verbindingskanaal wordt 
verstaan het kanaal tusschen het Balgzand
kanaal en de Van Ewijcksvaart in den Anna 
Paulownapolder. 

Art. 2. (1) Het is verboden het Balgzand
kanaal te bevaren m et vaartuigen, welke eene 
grootere l engte dan 70 M. , eene grootere 
breedte dan 8 M ., of een grooteren diepgang 
dan 3 M. bezitten. 

(2) Het is verboden het Verbindingskanaal 
te bevaren met vaartuigen, welke eene groo
tere lengte dan 50 M. , eene grootere breedte 
dan 6.20 M. of een grooteren diepgang dan 
2.60 M. bezitten. 

( 3) In bijzondere gevallen kan door of na
mens den Minister ontheffing van de in de 
voorgaande leden vervatte bepalingen warden 
verleend. 

Art. 3. (1) Het is verboden, zonder te zijn 
voorzien van eene schriftelijke vergunning, ver
leend door of vanwege den Minister, houtvlot
ten door het Balgzandkanaal en het Verbin
dingskanaal te vervoeren. 

(2) Vergunning kan slechts- warden ver
leend voor het vervoer van vlotten van ten 
hoogste 60 M . lengte, ten hoogste 5.50 M. 
breedte en teti hoogste 1.50 M. di epgang . 

De vlotten mogen m et geen grootere · snel
he id warden vervoerd dan van 80 M. in de 
minuut. 

Art. 4. (1) De grootste snelheid, waarmede 
stoomvaartuigen zich door het Balgzandkanaal 
mogen bewegen, bedraagt per minuut : 

bij een diepgang van 2.50 tot 2.75 M.: 
125 M.; 

bij een diepgang van 2.50 M. tot 2.75 M.: 
150 M.; 

bij een diepgang van 2 tot 2.50 M. : 1 75 M. ; 
bij een diepgang geringer dan 2 M . : 200 M . 
(2) Bij het varen door de Kooisluis, wan-

neer deze voor de vrije doorvaart geheel open
staat, bedraagt voor alle soorten van vaar
tuigen de grootste snelheid per minuut: 

bij een breedte van 6 M. of meer : 40 iVL ; 
bij eene breedte van 4 tot 6 M. : 60 M. ; 
bij eene breedte geringer dan 4 M.: 75 M. 
(3) De grootste snelheid, waarmede stoom-

vaartuigen zich door het Verbindingskanaal 
mogen bewegen, bedraagt per minuut : 

bij een diepgang van 2 M. of meer: 125 M. ; 
bij een diepgang van 1.50 tot 2 M.: 150 M.; 
bij een diepgang geringer dan 1.50 M.: 

175 M. 
(4) Bij het varen door de Keersluis nabij 

de V an Ewijckssluis bedraagt voor alle soorten 
van vaartuigen de grootste snelheid per mi
nuut: 

bij eene breedte van 5 M . of meer: 40 M. ; 
bij eene breedte van 3.50 M . tot 5 M. : 

60 M .; 
bij eene breedte geringer dan 3.50 M.: 75 M. 
Art. 5. (1) Het schutten of varen van 

vaartuigen door de Kooisluis geschiedt niet 
tusschen 7 uur des namiddags en 7 uur des 
voormiddags. 

(2) D e brug over het Verbindingskanaal 
wordt niet voor het scheepvaartverkeer ge
opend tusschen 7 uur des namiddags en 7 uur 
des voormiddags. 

(3) Door of vanwege den Minister kan van 
de in de vorenstaande leden vervatte bepalin
gen a fwijking' warden toegestaan. 

Art. 6. (1) Door het Verbindingskanaal 
varende, mag een sleepboot niet meer dan een 
vaartuig sleepen. Deze bepaling geldt niet 
voor vaartu igen met geringer laadvermogen 
dan 60 M3.; van dergelijke vaartuigen mogen 
ten hoogste drie in eene sleep warden vervoerd. 

(2) In het Balgzandkanaal mag eene sleep
boot niet m eer dan drie vaartuigen sleepen. 
Wanneer het l aadvermogen der vaartuigen 

31* 



1928 12 Ju 1 (S.203) 480 

geringer is clan 60 M3. mag clit aantal ten 
hoogste vijf beclragen. 

Art. 7. De grootste snelheicl, waarmecle 
vaartuigen in het Balgzandkanaal of in het 
Verbindingskanaal mogen worden gesleept, be
draagt onverminderd het bij artikel 4 bepaal
de, ten hoogste 150 M. per minuut. 

Art. 8. (1 ) Bij het lossen van zand, grond
speoie, ballast, graan, steenkolen en soortge
lij ke ladingen moeten de schippers een zeil 
of kleed van den wal op het soheepsboord of 
van het eene vaartuig op het andere doen 
leggen. 

(2) Van een half uur na zonsondergang tot 
een half uur voor zonsoJ')gang mag geon lad ing 
als in het eerste 1 id is omschreven worden in
genomen of gelost clan met schriftelijke toe
stemming van den teohnisoh-ambtenaar bij de 
Zuiderzeewerken te Hipolit ushoef en met in
aohtneming van de door dezen ter zake ge
geven aanwijzingen. 

(3) De bepalingen van het eerste ·en tweede 
lid zijn niet van toepassi ng bij het innemen 
of lossen van eene lading ten behoeve van de 
uitvoering of het onderhoud van Zuiderzee
werken. 

Art. 9. H et h engelen op de slu izen en de 
brug en claarbij behoorende werken is ver
boden. 

Art. 10. (1) Met ui tbreiding in zooverre · 
van artikel 93 van het Al gemeen reglement 
van pol itie voor rivieren en Rijkskanalen, zijn 
met de handh aving van dit reglement, mede 
belast de ambtenaren en beambten van de 
Zuiderzeewerken. 

(2) De ambtenaren, in het eerste lid be
doeld, zijn bevoegd tot de handel ingen, in de 
artikelen 3 en 6 der wet van 28 Februari 1891 
(Staatsblad n°. 69) omschreven. 

Ar t . 11. Met afwijking in zooverre van a r
t ikel 93 van het Algemeen reglement van po-
1 itie voor rivieren en Rijkskanalen, worden 
de p rocessen-verbaal wegen overtred ing van 
dit reglement in afschrift medegedeeld aan 
den D irecteur-Generaal der Zuiderzeewerken. 

A rt. 12. Ovel'treding van de bepalingen van 
d it bijzonder reglement wordt, voor zoover 
daartegen n iet bij de wet of het Algemeen 
Reglement van politie voor rivieren en Rijks
kana len is voorzien, gestraft a is volgt: 

A) met geldboete van ten hoogste vijf en 
zeventig gulden, de overtrecling der artikelen 
2, 3, 4, 5, 6 en 7. 

B) lnet een geldboete van ten hoogste vijf 
en twi nt ig gulden, de overtreding der art ike
len 8 en 9. 

Onze M inister voornoemd is bolast met de 
ui tvoering van d it besluit, dat in bet Staats
blad geplaatst en in afschri ft aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

H et Loo, den 12den J uni 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. d. V eg t e. 
{Uitg eg. 28 Juni 1928.) 

12 J uni 1928. CENTR. RAAD VAN BEROEP 
(Pensioenwet 1922 Art. 134.) 

H et op 14 April 1926 in werking getreden 
K. B. van 22 Maart 1926, S. 47, is op den 
onderhavigen inkoop, die in e lk geval v66r 

eerstgenoemden datum plaats had, niet 
van toepassing. 

In dezen i toepasselijk het K. B. van 
22 December 1922, S. 684. 

De beteekenis van de woorden ,,tijdstip 
van inkoop", voorkomende in den aanhef 
van bijlage C van bet K. B . van 1922, is, 
dat de inkoop tot stand komt op bet tijd
stip van inzending der vereischte stukken 
door den betrokken ambtenaar, op wiens 
initiatief de inkoop van daarvoor in aan
merking komenden diensttijd plaats heeft. 

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

de gemeente Utrecht, klaagster, voor welke 
ter openbare terechtzitting van 1 Mei 1928 als 
gemachtigde is opgetreden: M. Ort, hoofd
commies ter gemeente-secretarie van Utrecht, 
wonende aldaar, 

tegen : 
1 °. den P ens ioenraad, verweerder, voor wel

ken ter openbare terechtzittingen a ls gemach
tigde is opgetreden: M. J. J ansen, hoofdcom
mies bij di en Raad, wonende te 's-Gravenhage, 
2°. X. , wonende te Y., partij van reohtswege, 
niet verschenen. 

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

noemde gemachtigden; 
Wat aangaat de feiten vrzn 1,et tv,,stgcding : 
0. dat verweerder - gelet op de van X., 

onderwijzeres bij bet openbaar vervolgonder
wijs te Utrecht in 1925 ontvangen verklaring, 
bedoeld in art. 134, 5e lid, c der Pensioenwet 
1922, S . 240, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 28 Mei 1925, S . 216 - bij beslissing van 
24 September 1927 den diensttij d van adres
sante als tijdelijk onderwijzeres bij voormeld 
onderwijs van 1 September 1921 t/m 30 Juni 
1922 kraoh tens genoemd wetsartikel door in
koop geldig voor pensioen heeft verklaard en 
de inkoopsom 7/8 voor klaagster op f 56 heeft 
bepaa ld; 

0 . dat verweerder - na bezwaarschrift van 
kl aagster, waarin deze zich beklaagt over de 
herhaalde verandering in de wijze, waarop de 
inkoopsom wordt berekend, gelet op bet K. B. 
van 22 December 1922, S. 684, gewijzigd bij 
K . B. van 22 Maart 1926, S. 47 - bij beslis
sing van 1 ovember 1927 de bezwaren heeft 
afgewezen, daarbij overwegende: 

dat bij de bestreden beslissing de diensttijd 
van X. van 1 September 1921 tot en met 30 
Juni 1922 a ls tijdelijk onderwijzeres bij het 
openbaar vervol gonderwijs, krachtens art. 134 
van de Pensioenwet 1922, S. 240 door inkoop 
voor pensioen geldig i verklaard en de voor 
d ien inkoop door de gemeente Utrech t ver
schuldigde bijdrage is vastgesteld op f 56; 

dat bet bezwaar van reolamanten daartegen 
gericht is, dat voor de berekeni ng van die bij 
drage 1 Jul i 1922 is aangemerkt a ls datum 
van inkoop bedoeld in bijlage C van het K. B. 
van 22 December 1922, S. 684 ; 

dat volgens dat K. B. de datum van inkoop 
voor de berekening der inkoopsom is de da
tum, waarop voor den betrokken am btenaar 
de gelegenheid tot inkoopen ontstond; 

dat voor X ., wier bereidverklaring bedoeld 
in het vij fde l id c van genoemd ar t. 134, op 
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28 December 1925 bij den Pensioenraad in
kwam, die gelegenheid ontstond op 1 Juli 
1922 den dag van het in werking treden der 
Pensioenwet; 

dat deze Raad wel gedurende een korten 
tijd, a ls datum van inkoop heeft aangemerkt 
den dag, waarop de betrokken bereidverkla
ring bij den Pensioenraad is ingekomen, <loch 
dat hij hiervan is teruggekomen, omdat eerst
bedoelde interpretatie hem juister en meer in 
overeenstemming met de bedoel ing van het 
betrokken tarief en met het aleatoire karakter 
van den inkoop voorkomt; 

dat deze bedoeling duidel ijk blijkt uit de 
toelichting op dat tarief, behoorende bij het 
K. B. van 22 Maart 1926, S. 47, naar welke 
toelichting dat besluit jn art. II verwijst en 
waarvan zij dus dee! uitmaakt; 

dat aan de bestreden bes! issing de gewijzig
de interpretatie ten grondslag li gt en dat naar 
die interpretatie de door de gemeente _Utrec~t 
voor bovenbedoelden inkoop verschuld1gde b1J 
drage terecht op f 56 is vastgesteld; 

dat er geen termen zijn om met het oog op 
de vorenbedoelde voor korten tijd gegolden 
hebbende jurisprudentie de bestreden besli s
sing te herzi en ; 

0. dat klaagster bij tegen de beslissing van 
1 November 1927 gericht tijdig ingediend 
klaagschrift heeft aangevoerd: 

De gelegenheid voor inkoop van diensten 
heeft aanvankelijk bestaan van 1 Juli 1922-
1 J anuari 1924 en daarna van 1 Juli 1925-
1 J anuar i 1926. X. maakte in laatstgenoemd 
t ijdvak gebruik van haar bevoegdheid tot in
koop van diensttijd. Hoe het met de bedoel ing 
van het tarief is te rijmen, dat daarom in het 
onderhavige geval 1 Juli 1922 als tijdstip van 
inkoop moet gel den , is ons n iet duidelij~; de 
toelichting op het tarief behoorende b1J het 
K. B. van 22 Maart 1926, S. 47, waarnaar 
door den Pensioenraad in zijn beschikking van 
1/7 November 1927 wordt verwezen bepaalt 
daaromtrent niets. Die toelichting heeft o. i. 
geen andere strekking, dan voor de_ openbare 
lichamen aan te geven, op welke w1Jze de for
mule, opgenornen in de bijlagen A en C van 
evengenoemd K. B. moet warden uitgewerkt, 
zonder daarbij vast te leggen dat als datum 
van inkoop 1 J uli 1922 rnoet warden aangeno
men. Ware dit inderdaad de bedoeling, dan 
zou in bedoelde toelichting ook moeten zijn 
vermeld de wijze van berekening van inkoop
sommen bij herplaatsing na 1 Juli 1922, om 
te doen uitkomen, dat voor die gevallen geldt 
de datum met ingang waarvan de ambtenaar 
werd herplaatst. 

Dat die bedoeling trouwens niet ligt in ge
noemd tarief moge blijken uit de door de Re
geer ing voorgestelde wijziging - van inter
pretatief karakter - van art. 134 der Pen-

. sioenwet 1922, S . 240 (Gedrukte stukken 2e 
Kamer Staten-Generaal, zitting 1927/28 n°. 
189); voorgesteld wordt imrners aan genoernd 
wetsartikel een 7e lid toe te voegen luidende: 

,,het tijdstip van ingang van den inkoop en 
dus van de geldigheid voor pensioen van den 
betrokken diensttijd is het tijdstip waarop de 
bereidverklaring, bedoeld in het 5e lid onder · 
C van dit artikel, bij den Pensioenraad in
kwam". 

W at onder ,,tijdstip van inkoop" moet wor-

den verstaan, wordt hier duidelijk weergege
ven, en sternt overeen met de door den Pen
sioenraad gedurende ruirn 1 jaar gehuldigde 
opvatting, die naar onze rneening niet is ver
laten om principieele redenen, <loch omdat een 
berekening van de inkoopsom zooals het Ge
meentebestuur die verlangt, financieel niet in 
het belang van het Pensioenfonds is; 

en heeft verzocht de bestreden beslissing te 
vernietigen en te verstaan, dat de berekening 
van de inkoopsom verschuldigd door deze 
gemeente voor X. moet geschieden naar den 
toestand op 28 December 1925; 

0. dat verweerder bij contra-memorie heeft 
aangevoerd : 

Wat de toepasbaarheid van het betrokken 
tarief betreft, merken wij het volgende op. 

Het K. B. van 22 Maart 1926, S . 47, bevat 
niet eene bepaling die zijn in werking treden 
op 1 J uli 1922 uitdrukkelijk voorschrijft. Hier
uit rn ag ech ter niet warden geconcludeerd, dat 
dat besluit geen terugwerkende kracht tot 
dien datum heeft. Een zoodanige bepaling is 
opzettelijk niet in het besluit opgenomen, om
dat zij naar de meening zoowel van den Minis
ter van Financien als van onzen Raad over
bodig was. Immers het gaat hier om eene 
herziening van het bij K. B. van 22 December 
1922, S. 684, vastgesteld tarief, die eerst na 
1 Januar i 1926, het tijdstip waarop ingevolge 
het gewij zigd art. 134 der Pensioenwet 1922 
de gelegenheid om diensttijd voor pensioen in 
te koopen werd gesloten is ingevoerd. Zij kan 
dus uiteraard niet voor het toekomende wer
ken, doch moet hare beteekenis ontleenen aan 
hare terugwerkende kracht. Bovendien is deze 
wijziging op verschillende punten, met name 
voor wat betreft de op de parallel loopende 
diensttijden en de leeftijdsgrens betrekking 
hebbende aanvullingen, eene voorziening, die 
inhoud geeft aan eene bij de Pensioenwet 1922 
opgelegde verpl ichting, die uit dien hoof de 
automatisch tot het in werking treden dier 
wet - 1 Juli 1922- terugwerkt. Deze wijzi
ging is eene herziening van een ter uitvoering 
van die wet vastgesteld tarief, dat reeds van 
1 Juli 1922 af heeft gegolden. 

Appellante acht het niet met de bedoeling 
van het tarief te rijmen dat voor de bereke
ning van de voor X. verschuldigde inkoopsom 
1 Juli 1922 de datum van inkoop is en wraakt 
ons beroep op de voorbeelden voorkornende in 
de bij dat tarief behoorende toelichting. 

Het eerste voorbeeld, gegeven in de toelich
ting noemt a ls tijdstip van inkoop uitdrukke
liik 1 Juli 1922 en in de anclere voorbeelden 
zijn de pensioensgrondslagen op 1 Ju! i 1922 
en de diensttijd tot dien datum factoren van 
berekening, zoodat de bij die voorbeelden ge
volgde wi,ize van berekenen niet anders kan 
zijn clan die, we! ke aan het betrokken tarief 
ten g-rondslag ligt. 

Zelf zegt appellante, dat die toelichting de 
strekking heeft om voor de open bare l ichamen 
aan te geven, op welke wijze de formule op
genomen in de bijl agen A en C van evenge
noemd K. B. , moet warden uitgewerkt. I s het 
dan niet zeer vreemd aan te nemen dat deze 
voor de practijk bestemde voorbeelden alle het 
vrijwel onbestaanbare geval zouden illustreeren 
van een op 1 Juli 1922, datum van inwerking
treding der Pensioenwet 1922, reeds bij den 
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P ensioenraa d ingekomen be1·eidve1·klaring. 
Immers alleen met di t geval correspondeeren 
in den gedachtengang van appell ante deze 
voorbee lden. 

H et beroep op de omstandigheid, dat in de 
toelicht ing voorbeelden ontbreken van geval
len , waarin het gaat om inkoop va n diensttijd 
v66r 1 J uli 1922 door na d ien datum benoem
de ambtena ren , gaa t niet op. H et is toch 
duidelij k dat, waar m en voor beelden gaf, men 
zich voor de ke uze daarvan heeft bepaald tot 
het meest voorkom end geval , n.l. dat, waar in 
de ambtenaar bij het in werking treden der 
P ensioenwet reeds in dienst was. 

Deze voorbeelden zij n uiteraard n iet limi
tatief, m en kan ze met verschill ende ande re 
uitbreiden, dus ook met die van gevallen, op 
het ontbreken waarvan appell an te's betoog is 
gebaseerd. Voor de berekening der inkoopsom 
is dan in d ie gevallen de dag van ingang van 
het ambtenaarschap, als dag waarop de gele
genheid tot inkoopen ontstond, het t ijdstip van 
inkoop. Eene methode van berekenen, d ie uit
gaat van een t ijdstip van inkoop, n iet corres
pondeerende met den dag, waarop de gelegen
heid tot inkoop ontstond , is daarom , als zij nde 
in strijd m et de u itdrukkelijke bewoordingen 
van het IC. B., niet aanvaardbaar. 

W a ar di t besluit du idelijk spreekt en tus
schen de door den am btenaar verrich te h an
deling - het inzenden der in art. 134, 5e lid 
sub c der P ens ioenwet bedoelde verkl a ring -
en de aa n deze handel ing voor elken kooper 
individueel verbonden rech tsgevolgen eener
zijds en de voor a lle inkoopers gelijke wijze 
van berekening van de inkoopsom anderzijds 
geen verband legt, moet dus reeds op dien 
grond een beroep op dat verband worden afge
wezen. D e onhoudbaarheid van appell a nte's 
stelling blijkt bovendien we! zeer duidelijk in 
het geva l dat een m et ingang van b.v . 1 Aug. 
1922 ontslagen ambten aar op b.v. 16 D ecem 
ber 1922 de bereidve r kla r ing inzond, hetgeen , 
waar art. 134 voornoemd voor het recht op 
inkoop n iet a ls e isch stel t, dat men op den 
dag van inzending dier ver klaring nog amb
tenaa r was, mogelij k is. Volgens appell ante 
zou in di t geval voo r de berekening der in
koopsom 16 December 1922 de datum van 
inkoop zijn en zou de inkoopsom naar den 
pensioensgrondslag op <lien datum moeten 
worden be re kend. Doch, en hier ti-eedt het 
zwakke punt van appell a nte's methode duide
lijk naar voren, van een pensioensgrondslag 
op 16 December kan geen sprake zijn , waa,· 
belanghebbencte reeds v66r d ien datum was 
ontsla gen. 

Wij hebben inderdaad gedurende een korten 
tijd voor de berekening van de inkoopsom den 
dag van ontvangst van de bereidverklaring 
als tijdstip van inkoop aangemerkt. Op boven
genoem de gronden zijn wij echter h iervan te
rnggekomen. H et leek ons bovendien n iet in 
overeenstemming met de becloel ing van den 
vVetgever om het bedrag van de inkoopsom te 
doen beinvloeden door eene hancleling van 
den am btenaar. En di t toch was in de gedu
rende bedoe lden korten tijd gevolgde methode 
het geval ; aangezien bet becl rag van de in
koopsom steeg of daalde naar mate de bereid
ve rklaring op een vroeger of op een later tij d
st ip werd ingezonden, dit a ls gevolg van : 

l e. verander ing na 1 Juli 1922 (1 Juli 1925) 
in het bedrag van den pensioensgrondslag en 
2e. den korteren o f l angeren duur van den 
zonder inkoop voor pens ioen geldi gen di enst
tijd . 

Dit zou een bedenkelijke selectie in de hand 
werken en dus in strijd zijn met het zu ive r 
a leatoire karakter van den inkoop, waarop de 
belanghebbende geen invloed m ag ui toefenen. 
Bedroeg toch di e sub 2e . genoemde duur op 
1 J uli 1922 X jaren , dan zou, omdat ook de 
diensttijd tusschen <li en datum en den dag van 
ontvangst der bere idverkla ring zonder inkoop 
geldig is, volgens bedoelde vroegere interpre
tatie op dien dag de duu r van den zonder 
inkoop geld igen diensttijd zooveel !anger dan 
X jaren zijn a ls de bereidverkla ring na 1 Juli 
1922 is ontvangen. 

Hieruit vloeit rechtstreeks voor t, dat wan
neer n iet reeds v66r 1 Juli 1922 een voor pen
sioen geld ige d iensttijd aanwezig is en X dus 
op nihi l moet worden gestel d, in het vroegere 
systeem door eerie zooveel mogelijk vertraagde 
inzending van de bereidverkla ring een ge ld ige 
di ensttijd werd gekweekt, di e het bedrag van 
de inkoopsom zonder gegronde motieven aan
mer kelij k doet dalen . 

Zelfs zou in alle gevallen waarin een ambte
naar in d ienst van b.v. een waterschap v66r 
1 Jul i 1922 gelijkt ijdig diensttij d h ad die zon
der inkoop voor pensioen geldig is, volgens 
het vroegere systeem de inkoopsom voor den 
diensttijd v66r dien datum bij het waterschap 
tot nihil worden gereduceerd . 

0 . dat verweerder vervol gens in de contra
memorie de onbillij kheid van de in het kla ag
sch r ift bepleite methode door een graphisch 
voorgesteld geval heeft geill ustreerd en daar
na vercler heeft betoogd . 

Ook het beroep van appell a nte op' de door 
de R egeering voorgestelde aanvulling van a rt. 
134 moeten wij afwij zen. H et gaat in casu om 
de bereken ing van de voor den inkoop ver 
schul digde bij clrage en de juisthe id van eene 
meening over die berekening kan niet worden 
getoetst aan eene bepaling d ie niet op die be
rekening betrekking heeft. Immers het voor
gestelde 7e lid van art. 134 bepaalt dat het 
tijdstip van ingang va n den inkoop samenvalt 
met den dag van ontvangst van de bereidver
kl a ri ng, hetgeen beteekent da t de inkoop eerst 
van d ien datum af r echtsgevolgen heeft. D e 
R egeering heeft met di t zevende lid niet a n
ders bedoeld dan in de wet uitdrukkelijk vast 
te leggen dat wat de W etgever van den aan
vang a f gewi ld heeft, doch waaromtren t de 
wet in h are tegenwoord ige redactie ve rschil 
van opvatting toelaat, namelijk dat aan de 
geldi gverklar ing van den betrokken diensttijd 
niet clan van den dag van ontvangst van de 
bereidverklar ing af rechten kunnen . worden 
on tleencl, dat dus van terugwerken van de gel 
d igheid van d ien d iensttijd geen sprake kan 
zij n. 

D it blij kt ook du idelijk ui t de toevoeg ing: 
,,en dus van de geldigheid voor pensioen van 
den betrokken d iensttij d". Wij teekenen hier
bij ten slotte nog aan dat de door ons ver
dedi gde opvatting ook d ie van de R egeering 
is en dat deze, naar ons bekend is reeds stap
pen heeft gedaan om te komen tot eene inter 
pretatieve wijziging van het opschrift van 
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Bijlage C van genoemd K. B. va n 1922, om 
daarmede boven alien twijfel te stellen dat 
voor de berekening van de in die bijlage be
doelde inkoopsom voor alle inkoopen gelijke
lijk als tijdstip van inkoop geldt 1 Juli 1922 
of de latere datum waarop de gelegenheid tot 
inkoop is ontstaan. 

In rechte: 
0. dat klaagster en verweerder verdeeld zijn 

over de vraag, welke dag behoort te worden 
beschouwd als tijdstip van inkoop, n.l. 28 De
cember 1925, toen partij van rechtswege de 
bereidverklaring, bedoeld bij art. 134- 5 c der 
Pensioenwet 1922 met de verdere voor inkoop 
vereischte stukken bij verweerder inzond, dan 
we! 1 Juli 1922, toen de gelegenheid tot dien 
inkoop ontstond; 

0. dat in de eerste plaats naar aanleiding 
van het bij contra-memorie daaromtrent aan
gevoerde moet worden onderzocht, of verweer
der terecht het op 14 April 1926 in werking 
getreden K. B. van 1926 op den onderhavigen 
inkoop, die in elk geval v66r <li en datum 
plaats had, heeft toegepast; 

0 . dat de Raad de stelling van verweerder, 
dat het K. B. van 1926 ook zonder uitdruk
kelijke bepaling van zelf terugwerkt tot 1 Juli 
1922 - daargelaten of zonder uitdrukkelijke 
machtiging bij de wet een wijziging van het 
tarief van inkoop van diensttijd_ met terug
werkende kracht geoorloofd zou zijn - niet 
lrnn dee! en ; 

0. toch dat de omstandigheid, dat het K. B . 
van 19~6, voor zoover daarbij het ten deze 
toepasselijk tarief werd gewijzigd, niet voor 
het toekomende kan werken, nog niet van zelf 
terugwerkende kracht daarvan j11edebrengt, 
<loch er veeleer toe had moeten leiden een der
gelijke wijziging achterwege te laten ; 

0. voorts dat het K. B. van 1922, dat o. a. 
het tarief van inkoop van dieristtijd, bedoeld 
in art. 135 der Pensioenwet 1922, vaststelde, 
geen bepaling bevat, waaruit zou kunnen wor
den afgeleid, dat dit tarief niet voor elken 
zoodanigen inkoop zou gelden, zoodat een 
nader noodzakelijk gebleken aanvulling of 
wijziging van het tarief niet van zelf terug
werkt; 

0. dat de Raad op vorenstaande gronden 
oordeelt, dat in dezen het K. B. van 1922 
moet worden toegepast en dus elk argument 
aan het K. B . van 1926 ontleend om voren
bedoeld tijdstip op 1 Juli 1922 te stellen ver
werpt, zoodat de gestelde vraag dient te wor
den beantwoord aan de hand van eerstge
noemd K. B. ; 

0. dat dus moet worden nagegaan, welke 
de beteekenis i van de woorden ,,tijdstip van 
inkoop", voorkomende in den aanhef van bij
lage C van het K. B . van 1922 ; 

0. dat inkoop van daarvoor in aanmerking 
komenden diensttijd plaats heeft op initiatief 
van den betrokken ambtenaar door inzending 
van bovenvermelde stukken en dus op dat tijd
stip tot stand komt, terwijl de vervolgens door 
den Pensioenraad te nemen beslissing strekt 
om te constateeren, dat die inkoop heeft plaats 
gehad en de inkoopsom vast te stellen; 

0. dat het nu we! rnogelijk is, dat toepas
sing van het bij K. B. van 1922 vastgestelde 
tarief van inkoop van bedoelden diensttijd tot 
onjuiste resultaten leidt, omdat die inkoopsom 

kan stijgen of dalen en zelfs tot nul kan wor
den teruggebracht naar mate de bereidver
klaring op een vroeger of later tijdstip bij den 
Pensioenraad wordt ingezonden, doch dit geen 
vrijheid kan geven om in strijd met de duide
lijke beteekenis der gebezigde woorden de uit
drukking ,,tijdstip van inkoop" op te vatten 
als ,,tijdstip, waarop de gelegenheid tot in
lmop ontstond" ; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Vernietigt voorme lde beslissingen, voor zoo

ver daarbij de door klaagster voor partij van 
rechtswege te betalen inkoopsom is vastgesteld 
op f 56; 

Verstaat dat daaromtrent met inachtneming 
van deze uitspraak nader behoort te worden 
beslist. (A. B.) 

13 J ·uni l!J28. BESLU1T tot verl enging van 
de schorsing van de be~luitcn van den 
Raad der gameente Doetincheni van 9 en 
11 Februari 1928, onder,;chei<lcnlijk strek
kende tot het verlcenen, ingaande 9 Fe
bruari 1928 van oneervol ontslag aan G. 
Pieterson als directeur van het gemeente
lijk gasbedrijf en tot ontzegging aan den 
gewHen gasdirecteur van den toegang tot 
de terreinen en gebouwen van de gasfa
brick der gemeente gedurende den termijn 
verloopende tusschen het ontslag en de 
besl issing ter zake van de gevraagde ver
nietiging. S. 204. 

V,erlengd tot l Januari 19?9. 

13 Juni 1928. BESLUIT tot schorsing van 
een besluit van den Raad der gemeente 
Simpel·veld dd. 27 April 1928, waarbij aan 
de weduwe Voncken-GotUchalk aldaar een 
bouwvergunning is verleend. S. 205. 

Gesbhor.,t tot l October 1928. 

13 Juni 1928. BELLUIT houdende aanwijzing 
van ambtenaren van het toezicht op de 
spoorwegen, die ingevolge artikel 13, eerste 
lid, slot, van de Wet Openbare Vervoer
middelen met het op sporen van over
tredingen worden belast. S. 206. 

Wij WILHELMINA, ~nz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 8 Juni 1928, La. A., Afdeeling 
Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op artikel 13, eerste lid, slot, der Wet 
Openbare Vervoermiddelen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de volgende ambtenaren van het toezicht 

op de spoorwegen ingevolge artikel 13, eerste 
lid, slot, der Wet Openbare Vervoermiddelen 
te belasten met de opsporing van de over
tred.ingen van die wet en van den bij artikel 10 
d.ier wet bedoelden algemeenen maatregel van 
bestuur: 

1•. de Inspecteur Generaal der Spoor- en 
Tramwegen; 

2•. de Rijksingenieurs voor de Spoorwegen; 
3•. de Rijksinspecteurs der Spoor- en Tram

wegen; 
4•. de Opzichters voor de Spoorwegen. 
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Onze Minister van W aterstaat is belast met I 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 13den Juni 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H . v. d. V eg t e. 
( Uit,geg. 2 J uli 1928.) 

13 Juni 1928. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad. 

Forensenbelasting - Beteekenis van de arU. 243c 
en 243g der gemeentewct. 

W anneer een inspecteur een aanslag 
over zeker belastingjaar in de forensenbe
lasting vaststeL, moet hij tot gronds lag 
van den aanslag nemen het zuiver inkomen, 
zooals dat door zijn ambtegenoot bij de 
vaststelling van den a:i,nslag in de rijks
inkomstenbelasting is aangenomen W'an
neer dit niet geschiedt, kan de belasting
plichtige tegen den hem opgelegden aan
slag in de forensenbelasting opkomen, daar 
men dan te doen heeft met een bezwaar, 
van den aanslag in de rijksbelasting onaf
hankelijk. Wanneer echter de inspecteur 
aan dezen eisch heeft voldaan en het zuiver 
inkomen voor de forensenbelasting op het
zelfde bedrag is bepaald als voor de rijks
inkomstenbelasting is geschied, is terecht 
de belanghebbende, die beweerde dat dit 
inkomen op een antler, lager bedrag moest 
gesteld worden, in zijn bezwaar niet-ont
vankelijk verklaard. , 

De H ooge R aad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A. 

te B., t egen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de directe belastingen te Arnhem 
van 17 Januari 1928, betreffende den hem over
eenkomstige art. 244a, aanhef, en onder 3°. 
der gemeentewet opgelegden aanslag in de 
plaatselijke inkomstenbelasting der gemeente 
Nijmegen, belastingjaar 1924/1925; 

Gehoord den raadsman van belanghebbende; 
Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

advocaat-generaal Van Lier, namens den pro
cureur-generaal, strekkende tot vernietiging 
van de bestreden uitspraak en van de beslissing 
van den inspecteur, en tot handhaving van 
den aanslag opgelegd bij het aanslagbilj et van 
12 October 1926; . 

0. dat ten deze vaststaat : 
dat belanghebbende is aangeslagen in de 

rijksinkomstenbelasting over het belastingjaar 
1924/1925 naar een zuiver inkomen van 
f 500,000; 

dat belanghebbende bij den inspecteur der 
directe belastingen, waaronder zijn hoofdver
blijf ressorteert, tegen dien aanslag een bezwaar
schrift heeft ingediend, <loch hij hierin niet
ontvankelijk is verklaard, welke beslissing bij 
uitspraak van den Raad van Beroep voor de 
directe belastingen van 22 Juli 1926, waartegen 
geen beroep in cassatie is ingesteld, is bevestigd; 

dat belanghebbende, bij aanslagbiljet ge
dagteekend 12 October 1926, over gemeld be
lastingjaar eveneens naar een zuiver inkomen 
van f 500,000, ingevolge art. 244a, aanhef en 
onder 3°. der gemeentewet, is aangeslagen in 

de plaatselijke inkomstenbelasting (forensen
belasting) der gemeente N. ; 

dat belanghebbende tegen laatstgemelden 
aanslag wederom een bezwaarschrift heeft in
gediend, waarbij hij bctoogt, dat zijn zuiver 
inkomen niet bedraagt f 500,000 maarf 38,570.36 

dat de inspecteur der directe belastingen 
l • afd. te "N., belanghebbende in dit bezwaar
schrift niet-ontvankelijk heeft verklaard en de 
Raad van Beroep deze beslissing bij de bestreden 
uitspraak heeft bevestigd, daarbij overwegende : 

,,dat uit de regeling van het inbrengen van 
bezwaren te~en een aanslag in de plaatselijke 
inkomstenbe1asting, vervat in art. 265e der ge
meentewet, in verband met de regeling vervat 
in art. 243c van genoemde wet, bepalende, dat 
ook voor de heffing der p laatselijke inkomsten
belasting het zuiver inkomen moet worden 
berekend volgens de bepalingen van hoofdstuk 
II der wet op de inkomstenbelasting 1914, volgt, 
dat hetgeen voor de rijksinkomstenbelasting 
ten aanzien van de berekening van het inkomen 
overeeukomstig hoofdstuk II der wet op de 
inkomstenbelasting 1914 onherroepelijk is 
komen vast te staan, van rechtswege ook geldt 
voor de gemeentelijke inkomstenbelasting, ook 
al is of wordt de aanslag in deze afzonderlijk 
vastgesteld, zoodat hierop betrekking hebbende 
bezwaren, nu een aanslag in de rijksinkomsten
belasting naar een inkomen berekend overeen
komstig meergenoemd hoofdstuk II werd op
gelegd, niet afzonderlijk kunnen worden te 
berde gebracht; 

dat, waar het bezwaarschrift uitslu itend be
trof de berekening van het zuiver inkomen, 
appellant daarin dus terecht niet-ontvankehJk 
werd verkl11:ard" ; 

0. dat belanghebbende tegen deze uitspraak 
a ls middel van cassatie inbrengt : 

Schending of verkeerde toepassing van de 
artt. 265e, 243c en 243g der gemeentewet, en 
ter toelichting aanvoert, dat art. 265e der ge
meentewet in lid 1 zeer algemeen zegt, dat _be
zwaren tegen den aanslag in de plaatseliJke 
inkomstenbelasting kunnen worden ingediend, 
en lid 2 slechts voor een bepaald geval aan
geeft, wanneer een afzonderlijk bezwaar tegen 
dien aanslag overbodig is ; 

dat verder art. 243c der gemeentewet niet 
bepaalt, zooals de Raad van Beroep klaarblijke
lijk meent, dat, als voor de rijksinkomstenbe
lasting het inkomen onherroepelijk vaststaat, 
dat ook vaststaat voor de gemeente, waarin de 
belastingplichtige als forens wordt aangeslagen, 
zoodat de inspecteur, die den laatstbedoelden 
aanslag oplegt, moet overnemen wat zijn ambt
genoot heeft vastgesteld ; dat integendeel de 
inspecteur, die den aanslag in de forensenbe
lasting regelt, zelfstandig het inkomen moet 
berekenen ; dat de eerste vorm van art. 243g 
der gemeentewet blijkbaar ziet op de woonge
meente, waar de aanslagen in rijks- en plaatse
lijke inkomstenbelasting geschieden door d~n
zelfden inspecteur, en dus natuurhJk aan be1de 
aanslagen hetzelfde inkomen ten · grondslag 
legt; 

0. hieromtrent : 
dat de Raad van Beroep terecht en op goede 

gronden de beslissing van den inspecteur heeft 
bevestigd, nu hier geen sprake is van een af
zonderlijk bezwaar tegen den aanslag m de 
gemeentelijke inkomstenbelasting, dat onaf-
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hankelijk is van den aanslag in de r ijksinkom
stenbelasting; dat niet, zooals belanghebbende 
beweert, art. 265e, lid 2 slechts voor een bepaald 
geval is geschreven en dit wetsvoorschrift in
tegendeel algemeen lnidt en dus ook geldt in 
het geval, d at zich hier voordoet; 

dat de wetgever door dit a lgemeen voor
schrift in deze heeft willen voorkomen zoowel 
een herhaald geding over dezelfde geschilpunten 
a ls tegenstrijdige uitspraken door dezelfde 
Raden van Beroep over het krachtens dczelfde 
regelen te berekenen inkomen van denzelfden 
belastingplichtige over hetzelfde belastingjaar ; 

dat aan belanghebbende moet worden toe
gegeven, zooals bij pleidooi is aangevoerd, dat 
het we! meer voorkomt dat bij verschillende 
Raden van Beroep dezelfde geschillen aanleiding 
geven tot verschillende hetzelfde belastingjaar 
betreffende uitspraken, doch dat men dit euvel 
niet verbetert door het aantal gevallen, waarin 
dit kan voorkomen, uit te breiden en het integen
deel zaak is die gevallen zooveel mogebjk te 
beperken ;· 

dat inderdaad de inspecteur, die den aanslag 
in de forensenbelasting . oplegt, daarbij tot 
grondslag moet nemen het zuiver inkomen, 
vastgesteld door zijn ambtgenoot bij den aan
slag in de rijksinkomstenbelasting, en de be
langhebbende, indien zulks niet gebeurt, op 
dien grand, welke oen van den aanslag in de 
rijksinkomstenbelasting onafhankelijk bezwaar 
oplevert, de bevoegdheid heeft tegen den aan
slag in de forensenbelasting op te komen; 

dat belanghebbende bij de toelichting tot 
zijn middel van cassatie terecht zegt, dat art. 
243g, eerste volzin, het oog heeft op aanslagen 
in de woongemeente, daar gewoonlijk a lleen 
deze tegelijk met de aanslagen in de rijksin
komstenbelasting warden vastgesteld, maar 
dat dientengevolge noch wordt aangetast het 
beginsel, dat voor de aanslagen in de forensen
belasting het zuiver inkomen, waarnaar de 
aanslag in de r(iksinkomstenbelasting is _be
rekend, ten grondslag moet strekken, noch het 
beginsel in de bestreden uitspraak neergelegd ; 

dat derhalve het middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. (Gem. Stem.) 

14 Juni 1928. BESLUIT, houdende bepal in
gen tot wering van de kersenvlieg bij in
en doorvoer van kersen. S . 207. 

Wij WILHELMINA. enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Binnenlandsehe Zaken en Landbouw van 24 
Mei 1928, Directie van den Landbouw, n°. 
1778, 2e Afdeeling en van Financien van 30 
Mei 1928, Afdeel ing Invoerrechten, 11° . 152; 

Gelet op de wet van 17 Juli 1911 (Staats
blad n°. 212) houdende bepalingen tot wering 
en bestrijding van ziekten van cultuurgewassen 
en van voor cultuurgewassen schadelijke die
ren, gelijk deze bij de wet van 4 December 
1920 (Staatsblad n°. 846) is gewijzigd; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 Juni 1928, n° . 19) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 Juni 1928, Directie 
van den Landbouw, n°. 1795, 2e Afdeeling ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Art. 1. Tot wering van de kersenvl ieg is 
de in- en doorvoer van kersen uit door Onzen 
met de zaken van den Landbouw belasten 
Minister aan te wijzen landen verboden. 

Art. 2. Tot wering van de kersenvlieg is de 
in- en doorvoer van kersen uit door Onzen 
met de zaken van den Landbouw belasten Mi
nister aan te wijzen landen slechts toegestaan, 
indien de zendingen vergezeld zijn van eene 
schr iftelijke verklaring, afgegeven door den 
phytopathologischen dienst van die landen, 
inhoudende, dat de kersen niet zijn aangetast 
door de kersenvl ieg en dat zij afkomstig zijn 
uit een streek, waar de kersenvlieg niet voor
komt. 

Art. 3. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw en van Financien zijn belast 
met de uitvoering van <lit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift za l worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den 14den J uni 1928. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van Binnenlandsche Zal.:en 
rn Landbouw, J . B. K a n. 

De M iniste,· van Financien, · de Geer. 
(Uitgeg. 20 Juni 1928.) 

14 Juni 1928. KO_ INKLIJK BESLUIT. 
Werkforens. 
De functie van Secretaris van de Ver

eeniging Het Friescbe Rundvee-Stamboek 
aangemerkt als eene betrekking in den zin 
van art. 244a, 1 • lid, 3e der Gemeentewet. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Bescbikkende op bet beroep, ingesteld door 

het gemeentebestuur van Leeuwarden tegen 
de uitspraak van Geel. Staten van Friesland 
van 27 Juli 1927, n°. 71, 2• afdeeling, op het 
bezwaarschrift van Dr. J. E. van Welderen 
Baron Rengers te lJsbrechtum, tegen zijn aan
slag in de gemeentelijke inkomstenbelasting der 
gemeente Leeuwarden als forens over het be
lastingjaar 1926/1927 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 14 
December 1927, n°. 1062; 

Op de voordracbt van Onzen 1inieter van 
Financien van 9 Juni 1928, n°. 98, afdeeling 
Directe Belastingen; 

0. dat Dr. J.E. van Welderen B aron Rengers 
te IJsbrechtum over het belastingjaar 1926/1927 
als werkforens in de plaatselijke inkomstenbe
lasting der gemeente Leeuwarden is aange
slacren · 

dat, 'nadat hij daartegen bij Geel. Staten van 
Friesland bezwaar gemaakt had, <lit College 
bij zijn evenvermeld besluit den bestreden aan
slag heeft vernietigd, uit overweging, dat het 
b ezwaar van den reclamant hierin bestaat, 
dat z. i de door hem bekleede fnnctie van secre
taris van het Friesch Rundvee-Stamboek geen 
betrekking is in den zin van artikel 244a der 
Gemeentewet en de aanslag <).us ten onrechte 
i~ opgelegd; dat bij ter staving van zijne mee
ning wijst op de statuten der vereeniging, waar
uit blijkt, dat bet bestuur, bestaande uit ten 
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hoogste zeven, door de Algemeene Vergadering 
gekozen leden , uit zijn midden een secretaris
penningmeester kiest en dat aan den secretaris
penningmeetter door de Algemeene Vergadering 
een honorarium kan worden toegelegd ; 

dat volgens de statuten a lzoo geen sprake is 
van een benoeming of aanstelling van een 
secr etaris-penningmeester, noch van een zekere 
mate van ondergeschiktheid van dien func
t ionaris aan degenen door wie h.ij is gekozen 
en er dan ook zooals de reclamant mededeelt, 
geen instructies of arbeidsovereenkomsten voor 
den secretaris bestaan en ook geen pensioen
regeling; dat de cont roleur der gemeente-be
lastingen heeft gewezen op enkele artikelen van 
de Bepalingen nopens het F riesch Rund vee
Stamboek, waarin voorschriften voor den secre
taris zijn opgenomen, en daaruit blijkbaar wil 
afleiden, dat de secretaris aan het bestuur 
ondergeschikt is, doch dat naar het oordeel 
van hnn college de bedoelde artikelen . slechts 
dienen om de t aak van den secret aris te om
schrijven en n.iet de st rekking hebben om ver
andering t e brengen in de vo lgens de statnten 
bestaande verhouding tusschen den secretaris 
en het bestuur ; dat deze verhouding een zoo
danigen is, dat, naar de meen.ing van hun col
lege, de functie van secretaris niet als een be
trekking kan worden beschouwd, te minder nu 
in het met het t egenwoordige a rt ikel 244a der 
Gemeentewet correspondeerende vroegere ar
t ikel 245 werd bepaald, dat a ls forens werd 
aanges lagen hij, die op meer dan 90 dagen in 
de gemeente aanwezig was tot vervulling van 
eene dienstbetrekking en de vervanging van het 
woord ,,dienstbetrekking" door ,,betrekking" 
bij de wet van 30 December 1920 (Staatsblad 
923), en.kel om redactioneele redenen is geschied 
en niet om in de strekking der bepaling ver 
andering t e brengen ; 

dat van dit besluit de R aad van L eeuwarden 
bij Ons in beroep is ge.komen, aanvoerende, dat 
de heer Rengers naar 's R aads meening wel 
degelijk t e Leeuwarden aanwezig is geweest 
t er vervulling van eene betrekking, als bedoeld 
in artikel 244a , lste lid, sub 3 der Gemeente
wet ; dat gewezen mag worden op ar t ikel 4 der 
bepalingen nopens het F riesch Rundvee-Stam
boek, luidende : ,,De inschrij ving van het vee 
rn de stamboeken geschiedt door den Secretaris 
der Vereeniging op last van het bestuur" , t er 
wijl ook in de artikelen 6, 7 en 9 het verrichten 
van bepaa lde werkzaamheden aan den secre
taris is voorgeschreven ; 

dat behalve dit de bet rekking of functie van 
secretaris van het F riesch R undvee-Stamboek 
van zoodanigen omvang is, dat, naa r bekend is, 
de heer R engers daartoe, zij het ook niet dage
lijks, dan toch geregeld meermalen per week te 
Leeuwarden op het kantoor der vereen.iging 
wer.kzaam was , mede om aan de werkzaamheden 
van het personeel aldaar leiding te geven ; dat 
bliJkens mededeeling van den aangeslagene z1Jn 
taa.k dan ook in hoofdzaak bestond uit het toe
zicht houden op het werk van de inspecteurs 
en administrateurs, ambtena ren die men het 
best kan vergelijken met procuratiehouders in 
eene onderneming ; dat de aangeslagene volgens 
eigen mededeeling, seder t ongeveer 18 jaar, 
eene belooning van f 2400 per jaar geniet; dat 
de R aad meent, dat de aanslag overeenkomstig 
de wet _ is opgelegd , weshalve hij heeft verzocht , 

met vernietiging van het besluit van Ged.Staten, 
den bovenbedoelden aanslag t e handhaven; 

0 . dat als vaststaande moet worden aange
nomen, dat Dr. J . E. van W elderen Baron 
Rengers t e IJsbrechtum op meer clan 90 dagen 
van het belastingjaar 1926/1927 te Leeuwarden 
is aa nwezig geweest tot het vervullen van zijne 
functie van Secretaris van de Vereeniging H et 
F.riesch Rundvee-Sta mboek ; 

dat het geschil uitsluitend betreft de vraag, 
of de evengenoemde functie, welke Dr. J . E. 
van Welderen Baron R eni~rs bekleedde, is aan 
t e merken a ls eene betrekKing in den zin van 
ar t ikel 244a, l ste lid, 3° der Gemeentewet; 

dat deze vraag bevestigend moet worden be
antwoord, aangezien de belanghebbende in zijne 
gemelde functie eene bepaalde in de statuten 
der vereeniging en de Bepalingen nopens het 
Friesch Rundvee-Stamboek omschreven t aak 
had te vervullen, welke van hem eischte ge
regelde werkzaamheden van zoodanigen om
vang, dat hem, blijkens de stukken, daarvoor 
een honorarium van f 2400 per jaar is toegelegd ; 

dat Dr. J . E. van Welderen Baron R engers 
mitsdien terecht overeenkomstig artikel 244a, 
1 e lid, 3° der Gemeentewet over het bedoelde 
belastingjaar als forens in de plaat selijke in
komstenbelasting der gemeente L eeuwarden 
is aangeslagen en Ged. Staten dezen aanslag 
t en onrechte hebben vern.ietigd ; 

Gezien de genoemde wet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : . 

met vernietiging van het bestreden 1:>eslu1t 
van Geel. Stat en van Friesland van 27 Juli 1927, 
no. 71, 2• afdeeling den aanslag van Dr. J . E . 
van Welderen Baron R engers t e IJsbrechtum 
in de plaatselijke inkomstenbelasting der ge
meente Leeuwarden als forens over het be
lastingjaar 1926/1927 t e handhaven. 

Onze Mi nister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
za l worden aezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling v~or de Gesch.illen van Bestuur. 

H et Loo, den 14 Juni 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, D E GEER. 
(B.) 

14 J uni 1928. KONINKLIJK BESLUI'r. 
Woonforens. 
Woonschip in bezit met een mede-eige

naar, zonder dat gebleken is, dat de appel
lant krachtens eene of meer overeenkomsten 
met zijn mede-eigenaar de bescl:fikking over 
het schip gedurende meer dan 90 dagen 
van het belastingjaar heeft verkregen, ter
wij l evenmin is gebleken, dat gedurende 
meer dan 90 dagen door den appellant of 
zijn gezin in hot schip nachtverblijf zou 
zijn gehouden. 

Wij WILHE LMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingest eld do_or 

Mr. H . Kuipers te Winschoten, tegen de m t
spraak van Ged. Staten van Drenthe van 20 
Juli 1927, no. 48d, op zijn bezwaarschrift tegen 
den aanslag in de plaat selijke in.komstenbelas
t ing der gemeente Zuidlaren als forens over het 
belastingjaar 1926/ 27 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur , gehoord, advies van 15 
Februari 1928, n°. 167 ; 



487 15-16 Ju N r (S.208-209) 1928 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 9 Juni 1928 n°. 99 afdeeling Di
recte Belastingen ; 

0. dat Mr. H . Kuipers te Winschoten over 
het belastingjaar 1926/27 a ls woonforens in de 
gemeente Zuidlaren is aangeslagen ; 

dat, nadat hij t egen dien aanslag bij Ged. 
t at en van Drenthe bezwaren had ingebracht, 

dit College bij besluit van 20 Juli 1927, n°. 48d, 
het bezwaar ongegrond heeft verklaard uit 
overweging o. a . dat het aan den reclamant en 
aan Dr. Wartena in eigendom toebehoorende 
vaartuig gedurende het zomerhalfjaar van 1926, 
a lt hans gedurende meer dan 90 dagen van het 
belastingjaar voor dag- en nachtverblijf, dus 
voor bewoning wa ingericht en door hen t er 
bewoning voor zich of hun gezin(nen) beschik
baar werd gehouden; da t hierbij niet ter zake 
doet, dat het bedoelde schip nu een bij bet 
eene en dan weer bij bet andere gezin in gebruik 
was; dat het schip aan den reclamant en aan 
Dr. Wartena pro indivisio in eigendom toebe
hoorde en aan Ged. Staten niet is gebleken van 
een.ig contract, krachtens hetwelk aau den re
clamaut voor niet meer dan 90 dagen van het 
belastingjaar de beschikking over het vaartuig 
zoude zijn gelaten ; dat derhalve moet worden 
aangenomen dat de reclamant het schip ge
durende meer dan 90 dagen van het belasting
jaar voor zich of zij n gezin ter bewoning be
schikbaar heeft gehouden: 

dat de appellant o. a. in beroep aanvoert, 
da t wanneer onder ,,contract " moet worden 
verstaan ,,schriftelijk contract", moet worden 
toegegeven, dat aan Ged. Staten bet bestaan 
va n een contract niet is gebleken, doch dat hij 
meent, dat een schriftelijk contract onder 
vrienden, zooals hij met zijn mede-eigenaar, 
Dr. Wartena, niet noodzakelijk en nergens voor
geschreven is ; dat hij en Dr. Wartena samen 
het schip hebben gekocht met de bedoeling 
om er met hun gezin(nen) gebruik van te gaan 
maken ; dat telken bij een nader contract werd 
bepaald, wie voor zich en zijn gezin afzonderlij k 
,oor een bepaald tijdvak de beschikking er 
over zou hebben ; dat zonder nader contract 
~een der mede-eigena ren over de woning kon 
oe chikken ; da t het schip voor de bewoning 
rnn beide gezinnen geene ruimte biedt ; 

O. dat, vermits het bedoelde schip, hetwelk 
als eene gemeubileerde woning in den zin van 
a rt ikel 244a. onder 4° der Gemeentewet moet 
worden aangemerkt, voor de bewoning van 
beide gezinnen geza menlijk geene ruimte hood, 
de beschikking over het schip door iederen 
eigenaar eerst door het sluiten van een overeen
komst met zijnen mede-eigenaar werd ver
luegen ; 

dat niet is gebleken, dat de appe llant, krach
tens cene of meer overeen komst.en met zijnen 
mede-eigenaar, de beschikking over het schip 
gedurende meer clan 90 dagen van het belasting
jaar heeft verkregen, t erwijl evenmin is komen 
vast te staan, dat gedmende meer dan 90 dagen 
van bet belastingjaar door den appellant of 
zijn gezin in het schip nacbtverblijf zou zijn 
gehouden ; 

dat derhalve de opgelegde aanslag strijdt met 
de bovengemelde bepaling der Gemeentewet, 
en Geel. taten ten onrechte bij hun bestreden 
besluit de t egen den aanslag ingebrachte be
zwaren ongegrond hebben verklaard ; 

Gezien de genoemde wet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het besluit van Geel. Staten van Drenthe 
van 20 Juli 1927, n°. 48d, en den aanslag van 
Mr. H. Kuipers t e Winschoten, a ls woonforens 
over het belastingjaar 1926/27 in de gerneente 
Zuidlaren t e vernietigen. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit bes luit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan· den R aad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

H et Loo, den 14 Juni 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van F inancien, DE GEER. 
(B.) 

15 J,,ni 1928. BESLUIT tot het bepalen van 
den dag, waarop de wet van 2; April 
1927 (Staatsblad n°. 91) , tot regelmg van 
de bereiding en bet in verkeer brengen 
van sera en vaccins besternd voor gebruik 
bij den mensch in werking treedt. 
.S. 208. 

B epaald op 1 October 1928. 

16 Juni 1928. BESLUIT houdende W\Jz1gmg 
van het Koninklijk besluit van 22 Decem
ber 1927 (Staatsblad n°. 403), tot regeling 
van bet vergunnings- recht, bedoeld in 
artikel 8, en bet recht teerzak van de 
keuring van films bedoeld, in artikel 15, 
derde lid, der Bioscoopwet. S. 209. 

Wij WILHELMINA, t'nz. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
8 Juni 1928, n°. 560lr, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur, en van Justitie van 12 Juni 1928, 
2• Afdeeling A, n°. 892 ; 

Gelet op artikel 15, derde lid, der Bioscoopwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

t e bepalen : 
Art. I. Achter het eerste lid van artikel 2 

van Ons besluit van 22 December 1927 (Staa.ts
b/,a,d n°. 403) wordt een lid toegevoegd, luidende : 

,,H et in het vorige lid genoemde recht 
bedraagt 1 cent per M. voor films : 

a. bedoeld in artikel 1, lid 2, sub 2° der 
Bioscoopwet, mits zij niet de strekking hebben 
orn handelsreclame te maken ; 

b. waarvan de vertooning, wegens de strek
king, door de huishoudelijke commissie, bedoeld 
in artikel 9 van bet Bioscoopbesluit, van alge
meen belang wordt geacht en die in circulatie 
worden gebracht door vereenigingen of instel
lingen, die met de vertooning geen winst 
beoogen ; 

c. van uitsluitend onderwijzenden aard, t en 
dienste van de inrichtingen, als bedoeld in 
art ikel 1, lid 2, sub 1° der Bioscoopwet, en van 
inrichtingen voor ontwikkeling. " 

Art. II. In bet tweede (oud; nieuw derde) 
lid van artikel 2 worden de woorden ,,het vorige 
lid" vervangen door: ,,de vorige leden". 

A~t. III. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den dag volgende op dien, waarin 
bet in het Staatsblad is geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
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geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan Onzen Minister van Financien 
en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 16den Juni 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw, 

J.B. Kan. 
De Minister van Justitie, J. Donner. 

(Uit,geg. 28 Juni 1928.) 

16 Juni 1928. BESLUIT, waarbij aan de 
Vereeniging ,,Congregatie der Broeders 
van Onze Lieve Vrouw van Lourdes", ge
vestigd te Dongen, vergunning wordt ver
leend in de gemeente H eiloo een gesticht 
voor krankzinnigen op te richten. S . 210. 

Wij W1LHELMI A, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 8 
Juni 1928, n° . 1275, afdeeling Armwezen; 

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

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te be pal en: 
Art. 1. Aan de Vereeniging ,,Congregatie 

der Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lour
des", gevestigd te Dongen, erkend bij Ons 
Besluit van 24 October 1922, n°. 61, wordt 
vergunning verleend in de gemeente H eiloo, 
overeenkomstig de door haar Bestuur overge
legde teekeningen en beschrijving op het daar
bij aangegeven terrein een gesticht voor krank
zinnigen op te richten. 

Art. 2. In het gesticht, bestaande uit 2 
pavi ljoenen en de noodige dienstgebouwen, 
mogen niet meer dan 259 mannelijke krank
zinnigen verpleegd worden . 

Bovendien mogen er tot 31 December 1931 
nog 9 mannel ijke krankzinnigen verpleegd 
worden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw bepaalt na de voltooiing van elk 
paviljoen het tijdstip, waarop dit in gebruik 
mag worden genomen en het maximum van 
het getal verpleegden, dat daarin mag worden 
opgenomen. 

Art. 3. Zonder toestemming van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken en L andbouw 
rnogen geen opstallen, tenzij overeenkomstig 
de teeken ingen en beschrijving, genoemd in 
art. 1, op het gestichtsterrein worden opge
richt en mag niet aan derden de beschikking 
over eenig dee! van dit tenein worden ge
geven. 

Art. 4. Zonder toestemming van Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw mag in de gebouwen, de rioleering en 
verdere inrichtingen op het terre in, zoomede 
in de omheining der tuinen geen verandering 
worden aangebracht, welke ten gevolge zoude 
hebben, dat zij niet meer geheel overeenstem
men met de teekeningen en beschrijving, be
doeld in art. 1. 

Art. 5. In elk voor meer dan een verpleegde 
bestemd slaapvertrek wordt op eene dnidelijk 
zichtbare plaats het aantal personen aange
geven waarvoor het vertrek bestemd is . 

A1•t: 6. De geneeskundige behandeling der 

verpleegden wo1·dt opgedragen aan ten minste 
twee geneeskundigen, die gevestigd moeten 
zijn in eene woning op het terrein van het ge
sticht en slechts consultatieve praktijk buiten 
het gesticht mogen uitoefenen. 

Art. 7. Aan den Inspecteur voor het Staats
toezicht op krankzinnigen en krankzinnigen
gestichten door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw belast met het 
toezicht op het gesticht, wordt ten alien t ijde 
vrije toegang verleend tot de dienstgebouwen 
van het gestich t. 

Art. 8. H et Bestuur draagt zorg, dat een 
a fschri ft van <lit besluit en van de Ministe
rieele Beschikkingen, bedoeld in de artikelen 
2, 3 en 4, zoomede een copie van de bij dit 
beslui t behoorende teekeningen en beschrijving, 
bedoeld in art. 1, aanwezig zijn in het gesticht 
en aan den Inspecteur, zoomede aan den Offi
cier van J usti tie te alien tijde op verlangen 
ter inzage worden voorgelegd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
on Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit bes! uit, dat in het Staatsblad zal worden 

1 
gepl aa tst. 

H et Loo, den 16den Juni 1928. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, J. B. K an. 

(Uitgeg. 27 Juni 1928.) 

16 J ·uni 1928. BESLUIT tot wijziging en aan
vulling van het Academisch Statuut. 
s. 21 l. 

Wij WILHELMINA, ( •DZ . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
12 Maart 1928, n°. 10563, afdeeling Hooger 
Onderwijs ; .. 

Gelet op artikel 131 der hooger-onderw1Jswet ; 
Gehoord de senaten der universiteiten ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

17 April 1928, n°. 17) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 13 Juni 1928, n°. 2310, 
afdeeling Hooger Onderwijs ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. De in de artikelen II tot en met 

XLIII te noemen artikelen van Ons besluit 
van 15 Juni 1921, Staatsblad n°. 800 (Acade
misch Statuut), laatstelijk aangevuld bij Ons 
besluit van 25 Maart 1926, Staatsblad n°. 50, 
worden gewijzigd of aangevuld. 

Art. II. In artikel 4, § 4, eerste lid, sub 1, 
wordt de hoofdletter ,,I" van bet woord ,,In
leiding" vervano-en door een kleine letter ,,i". 

In artikel 4, §° 4, eerste lid, sub 2, wordt het 
woord ,,Nederlandsche" vervangen door het 
woord ,,Nederlandsch". 

In artikel 4, § 4, eerste lid, sub 3, wordt het 
woord ,,grondbeginselen" vervangen door het 
woord ,, beginselen". 

In artikel 4, § 4, tweede lid, wordt het woord 
,,grondbeginselen" vervangen door het woord 
,, beginselen". 

Aan artikel 4, § 4, wordt toegevoegd een 
nieuw derde lid, luidende als volgt: 

Hij, die na bet candidaatsexamen in het 
N~derlandsch recht met goed gevolg t~ he~be_n 
afgelegd, zich aan eene andere umvers1teit 
wenscht te onderwerpen aan het doctoraal 
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examen in het ederlandsch recht, moet daarbij 
a lsnog bewijs van bekwaamheid geven in de 
beginselen der staathuishoudkunde, indien dit 
vak niet in zijn candidaatsexamen begrepen is 
geweest." 

Art. III. In artikel 4, § 8, sub 2, vervalt het 
woord ,,het". 

In artikel 4, § 8, sub 3, vervalt bet woord 
,,bet". 

Art. IV. Artikel 4, § 23, wordt gelezen als 
v o lgt: 

,,§ 23. De faculteit is bevoegd den regel te 
stellen, dat zij, te rekenen van een door haar 
te bepalen dag, een doctoraal examen voor 
tandartsen zal afnemen op den voet van § 24. 
Zij geeft van zulk een besluit, hetwelk niet kan 
worden toegepast clan na verloop van zes 
maanden, onmiddellijk kennis aan Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen en aan de zusterfaculteiten. Binnen 
twee maanden na ontvangst van dit bericht 
of na het besluit zelf (de vacantien niet mede
gerekend) is elke der zusterfaculteiten gerech
tigd tegen het besluit in beroep te komen bij 
Onzen voornoemden Minister. Binnen vier 
maanden na het instellen van het beroep kan 
het besluit aan Ons ter vernietiging worden 
voorgedragen. Indien geen beroep wordt 
ingesteld, of, indien na een ingesteld beroep het 
beslnit niet door Ons wordt vernietigd, doet 
Onze voornoemde l\finister het besluit plaatsen 
in de N ederlandsche Staatscourant." 

Art. V. Art. 4, § 27, wordt gelezen als volgt: 
,,§ 27. Het doctoraal examen omvat een 

zeker aantal uit de in § 14 vermelde vakken, 
benevens een zeker aantal verdere vakken uit 
die der medische of eener andere faculteit. De 
aanwijzing en de omschrijving van deze vakken 
geschiedt door de faculteit. Zij geeft van zulk 
een beslnit, hetwelk niet kan worden toegepast 
dan na verloop van zes maanden. onmiddellijk 
kennis aan Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen en aan de zuster
faeulteiten. Binnen twee maanden na ont
vangst van dit bericht of na het beslnit zelf 
(de vacantien niet medegerekend) is elke der 
zusterfaculteiten gerechtigd tegen het besluit 
in beroep te komen bij Onzen voornoemden 
Minister. Binnen vier maanden na het instellen 
van het beroep kan het besluit aan Ons ter 
vernietiging worden voorgedragen. Indien geen 

. beroep wordt ingesteld, of, indien na een inge
steld beroep het besluit niet door Ons wordt 
vernietigd, doet Onze voornoemde Minister 
het besluit plaatsen in de Nederlandsche Staats
courant.'' 

Art. VI. De aanhef van artikel 4, § 29, wordt, 
gelezen als volgt : ,,De candidaatsexamens. 
genoemd onder a, b en d, geven toegang tot een 
doctoraal examen met hoofdvak wiskunde; die, 
genoemd onder c, b en a,". 

In artikel 4, § 29, zevende regel, wordt in 
plaats van ,,dat, genoemd onder g," gelezen 
,,die, genoemd onder g en h," . 

Art. VII. Artikel 4, § 30, wordt gelezen 
als volgt: 

,,§ 30. De faculteit is bevoegd een candidaats
examen af te ilemen in andere of anders gerang
schikte groepen van vakken, en te bepalen, tot 
hoedanig doctoraal examen zulk een candidaats
examen toegang verleent. Zij geeft van zulk een 
besluit, hetwelk niet kan worden toegepast 

1 dan na verloop van zes maanden, onmiddellijk 
kennis aan Onzen Minister van Onderwijs 
Kunsten en Wetenschappen en aan de zuster
faculteiten. Binnen twee maanden na ontvangst 
van dit bericht of na het beslnit zelf ( de va
cantien niet medegerekend) is elke der zuster
faculteiten gerechtigd tegen het beslmt in 
beroep te komen bij Onzen voornoemden 
Minister. Binnen vier maanden na het instellen 
van bet beroep kan het beslnit aan Ons ter 
vernietiging worden voorgedraien. Indien geen 
beroep wordt ingesteld, of, inctien na een inge
oteld b roep het besluit niet door Ons wordt 
vernietigd, doet Onze voornoemde Minister het 
besluit plaatsen in de Neder/,and.•che Staats
co1.tranl ." 

Art. VIII. Artikel 4, § 36, wordt gelezen als 
volgt: 

,,§ :rn. De faculteit is bevoegd aan de lijst 
van § 35 andere vakken toe te voegen. Zij geeft 
van zulk een besluit, hetwelk niet kan worden 
toegepast dan na verloop van zes maanden, 
onmiddellijk kennis aan Onzen Minister v11n 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en aan 
de zusterfaculteiten. Binnen twee maanden na 
ontvangst van dit bericht of na het besluit zelf 
( de vacantien niet medegerekend) is elke der 
zusterfaculteiten gerechtigd tegen het besluit 
in beroep te komen bij Onzen voornoemden 
Minister. Binnen vier maanden na het instellen 
van het beroep kan het besluit aan Ons ter 
vernietiging worden voorgedragen. Indien geen 
beroep wordt ingesteld, of, indien na een inge
steld beroep het besluit niet door Ons wordt 
vernietigd, doet Onze voornoemde Minister 
het besluit plaatsen in de Nederlandsche Staats
courant. '' 

Art. IX. In artikel 4, § 39, wordt het woord 
,,artsenijbereidkunst" vervangen door het 
woord ,,artsenijbereidkunde". 

Art. X. In artikel 4, § 40, tweede lid, wordt 
het woord .,artsenijbereidkunst" VPrv:1Ilgen 
door het woord .,artsen\jbereidkunde". 

Art. XI. In artikel 4, § 44, sub d l., vervalt 
het streepje achter het woord ,,taal-". 

Art. XII. A.rtikel 4, § 44, sub i 2, wordt 
gelezen als volgt : 

,,2. de beginselen der kunstgeschiedenis of 
die der staatsinrichting, ter keuze van den 
candidaat; met goedvinden der faculteit 
kunnen ook de beginselen van een anderen tak 
der geschiedenis dan de kunstgeschiedenis 
gekozen worden ; ". 

Artikel 4, § 44, sub i 3, wordt gelezen als 
volgt: 

,,3. de interpretatie van middeleeuwsche 
of zestiende- en zeventiende-eeuwsche teksten 
in het Nederlandsch of in een andere taal, t er 
keuze van den candidaat, behoudens goed
keuring der faculteit ." 

Art. XIII. Artikel 4, § 44, sub k 1, wordt 
gelezen als volgt : 

.,1. algemeene kennis van de geschiedenis der 
kunst in haar verschillende tijdperken : de Oud
heid, de Middeleeuwen en de nieuwere tijd ;". 

Art. XIV. Artikel 4, § 47, sub a, wordt gelezen 
als volgt: 

.,a. Klassieke taal- en letterlr:unde. 
Als hoofdvak kan worden gekozen : 1. 

Grieksche taal- en letterkunde ; 2. Latijnsche 
taal- en letterkunde ; 3. oude geschiedenis ; 
4. klassieke archaeologie ; 5. oude wijsbegeerte." 
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Art. XV. Art. 4, § 56, wordt gelezen als volgt: 
,,§ 56. De faculteit is bevoegd, behalve de 

doctorale examens in§§ 45-55 omschreven, ook 
in andere studievakken, die tot de faculteit der 
lettbren en wijsbegeerte behooren 1, doctorale 
examens af te nemen en te bepalen, welke van 
de candidaats-examens, vermeld in § 42 of 
afgelegd in andere faculteiten dan de litte
rarische, als grondslag daarvoor kunnen dienen. 
Zij geeft van zulk een besluit, hetwelk niet 
kan worden toegepast dan na verloop van zes 
maanden, onmiddellijk kennis aan Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen en aan de zusterfaculteiten. Binnen 
twee maanden na ontvangst van dit bericht 
of na het besluit zelf (de vacantien niet mede
gerekend) is elke der zusterfaculteiten gerechtigd 
tegen het besluit in beroep te komen bij Onzen 
voornoemden Minister. Binnen vier maanden 
na het instellen van het beroep kan het besluit 
aan Ons ter vernietiging worden voorgedragen. 
Indien geen beroep wordt ingesteld, of, indien 
na een ingesteld beroep het be~luit niet door Ons 
wordt vernietigd, doet Onze voornoemde 
Minister het besluit plaatsen in de Ne,derlandsche 
Staatscourant." 

Art. XVI. In artikel 4, § 57, sub 2, vervalt 
het woord ,,het". 

Art. XVII. In artikel 4, § 58, sub 2, wordt 
tusschen het woord ,,met" en het woord ,,hoofd
zaken" ingevoegd het woord ,,de". 

Art. XVIII. Artikel 4, § 63, sub 4, wordt 
gelezen als volgt : 

,,4. de instellingen van den Islam;". 
In artikel 4, § 63, sub 5, wordt het woord 

,,jongere" vervangen door het woord ,,nieuwe". 
Art. XIX. In artikel 4, § 64, stib 1, vervalt 

het woord ,,de". 
In artikel 4, § 64, sub 2, vervalt het woord 

,,het". 
In artikel 4, § 64, sub 3, vervalt het woord 

,,het". 
Artikel 4, § 64, sub 5, wordt gelezen als volgt : 
,,5. oude en nieuwe geschiedenis van Neder

landsch-Indie." 
Art. XX. In art,ikel 4, § 65, sub 1, vervalt in 

den eersten regel het woord ,,de" en in den 
tweeden regel het woord ,,het". 

Art. XXI. In artikel 4, § 66, wordt het woord 
,,Makasaarsche" vervangen door het woord 
,,Makassaarsche". 

Art. XXII. Artikd 4, § 71, wordt gelezen 
als volgt: 

,,§ 71. Het candidaatsexamen omvat: 
I. natuurkundige aardrijkskunde ; 
2. sociale aardrijkskunde ; 
3. geologie ; 
4 en 5. ter keuze van den candidaat twee 

der volgende vakken : 
a. wiskunde ; 
b. sterrekunde ; 
c. natuurkunde ; 
d. plantkunde ; 
e. dicrkunde · 
f. mineralogi~; 
g. anthropologie; 
h. staathuishoudkunde ; 
i . sociologie." 

1 In aanmerking komen onder meer ethno
logie, sociologie, theorie en geschiedenis der 
muzick. 

'! Art. XXIII. Artikel 4, § 72, wordt gelezen 
als volgt: 

I ,,§ 72. Het doctoraal examen omvat · 
1 I. natuurkundige aardrijkskunde ; 

2. volkenkunde : 
3. landbeschrijving ; 
4. ter keuze van den candidaat een der 

volgende vakken : 
a. planten- en dierengeographie ; 
b. anthropologie ; 
c. kartographi" ; 
d. praebistorie ; 
e. sterrekunde ; 
1. eenig antler, door den candida-at onder 

goedkeuring der vereenigde faculteiten gekozen, 
vak uit de vakken der wis- en natuurkundige, 
der litterariscbe of eener andere faculteit. " 

Art. XXIV. Artikel 4, § 73, wordt gelezen 
als volgt: 

,,§ 73. De vertenigde faculteiten zijn bevoegd 
tot hPt doctoraal examen eveneens toegang te 
verleenen aan hem, die een der in § 28 gencemde 
candidaatsexamens g, h en i in de faculteit der 
wis- P-D natuurkunde met goed gevolg heeit 
afgelegd, na het afleggen van een aanvullings
examen in de socialc aardrijkskunde. Aan hem, 
die een der andere candidaatsexamens in die 
faculteit heeft afgelegc1, kan door de vereenigde 
faculteiten toegaug tot het doctoraal examen 
worden verleend, na bet afleggen van een 
aanvullingsexamen in de geologie en in de 
sociale aardrijkskunde.'' 

Art. XXV. In art. 4, § 75, sub 4, wordt de punt
komma aan het slot vervangen door eene punt. 

Art. XXVI. In artikel 4, § 85, wordt in den 
derden regel het woord ,,vaken" vervangen door 
het woord ,,vakken". 

Art. XXVII. In artikel 6, vierde !id, vervalt 
het woord ,,mondeling". 

Art. XXVIII. In artikel 7, eerste lid , wordt 
het woord ,,voorafgegane" vervangen door bet 
woord ,.vroegere". 

De aanhef van artikel ?, derde lid, wordt 
gelezcn als volgt : 

3 . .,Hij, die met goed gevolg een ca.ndidaats
examen heeft afgelegd voor de vereenigde 
faculteiten,". 

Art. XXIX. In artikel 8, eerste lid, vervalt 
de punt achter het woord ,,faculteit." en worden 
daarachter ingevoegd de woorden .,of vereenigde 
faculteiten. " . 

In artikel 8, tweede lid, worden de woorden 
.,is geexamineerd geworden" vervangen door · 
de woorden .,met goed gevolg is geexamineerd". 

Aan artikel 8 wordt toegevoegd een nieuw 
derde lid, luidende als volgt : 

.,:1. Hij, die met goed gevolg een der examens 
heeft afgelegd, bedoeld in artikel 4, rubriek V, 
§ 47, onder a tot en met i , § 50 of § 51, is bevoegd 
later alsnog in een der tot de genoemde groep 

, behoorende vakken examen af te leggen en 
daarvoor onderwijsbevoegdheid te verkrijgen, 
mits bet nader te examineeren vak reeds als 
bijvak deel heeft uitgemaakt van zijn doctoraal 
examen. Van den goeden uitslag van dit nader 
examen en de daardoor verkregen onderwijs
bevoegdbeid blijkt door aanteekening op het 
getuigschrift ·van het vroegere examen." 

Art. XXX. De tweede zinsnede van artikel 9, 
tweede lid, wordt gelezen als volgt : 

,.De tusscbenruimte bij het candidaats
examen in rl_e geneeskunde, die bij bet arts-
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examen en die bij het apothekersexamen is 
onbeperkt." 

In artikel 9, vierde lid, wordt het woord 
,,omstanc!f,gheden" vervangen door het woord 
,,gevallen . 

Art. XXXI. In artikel 13, tweede lid, wordt 
het woord ,,omstandigheden" vervangen door 
het woord ,,gevallen", en worden na het woord 
,,faculteit" ingevoegd de woorden ,,of van de 
vereenigde faculteiten". 

Art. XXXII. In artikel 15 worden tusschen 
het woord ,,gcvorderd" en de woorden ,,van het 
bewijs" ingevoegd de woorden ,, van het bewijs, 
dat de candidaat gerechtigd is het examen af te 
leggen en". 

Art. XXXIII. In artikel 16, eerste lid, wordt 
het woor~,,,houden" vervangen door het woord 
,,afnemen . 

In artikel 16, vierde lid, worden de woorden 
,, behooren tot" vervangen door de woorden 
,,lid zijn van". 

In artikel 16, vijfde lid, vcrvallen de woorden 
,,der stcmhebbende aanwezigen". 

Art. XXXIV. In artikel 17, tweede lid, 
wordt het getal ,,36" vervangen door het getal 
34" 

" Art. XXXV. Artikel 18 wordt gelezen als 
volgt: 

,,Artikel 18. Het getuigschrift van met goed 
gevolg afgelegd doctoraal examen in de faculteit 
der rechtsgeleerdheid geeft aan hem, die bij een 
zijner met goed gevolg afgelegde examens is 
geexamineerd in het handelsrecht of in de staats
inrichting van Nederland, of bij zijn met goed 
gevolg afgelegd doctoraal examen is gcexa
mineerd in de staathuishoudkunde, de bcvoegd
heid tot het geven van onderwijs in het betrok
ken vak." 

Art. XXXVI. Aan artikel 21, tweede lid, 
wordt toegevoegd eene tweede zinsncde, lui
dende als volgt : 

,.De bevoegdheid wordt, voorzoover het 
vakken van onderwijs betreft, die genoemd zijn 
in de wetten op het middelbaar en op het hooger 
onderwijs, slechts toegekend voor geheele 
vakken, niet voor onderdeelen daarvan, met 
uitzondering evenwel van de bevoegdheid voor 
oude geschiedenis, welke verbonden is aan de 
bevoegdheid voor Latjjn en Grieksch. " 

In artikel 21, derde lid, warden t usschen de 
woorden ,,onder a," en ,,hetzij" ingevoegd de 
woorden ,,met een der klassieke talen als hoofd
of bijvak,". 

Art. 21, zesde lid, wordt gelezen als volgt : 
,,6. Het getuigschrift van met goed gevolg 

afgelegd doctoraal examen in de faculteit der 
letteren en wijsbegeerte gecft aan hem, die bij 
een zijner met goed gevolg afgelegde examens 
is geexamineerd in de staatsinrichting van 
Nederland of bij zijn met goed gevolg afgelegd 
doctoraal examen is geexamineerd in de staat
huishoudkunde, de bevoegdheid tot het geven 
van onderwijs in het betrokken vak, behoudens 
het bepaalde in lid 7." 

Art. XXXVII. In artikel 23, vierde lid, 
worden tusschen de woorden ,,wat betreft" en 
de woorden ,,hot artsexamen" ingevoegd de 
woorden ,,het candidaatsexamen in de genees
kunde,". 

Art. XXXVIII. In artikel 25 wordt de punt 
aan het slot vervangen door eene punt-komma ; 
aan het artikel wordt toegevoegd : 

,,3°. het bewijs, dat de daarvoor gevorderde 
som is betaald." 

Art. XXXI X. In artikel 33, tweede lid, 
wordt het woord ,,omstandigheden" vervangen 
door het woord ,,gevallen". 

Art. XL. In artikel 38, tweede lid, wordt het 
woord ,,v66r" vervangen door hetwoord ,,v66r". 

Artikel 38, vierde lid, wordt gelezen als volgt : 
,,4. In geval van twjjfel, welk nieuw docto

raal examen aansluit bii een oud oandidaats
examen, alsmede in geval van twijfel, of cen 
bepaald oud doctoraal examen met een of meer 
der nieuwe doctor ale examens overeenkomstig is, 
beslist de faculteit. Zij geeft van zulk een 
besluit, hetwell, niet kan worden toegepast 
dan na verloop van zes maanden, kennis aan 
Onzcn Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen en aan de zuster-faculteiten. 
Binnen twee maanden na ontvangst van dit 
bericht of na het besluit zelf (de vacantien niet 
medegerekend) is elke der zusterfaculteiten 
gerechtigd tegen het besluit in beroep te komen 
bij Onzen voornoemden J',finister. Binnen vier 
maanden na het instellen van het berocp lmn 
het besluit aan Ons ter vernietiging worden 
voorgedragen. Indien geen beroep wordt inge
steld, of, indien na een ingesteld beroep het 
besluit niet door Ons wordt vernietigd, doet 
Onze voornoemde Minister het besluit plaatsen 
in de N ederlandsche Staatscourant." 

Art. XLI. Aan artikel 39 wordt toegevoegd 
een nieuw derde lid, luidende als volgt : 

,,3. Voor de toepassing van artikel 8 geldt 
het faculteits-examen voor den Indischen 
rechterlijken dienst als een doctoraal examen 
in de vereenigde faculteiten der rechtsgeleerd
heid en der letteren en wijsbegeerte, toegang 

, gevende tot het doctoraal examen in de Indo
logische studie." 

Art. XLII. In artikel 41, derde lid, worden 
de cijfers 3 en 4 aan het slot vervangen door 
de cijfers 2 en 3. 

Art. XLIII. Artikel 42, twcede lid, wordt aan 
het slot gelezen als volgt : 

.,en is bij dat examen vrijgesteld van het 
onderzoek in de bijvak1.en, alsmede in die 
onderdeelen van het hoofdvak, waarin hij, naar 
het oordeel van de faculteit, reeds op het vroeger 
examen voldoende bewijzen van bekwaamheid 
heeft gegeven." 

OvergangBbepalingen. 
Art. XLIV. Hij, die v66r het in werking 

1 treden van dit besluit met goed gevolg heeft 
afgelegd het candidaatsexamen, bedoeld in 
artikel 4, rubriek V, § 44, onder a, van het 
Academisch statuut, verkrijgt de onderw:ijs
bevoegdheid volgens artikel 21, derde lid, van 
het statuut op den ouden voet, mits hij binnen 
drie jaren na het in werk:ing treden van <lit 
besluit met goed gevolg het doctoraal examen 
heeft afgelegd. 

Art. XLV. Binnen twee maanden na het 
in werking treden van dit besluit doen de fa
culteiten aan Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen mededeeling van 
door haar v66r dat tijdstip genomen besluiten, 
als bedoeld in artikel 4 § § 23, 27, 30, 36 en 56 
en in ar tikel 38, vierde lid, van het Academisch 
statuut. Onze voornoemde Minister doet deze 
besluiten in de N ederlandsche Staatscourant 
plaatsen. 
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Slotbepaling. 

Art. XLVI. De artikelen I, III-V, VII-XI, 
XIII-XXI, XXV, XXVI, XXVIII, XXIX, 
XXXI-XXXV, XXXVIII-XLIII en XLV 
treden in werking met ingaug van den dag na 
dien van de afkondiging van dit besluit. 

De artikelen II, VI, XII, XXII-XXIV, 
XXVII, XXX, XXXVI, XXXVII en XLIV 
treden in werking met ingang van 17 September 
1928. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoerin" 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan d e n Raad van State. 

Het Loo, den 16den Juni 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

Wan s ink. 
(Uitgeg. 29 Juni 1928.) 

16 Juni 1928. BESLUIT houdende wijziging 
van het Koninklijk Besluit van 4 April 
1917 (Staatsblad n°. 273), houdende be
palingen ter uitvoering van de Zegelwet 
1917. s. 212. 

Wp WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van den 12 Juni 1928, n°. 31, Indi
recte Belastingen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Artikel 6 van Ons besluit van den 4 April 

1917 (Staatsblad n°. 273), zooals dat luidt na de 
wijzigingen daarin gebracht bij Onze besluiten 
van den 11 April 1918 (Staatsblad n°. 237), van 
den 10 Juli 1919 (Staatsblad n°. 473), van den 
5 December 1922 (Staatsblad n°. 662), van den 
26 Augustus 1926 (Staatsblad n°. 315), van den 
29 November 1926 (Staatsblad n°. 388), van 
den 16 Februari 1927 (Staatsblad n°. 32) en van 
den 13 Juli 1927 (Staatsblad n°. 247), wordt als 
volgt gewijzigd : 

Het woord ,,blauwen" in het eerste lid ver
valt. 

Het tweede lid wordt gelezen : 
De droge stempels, alsmede de natte stempels 

die met de hand worden afgedrukt, bevatten 
's Rijks wapen en het bedrag van het recht, 
terzijde van het wapen uitgedrukt. De stempels 
die bij het stellen van den natten stempel door 
middel van een stempelmachine worden ge
bruikt, bevatten een klimmenden leeuw, zooals 
die.op 's Rijks wapen voorkomt, geplaatst onder 
het bedrag van het recht, alsmede een zeilschip 
ter weerszijden daarvan. De steinpels, bestemd 
voor de zecreling van stukken, onderworpen 
aan zegelrecht, met opcenten, z.ijn voorzien van 
de woorden ,,Zegelrecht met opcenten". 

Onze Minister van Financien is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
en in de Staatscourant zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 16den Juni 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, D c G ee r. 
( Uitgeg. 27 Juni 1928.) 

16 Juni 1928. BESLUIT tot hetbepalen van den 
dag van inwerkingtreding va den Comp
tabiliteitswet 1927 (Staatsblad n°. 259). 
s. 213. 

B epaald op l Januari 1929. 

20 J uni 1928. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan Heeren Commissarissen 
der onderscheidene provincien, betreffende 
uitvoering Kieswet. Gewetensbezwaren. 

In het antwoord door den Minister van 
Justit ie en mij gegeven op de vragen van het 
lid der Tweede Kamer den heer Duymaer van 
Twist (Aanhangsel tot het Verslag van de Han
delingen der Tweede Kamer, Vcl 39), en in de 
Memorie van Antwoord naar aanleiding van het 
V oorloopig Verslag door de afdeelingen der 
Tweede Kamer uitgebracht. over het ontwerp 
van wet tot wijziging van de Kieswet, de Pro
vinciale Wet en de Gemeentewet (Gedrukte 
stukken Zitting 1927-1928 n°. 311,5), hebben 
genoemde ambtgenoot en ik ons gesteld op het 
standpnnt dat gewetensbezwaren wel degelijk 
kunnen worden beschouwd a ls een in het tweede 
lid van artikel 72 der Kieswet bedoe\de geldige 
reden van verhindering bij de nakoming van 
den wettelliken opkomstplicht. 

Ik zou het op prijs stellen, indien U H.E.G. 
deze opvatting ter kennis wilde brengeu van 
de burgemeesters in Uw gewest, met verzoek 
om, indien zij met dit standpunt instemmen, 
daarmee met de uitvoering der Kieswet, voor 
zooveel deze bij hen berust, rekening te willcn 
houden. (B.) 

25 Juni 1928. ARREST van den H oogen Raad. 
Artt. 109a A. P. V. Huizen, 135 Gemeentewet, 

626 B. W. Kampeerverbod. 
Het kampeeren in den zin der verorde

niug der gemeente Huizen kan, ook indien 
dit plaats heeft op aan particulieren toebe
hoorende terreinen, de openbare orde, 
zedelijkheid en gezondheid raken. 

De Gemeenteraad hecft het kampeer
verbod dus bevoegdelijk vastgesteld. 

Het verbod is niet in strijd met art. 
625 B. W. 

De Officier van Justitie bij de Arr.-Rechtbank 
te Amsterd3,m is requirant van cassatie tegen 
een vonnis van voormelde Rechtbank, v3,n den 
13en Maart 1928, waarbij in hooger beroep, 
behalve ten aanzien van de opgelegde straf, 
is bevestigd een vonnis van het Kantongerecht 
te Hilversum, v3,n 9 Dec. 1927, bij welk vonnis 
B. J. W., wegcns ,,het te Huizen, zonder toe
stemming van Burgemeester en Wethouders, 
op terreiuen, binnen deze gemeente gelegen, 
kampeeren" , met toepassing van art. 109a der 
Algemeene Politieverordening voor de gemeen
te Huizen (N. -H.), in verband met art. 152 dier 
verordening, en van de artt-. 23, 56, 91 Strafr. , 
is veroordeeld tot eene geldboete van f 1, en 
een dag vervangende hechtenis, welke straf bij 
het bestreden vonnis, na veruietiging in zoover 
van het vonnis van het Kantongerecht, is ver
minderd tot eene geldboete van 50 cents, en 
een dag vervangende hechtenis. 

Nad3,t was gehoord het verslag van den raads
heer van Dijck, heeft de adv. -gen. Bnger de 
volgende conclusie genomeu : 
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Ede/,e Hoog Achtbare Heeren 1 

Gerequireerde, aan wien waste laste gelegd, 
dat hij in het begin van de maand Aug. 1927, 
a lthans op 6 Aug. 1927, te Huizen, zonder toe
stemming van Burgemeester en Wethouders 
dier gemeente, op een binnen die gemeente ge
legen terrein, gelegen aan den openbaren weg, 
den Langerhuizenwcg, hecft gekampo rd door 
aldaar een tent op te slaan, en daarin gedurende 
meerdere dagen met zijn gezin zijn tijdelijk ver
bli_if te ve ·tigen in de openlucht, en daarin meer
dere narhten te overnachten, werd tc dier 
zake, met bevestiging in zooverre van de be
s lissing des Kantonrechters, doch onder vermin
dering van de stmf, bij het bcstreden vom,is ver
oordeeld we!!ens overtreding van art. 109a der 
Algemecne Politievcrordening voor de gemeente 
Huizen , luidende. 

,,H et is verbof!cn, zonder toe9temming ,an 
Burgemeester en Wethouders, op terreinen, 
binnen deze gemecnte gelegen, hetzij alleen, 
het,,ij in gezelschap van anderen te kampeeren. 

Deze bepaling is niet van toe_oassing op ter
reinen, welke ii, hun geheel in eigendom of ge
bruik zijn bij den Irnmpeerenden per oon, bij 
cen lid van het kampeerend ):(eze,lschap oi bij 
iemand die tot een dezer personen in bloed- of 
aanverwa.ntschap staat, den derden graad in
begrepen. 

Burgemeester en \Vethouders zijn bevoegd 
tc hepalen, waar, onder door hen te stellen 
voorwaarden, met ontheffing van dit verbod, 
het kampeeren is tocgelaten. Voor hem, die de 
bedoelde voorwaar:den niet naleeft, geldt deze 
ontheffing niet. 

Onder ,,kampeeren" verstaat <lit artikel het 
verblijfhouden in de open lucht , in een daartoe 
_geJ?laatste tent, on verschiUig of deze al dan niet 1 
tot nachtverblijf bestemd is en of de kampee
rende persoon al clan niet zelf in zijn dagelijk-

1 

scbe behoeften ,oo:rziet". 
De Heer reqnirant stelt in rle door hem in

gediende schriftuu:r als middelen van cassatie ; 
I. Schending van art. 135 d~r Gemeentewet, 

aangezien de Raad der gemeente Huizen, door 
vaststelling van art. 109a cl.er Algemeene Po
litieverordening dier gemeente, buiten de gren
zen der hem bij dat artikel gi,geven b 3voegd
herlen is getreden, daar toch immers de materie, 
in voornoemd art. 10\la. geregeld, niet meer 
betreft de ,•penl,a.re orde, zedelijkheid of ge
zondheid, nocb ook de h1,ishouding der ge
rneente, dorh zich uitstrekt over terreinen, aan 
particu!ieren toebehoorende, zij het dan ook 
met eenige beperking. Of zou b. v. een vriend 
(niet bloedverwant) van den eigenaar van den 
grond, waarop gekampeerd wordt, strafbaar 
zijn, zelfs, als ruj handelde met toestemming 
van <lien eigenaar. · 

II. Schending van art,. 625 13. W. door hier 
den eigendom op de hovenomsrhreveu wijze 
dermate te beperken. 

lk acht beide middelen ongegrond. Het eer
ste, omdat eene regeling, a ls bij de onderwer
pelijke verordening getroffen, ook, waar het 
kampeeren plaar,s vindt op aan particulieren 
toebehoorende terreinen, m. i. kan strekken tot 
wering van het openbaar gemeentebelang ra
kende, ongewenschte gevolgen, dus client een 
openbaar belang en derhalve betreft de hnis
houding der gemeente, terwijl de bijzondere 
bolangen ,an de ingezetenen der gemeente, 
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naar het mij voorkomt, door het tweede lid der 
verordening voldoende worden ontzien. H et 
tweede, omdat do in de verordening gelegen be
perking van het eigendomsrecht , naar het mij 
t,oescrujnt, niet verder gaat rlan art. 625 B. W. 
gedoogt. 

Mijne conclusic strekt mitsdien tot verwer
ping van bet beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gelet op de middelen van cassatie, enz., zie 

conclusie ad,.-generaal; 
OvPrwe,g,nde, dat bij het in zoover bevesti.gde 

vonnis van het Kantongerecht van het den re
q uirant bij de inleidende dag\' aarding te laste 
gelegde is bewezen verklaard - m ~t ri ualificatie 
en stmfoplegging als voormeld -, dat enz, zie 
conclusie adv.-e:en.; 

0. ten aanzie~n van de mi.ddelen van cassatie: 
dat art. 109a, der Algemeene Politieverorde

ning der gemeente Huiz6n luidt als volgt: zie 
conclusie adv.-gen. ; 

dat het kampeeren in den zin dier veror
dening, ook, indien dit plaats vindt, op aan 
particulieren toebehoorende terreinen, kan 
raken de openbare orde, zedelijkheid en ge
zondheid, waaruit volgt, dat de Gemeenteraad 
bevoegd is daaromtrent in het huishoudelijk 
belang der gemeente verordeningen te maken, 
zoodat het eerste middel van cassatie is on
gegrond; 

dat voorts van een ontneming aan den eige
naar van het genot van zijn eigendom ten deze 
geen sprake is en mitsdien ook het tweede 
middel niet tot rassatie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. (B.) 

25 Juni 1928. ARREST van den H oogen 
Raad. 

Voorbijrijden van stilhoudende tramrijtuigen -
artt. 83, § 3, sub k, Tramwe,greglement, l, 4, 8 
Locaal-spoor- en Trumwe,gwet, 7 Motor- en Rij
wie/,wet (oud), 6 Motor- en Rijwielre,glemenf, 

18 A. P. V. Arnhem. 
Art. 83, § 3, sub k, van het Tramweg

reglement regelt, zij het op eenigszinsandere 
wijze, hetzelfde onderwerp als art. 18 der 
Arnhemsche Politieverordening, echter al
leen voor zoover betreft de spoorwegen 
met uitzondering van die waarop geen antler 
vervoer plaats heeft dan personenvervoer 
binnen een gemeente. 

Art. 18 A. P. V. hield ten aanzien van 
laats_tbedoelde wegen op te gelden. 

B1J het be treden vonnis is verzuimd te 
onderzoekcn of de voorbijgereden motor
wagen dienst deed op een locale personen
tramlijn. 

(Anders de P.-G. omdat het Tramweg
reglement niet op het geheele tmmwegnet 
binnen de gemeente Arnhem van toepas
sing is.) 

De P.-G. bovendi:en: 
1°. Art. 7 Motor- en R ij wieh-eglement 

voorziet niet in het punt door de veror
dening geregeld. 

2°. Het verweer van verdachte is slechts 
ontkenning van het te laste gelegde, zoo
dat het geen weerlegging behoeft. 

J. H. F. is requirant van cassatie teaen een 
te zijnen laste gewezen vonnis van d~ Arr.-

32 
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Rechthank te .Arnhcm, van den 28en Fehr. 1928, 
waarbij hij in hooger heroep, na vernieti1,1ing 
van een vonnis van het Kantongerecht te Arn
hem, van 11 Jan. 1928, ter zake van het: 
,,te Arnhem a.Is hestuurder van een motorrijtuig 
een stilstaande tramwagen voorhij rijden anders 
dan op zoodanigen afstand daarvan, dat het 
in- en uitstappen van passagiers van het voorbij
rijden geen helemmering ondervindt", met aan
haling van de artt. 18 en 66 der Verordening 
op de straatpolitie in de gemeente Arnhem, 
n°. 1048, 23 en 91 Strafr., is veroordeeld tot 
eene geldboete van f 3, en vervangende heoh
tenis van twee dagen. 

Nadat was gehoord het verslag van den 
raadsheer Kranenburg, en het beroep namens 
den requirant was toegelicht. dcor -•fr. J. W. }'. 
Donath, advocaat te Arnhem, heeft-de adv.-gen. 
Berger de volgende conolusie genomen : 

Edele Hoog Achtbare H eeren .1 

Rcquirant, wien te laste was gelegd , ,,dat 
hij op 26 Sept. 1927, d s namiddags,omstreeks 
4¾ uur, te Arnhcm, met een door hem bestuurd 
vierwielig motorrijtuig op den openharen weg, 
de Spijkerlaan, een aldaar stilstaande tmm
wagen zoo dicht voorb\i is gereden, dat het uit
stappen van passagiers uit dien tramwagen 
van dit voorbijrijden belemmering ondervond", 
werd deRwege veroordee]d met toepassing van 
al't. 18 der Verordening op de straatpolit-ie in 
de gemeente Arnhem, lnidende: ,,Het is aan 
bestuurders van rij- en -.; uertuigen, motorrij
tuigeo, rij\'i ielen en hondenkarren verboden, 
stilstaande tramw&,gens anders da:, !1tngzaam 
voorhij te rijden en anders dan op zoodanigen 
afstand daarvan, dat het in- en nitstappen van 
passagiers van het voorbijrijden geen belemme
ring ondervindt". 

Tegen het bestreden vonnis werden hij plei
dooi voorgedragen de navolgende middelen van 
cassatie: 

I. Schending en verkeerde toepassing van 
art. 6 van de Motor- en Rijwielwet, art. 7 van 
het Motor- en Rijwieh·eglement, en de artt. 18 
en 66 der Verordenirg op de Straatpolitie in 
de gemeente Arnhem, n°. 1048, alsmede van 
art. l, al. 2, Strafr., door te beslissen, dat art. 7 
van het Mot-or- en Rijwielreglement slechts 
een algemeenen verkeersregel geeft voor voet
vangers en rij- en voertuigen, doch niets hepaalt 
ten aanzien van het punt, bij art. 18 der Ver
ordening, geregeld, zoodat geen beroep kan 
worden gedaan op art. 1, al. 2 Strafr. 

II. Schending, althans verkeerde toepas
&ing van de artt. 151 Gemeentewet, art. 5 van 
de Locaa lspoor- en Tramwegwet, en art. 83 
van het Tramwegreglement, door art. 18 der 
Verordening verhindend te verklaren. 

III. Schending althans verkeerde toepassing 
van de artt. 425, 348, 349, 350, 358 en 359 Sv., 
door het door verdachte gevoerd -verweer niet 
te weerleggen, hoewel deze heeft aangevoerd, 
dat hij in of nabij dien tramwagen geen andere 
personen heeft gezien dan een paar menschen, 
die op een afstand van ± 30 cM. vanaf de deur 
van die tram, aan de kant van de Steenstraat, 
stonden te praten en van wie niet bleek, dat zij 
juist uit die tram waren gesta1)t of daarin wil
den stappen; adt hij ook den bestuurder van 
dien tramwagen niet heeft gezien, wesbalve de 
Rechthank de scbuld van requirant in cassatie 

niet voldoende met redenen heeft omkleed. 
W at bet eerste middel betreft, heeft bet voor 

Uwen Raad herhaalde betoog van requirants 
raadsman, als zoude voorm eld art. 18 der Arn
hemsche gemeenteverordening, na het plegen 
van het te laste gelegde feit, doch v66r de be
rechting daarvan, onverhindend zijn gewordcn 
door het in werki.ng treden van art. 7 van het 
nieuwe Motor- en Rijwielreglement, mij niet 
kunnen overtuigen van de onjui theid der in 
het middel aangehaalde beslissing. Daar reeds 
art. 7 (oud) der Motor en Rijwielwet de ge
meentehesturen uit-drukkelijk hevoegd ver
k laard!l tot het vaststellen van verordeningen, 
a ls de hierbedoelde, voor zooveel betreft pun
ten, waaromtrent in die wet of in den daarbij 
bedoelden algemeenen maatregel van bestuur 
niet was voorzien, en art. 6 dcr nieuwe Motor
en Rijwielwet die bepaling nagenoeg gelijk
luidend herhaalt , yermag i.k niet in te zien, 
waarom de invoering van het nieuwe Motor
en Rijwielreglement aan de genoemde veror
dening afbreuk zoude doen, nu, gelijk de Rech t
bank m. i. terecht aannam, ook art. 7 van het 
nieuwe Motor- en Rijwielreglement in het punt, 
door de verordening geregeld, niet voorziet, 
zoodat er evenmin sprake kan zijn van strijd 
tusschen bedoelde bepalingen. Ik acht mits 
dien dit middel ongegrond. 

H et tweede middel, ten aanzien waarvan werd 
betoogd, dat het toegepaste artikel der Arn
hemsche verordening, reeds voordat het te
laste gelegde zonde zijn gepleegd, ingevolge 
het bepaalde bij art. 151 der Gemeent-ewet van 
rechtswege had opgehouden te gelden, doordien 
bij K. B. van 28 Apri l 1926, S. 88, achter art. 83, 
§ 3, letter i, van het Tramwegreglement (K. B. 
24 Fehr. 1920, S. 85), ender letter k is inge
lascht, : (het is verboden) tramrijtuigen, welkc 
stilhouden tot bet in- of uitlaten van reizigers, 
op zoodanige wijze voorhij te rijden, dat daar
door de veiligheid der in- of uitstappende reizi
gers in gevaar wordt gehracht, gaat, naar het 
mij voorkomt, reeds hierom niet op, omdat -
in het midden gelaten nog, of laatstgemclde 
bepaling, kennelijk beoogende de veiligheid der 
tramreizigers, overigens geacht zourle moeten 
worden te hetreffen hetzelfde onderwcrp, a ls 
art. 18 der meergenoemde gemeenteverorde
ning, welke blijkbaar voornamelijk de vei lig
heid en regelmatigheid van het algemeen ver
keer over den openbaren weg binnen de gcmeente 
op het oog heeft - , naar mij uit van bevoegde 
z1jde welwillend verstrekte inlichtingen is ge
hleken, het Tramwegreglement, in verhand met 
art. 8 der Locaalspoor- en Tramwegwet, geens
zins op het geheele tramwegnet binnen de ge
meente Arnhem van toepassing is, zooals Uwen 
Raad uit het hierbij overgelegde schrijven van 
den waarnemend Hoofdinspecteur-Generaal der 
Spoor- en Tramwegen gelieve te bhjken. Ik 
meen, dat ook dit middel derhalve zal moeten 
worden verworpen. 

Het derde middel zal m. i. evenmin tot cas
satie kunnen leiden, omdat het daarhij be
doelde verweer van verdachte niets anders 
behelst, dan eene, met de bewezenverklaring 
strijdige ontkenning van het te laste gelegde, 
zoodat de weerlegging daarvan, als in die met 
redenen omkleede bewezenverklaring opgesloten, 
geene afzonderlijke beslissing vereischte. 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep .. 
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De Hooge Raad, enz. ; 
Gelct op de middelen van cassatie, enz., zie 

conclusie adv.-generaal ; 
0. dat bij het b estreden vonnis ten laste van 

requiraut bewezen is verklaard - met quali
ficatie en strafoplegging a ls voormeld - , dat 
hij enz., zie conclusie adv.-generaal: 

0. ten aanzien van het t weede middel en, 
voor zooveel noodig ambtshalve : 

dat het, blijkens het bestreden vonnis op de 
bewczen verklaarde overtreding toegepaste art. 
18 van de Vcrordeuing op de Straatpolitie in 
de gemeente Arnhem luidt: zie conclusie a dv. 
gen. ; 

dat bij K. B. van 28 April 1926 (Staatsblad 
n°. 88) aan het bepaalde bij art. 83, paragraaf 3, 
van het Tramwegreglement werd toegevoegd 
onder letter k de navolgende bepaling: (Het 
is verboden) k. Tramrijtuigen, welke sti lhouden 
tot het in- of uitlaten van reizigers, op zoo
danige wijze voorbij te rijden, dat daardoor de 
veiligheid der in- of uitstappende reizigers in 
gevaar wordt gebracht ; 

dat volgens de artt. l, 4 en 8 der Locaalsppor
en Tramwegwet dit tramwegreglement toe
passelijk is op de in art. 1 b genoemde tram
wegen, met uitzondering van die, waarop geen 
antler vervoer plaats heeft da n personenver
voer binnen ecne gemeente; 

dat art. 83, paragraaf 3, sub le, van het R e
glement hetzelfde onderwerp regelt , zij het op 
eeuigszins andere wijze dan art. 18 der Arn
h emsche Polit ieverordeuing, echter a.Ileen voor 
zoover de bovengenoemde tramwegen betreft, 
dus uiet met betrekking tot die, bedoeld in 
art_ 8 der Locaalspoor- en Tramwegwet ; 

dat derhalve art. 18 door invoering van het 
latere art. 83, paragraaf 3 k, van het Reglement 
a lleen niet ophield te gelden voor laatstbedoelde 
wegen; 

dat bij het besteden vonnis niet is onder
zocht of de gemeentetramlijn in de Spijkerlaan, 
te Arnhem, waar de verdachte een stilstaanclen 
motorwagen voorbijreed, behoorde tot een 
spoor- of tramweg, waarop geen antler vervoer 
plaats beeft dan p ersonenvervoer binnen eene 
gemeente, de locale p ersonentram ; 

dat dus uiet blijkt of op <lit verkeer het toe
gepa6te art. 18 der Politieverordeuing dan we! 
evengenoemd art. 83, paragraaf 3 k, toepasse
lijk was , en t-e <lien aanzien het vonnis dus 
onvoldoende met redenen is omk!eed ; 

dat daardoor is gehandeld in strijd m et de 
artt. 350, 358, 359, 415, 425 ·Sv., teg:m welk 
verzuim in a rt. 350 uietigheid is uitgesproken; 

Ver11ietigt het Yonnis door de Arr .-Rechtbank 
te Arnhem, op 28 Fehr. 1928 in deze zaak ge
wezen: 

Recbtdoende kracbtens art. 106 R. O. : 
Verwijst de zaak naar b et Gerecbt.shof te 

Arnbem, ten einde op bet bestaande hooger 
heroep te worden berecht en afgedaan. (W.) 

25 J uni 1928. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Motor- en Rijw.regl. art. 22 ; 
A. B. art. ll.) 

Gesteld a l, dat het onder meer de be
doeling van art. 22, e~rste lid, l\fot. - en 
Rijw.-regl. mocbt zijn den bestuurder van 
een motorrijtuig te verbieden het rijtuig 
zich op een weg te doen bevinden, indien uiet 

aan zekere eischen is voldaan, zoo is tocb 
die bedoeling met de bewoordingen van 
voormeld artikel - hetwelk den bestuurder 
verbiedt zich met het rijtuig op een weg te 
doen bevinden, enz. - onvereenigbaar, 
zoodat geen vrijbeid bestaat bet artikel 
dienovereenkomstig op te vatten. 

Op het beroep van den Officier van Justitie 
bij de Arr. -R echtbank te Amsterdam, requi
rant van cassatie tegen eon vonnis van voor
mel de Rechtbank van 13 Maart 1928, waarbij 
in hooger beroep is bevestigd een mondeling 
vonnis van het K antongereoht te Amsterdam 
van 10 December 1927, bij welk vonnis A. K. 
is ontslagen van alle rechtsvervo lg ing. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Het bestreden vonnis bevestigt een door den 
Kantonrechter uitgesproken ontslag van 
rechtsvervolging, hierop berustende, dat het 
aan verdachte te laste gelegde en bewezen
verklaarde, dat hij te Amsterdam op 7 Nov. 
1927, des namiddags omstreeks 5.30 uur op 
den openbaren rijweg, de H eerengracht, een 
vierwielig motorrij tuig, waarvan hij , ver
dachte, de bestuurder was, zich heeft doen 
bevinden, terwijl het niet was voorzien van 
minstens twee aan weerszijden van dat mo
torrij tu ig aangebrachte lantaarns, die voor
waarts een helder wit licht uitstraalden, niet 
is een strafbaar feit, daar het niet kan wor
den gebracht onder de strafbepal ing van art. 
22 rnn het Motor- en Rijwielreglement, noch 
elders strafbaar is gesteld. 

Het hiertegen gerichte cassatiemiddel : 
Schending, althans verkeerde toepassing van 
de artt. 16, lid 1, en 22, lid 1, Motor- en 
Rijwielreglement in verband met art. 73 lid 
1 sub a van dat Reglement en art. 351 Sv. 
acht ik ongegrond. Art. 22 van het Motor
en Rijwielreglement toch is dusdanig gesteld, 
dat daaronder inderdaad het aan verdachte te 
laste gelegde niet kan worden gebracht, zon
.der het zoodanig te lezen, dat een geheel 
andere ziqsbouw wordt verkregen, en a ldus 
rekening te houden met een vermoedelijk be
doeld, doch, naar het mij voorkomt, geens
zins uitgesproken wilsbesluit van den wetge
ver, hetgeen m. i. niet des rechters is. (V gl. 
van Hamel-va n Dijck. Inl. t. h. Ned. Sr. 
biz. 128/129 ; Simons, Leerboek I, 5e dr. 
biz. 88/89 J. 

Ik concludeer mitsdi en tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadshee1· 

van Dijck ;· 
Gelet op het midde-1 van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: (zie 
Cone!. Adv.-Gen.); 

0. dat aan den requirant bij de inleidencie, 
dagvaarding was telaste gelegd, dat hij, enz. 
(zie Cone!. Adv. -Gen.) ; 

0. dat de Kantonrechter in zijn bevestigd· 
vonnis dit telaste gelegde heeft bewezen ver
kl aard, doch het niet strafbaar heeft geoor
deeld - met ontslag van rechtsvervolging al 
voormeld -, ,,daar art. 22u van het Motor
en Rijwielreglement, dat al leen in aanmer-

32* 
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king kom t, den bestuurder strnfbaar stel t , 
die zi ch met. het rij tui g bevindt, of zich met 
het r ij t ui g doet of laat bevinden (wat dat clan 
ook moge beteekenen), eµ dus n iet aan de 
gestelde voorwaarden is vo ldaan", terwijl in 
het bestrnden vonnis te <l ien aanz ien nog 
wordt ove rwogen ,.dat der Rechtban k geen 
wettelij ke bepalingen bekend zijn, waarbij het 
ter dagvaa rding omsch reven fe it strafbaar 
wordt gesteld, en zooda nig ver bod met name 
n iet is te l ezcn in art. 22 onder 1 van het 
Motor- en R ijwiel reglement'"; 

0 . dat ter toel ich ting van het middel van 
cassatie is aangevoerd, dat de R echtbank, 
door het vonn is des KantonrechteL·s te be
vestigen , verzuimd heeft aan de duidelij ke 
bedoeling van den wetgever in dit geval recht 
te doen wedervaren, daar kennelijk bedoeld is 
- en ook u it de bewoordingen van art. 22, 
lid 1, van het Motor- en Rijwielreglement, 
zonder <l it geweld aan te doen, is te lezen - , 
dat bet ve rboden is, een motorrijtuig zich te 
doen bevinden, ten aanzien waarvan n iet aan 
zekere e ischen wordt voldaan; 

0 . hieromtrent, dat, nu de telastlegging, 
voor zoover hier van belang, inhoudt, dat de 
r equi rant een motonijtuig, waarvan hij de 
bestuurdcr was, op den ter dagvaard ing be
doelden weg zich heeft doen bevinden, ter
wijl art. 22, eerste lid . van het Motor- en 
R ijwie lreglement, voor zoover liier van be
l a ng, den bestuurder verbiedt om, onder de 
nader in dat artikel omschreven omstandig
heden , op een weg zich met een motorrij tuig 
te doen bevinden, het telastgelegde en bewe
zcn verklaarde kenlij k door de verbodsbepa
ling niet wordt bestreken; 

dat nu we! , ten betooge van het tegendeel, 
het m iddel in zij n toelichting, een beroep 
doet op de bedoel ing van den wetgever, doch 
di e bedoel ing, gesteld al, dat zij in voor
zegde toelich t ing ju ist is weergegeven , met 
de bewoordingen der verbodsbepal ing onver
eenigbaar is, zoodat geen vrijhe id bestaat art. 
22, eerste l id, van bet Motor- en R ijwiel regle
ment d ienovereenkomstig op te vatten; 

dat m itsdien het middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. 
( . J.) 

29 J uni 1928. ARREST van den Hoogen 
R aad. (B . W. art. 1401.) 

Het gebod om zich te onthouden van 
handelen dat indruischt tegen de zorgvul
digheid , wel ke in het maatschappelij k ver
keer betaamt ten aanzien van eens a n ders 
persoon of goed ziet slechts op het verkeer 
tusschen bijzondere. personen onderli ng, 
daaronder begrepen het verkeer waaraan 
de Overhe id op gelij ken voet a ls een bij 
zonder persoon deelneemt, zoodat d ie norm 
n iet beheersch t d ie gevallen, waar in aan 
de Overheid niet anders of meer wo rdt 
verweten clan dat zij , door tekort te schie
ten in hare verplichting om de taak, d ie op 
haal' a ls zoodan ig rust naar behooren te 
vervull en - in dit geval door onvoldoende 
te zorgen voor de bevaarbaarheid van een 
openbaar vaarwatel' onder haal' beheer -
bel a ngen heeft gekrenkt. 's H ofs beslis-

s ing i's dus, wat e t· zij va.n de n1otiveeri ng, 
juist. 

Andue Adv.-Gen. Besier, met betoog dat 
de bu itensporige bevoegdheden bij 's Hofs 
arrest aan den eigenaa 1· toegekend in lijn
rechten strij cl zij n met de n ieuwere opvat
t ing der onr. daad, zooals die is neer ge
legd in H. R. 31 Jan . 1919. 

G. Rij sdij k, koopman, wonende te Zwij n
drech t, eischer tot cassatie van het op 11 F e
bruari 1926 door het Gerechtshof te 's-Graven
hage tusschen partij en gewezen arrest (N. J. 
1926, 352, R ed.), advocaat Mr. B. P. Smeele, 
gepleit door Mr. P. A. . Houwi ng, 

tegen: 
den Staat der ederlanden, verweerde1· in 
cassatie, ad ,·ocaat J hr. Mr. G . W. van der 
Does, gepleit door Mr. J . H. Telders. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Besier. 

Ter verkrij ging van een betere bevaarbaar
heid van de Noord is de Staat in het jaar 
1923 aangevangen aan weerszijden van de 
daarin u itmondende Strooppot , aan den zn i
del ijken oever waarvan de eischer een scheeps
sloopresbedrijf had gevestig d, terreinen te 
doen ophoogen en de zu idelij ke uitmonding 
van dat water in de ool'd te doen dempen. 
Volgens eischer heeft de Staat die werken op 
zoodanige wijze doen uitvoeren, dat het zand 
der in de Strooppot en op de daarl angs ge
legen terreinen gestorte bagger "·erd mede
gevoerd met het daarin begrepen water , dat 
naar de Strooppot werd afgevoerd, waardoor 
de Strooppot, althans langs e ischers terrein 
l angzamerhand geheel is verzand en voor hem 
als vaa rwater onbruikbaar is geworden, waar
door zij n bedrijf is stilgelegd . In de demping 
zelve der zuidelij ke monding van de S t rooppot, 
d ie een openbaa1· vaarwater, a lthans een buur
weg, zou zijn, e n in de wij ze waarop de Staat 
bedoelde werken heeft uitgevoerd , heeft de 
eischer onrechtmatige daden gezien en daarom 
van dezen gevorderd: 1 °. schadevergoeding 
op te ma ken bij staat, 2°. herstel van de 
Stroop pot, al thans van het verzande dee! 
daarvan in bevaarbaren toestand, met mach
t ig ing op hem om, ind ien de Staat in gebreke 
mocht blijven, dit zelf op d iens kosten te doen 
verrichten. · 

Tegen dezen eisch heeft de Staat onder meer 
aangevoerd, dat hij onverplicht bij het doen 
uitvoeren der werken op terreinen bij hem in 
e igendom en beheer eisch rs belangen zooveel 
moge!ij k heeft ontzien . 

In eersten aanleg heeft de R ech t bank be
slist, dat aangelanden van een openbaa r vaar
water geenerlei recht hebben om te e ischen, 
dat zoodanig water in zij n toestand worde ge
l a ten of onderhouden, en dat n iet vaststaat, 
dat de Strooppot een buurweg zou zij n, zoodat 
als gronclslag cler vorder ing alleen overblijft 
eischers stell ing, dat de Staat de werken zoo
danig had kcumen en moeten verrich ten en 
het door hem gewenschte doel op zoodan ige 
wijze had kunnen bere iken, dat de Strooppot 
niet verzandde en onbevaarbaar werd. I ndien 
de S taat dit zonder noemenswaard nadeel voor 
zich zelven of voor a nderen h ad kunnen doen , 
zou de Staat door te h ande len a ls hij deed 
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naat· het oordeel der Reci,tl,ank een hanclel ing 
hebben Ye1-richt, indruischende tegen de zorg
vuldi ghe id, we lke in het maatschappelijk ver
keer betuumt. Hieromfrent beval de Rechtbank 
een ondcrzoek en eh ri ftel ij k ber icht vun de -
k und igen. 

Op het door den Staat i ngestel cl hooger be
roep heeft echter het H of bij het thans be
streden arrest den e ischer in zij ne vorder ing 
niet-ontvanke lijk ve rklaard . H et ove1-woog 
h ierbij , de ove1·ige grieven van den Staat bui
ten beschouwing latende, dat de regel, dat 
ecn h andeling in strijd met de zorgvu ldighe id, 
welke in het maatschappelij k ve rkeer betaamt 
ten aanzien van eens anders persoon of goed, 
een onrech tm atige daad is, hi er ook geldt 
voor den Staat, omdat <liens handel ingen niet 
zij n geweest van zuiver publ iekrechtel ij ken 
aa rd, doch tegelij kertij d een privaatrechtelij k 
karakter hebben gedragen, zoodat de vraag 
moet worden beantwoord, of de Staat in het 
onderhavige geval heeft gehandeld in strij d 
met die zorgvuldighe id. Deze vrnag wordt ont
kennend beantwoord op de dr ie gronden we lke 
o nde r a, b en c zij n opgenomen in het door 
den e ischer tegen het arrest aangevoe1·d mid
del, hetwelk aldus luidt: 

,,Schendi ng, a l thans verkeerde to passing 
van de artt. 625, 1401 en 1402 B. W. en van 
art. 48 R v., doordat het H of heeft geoordee ld 
dat de vrnag of verweerder in het onderhavige 
geval heeft gehandeld in trij d met de zorg
vuld ighe id, welke in het maatschappelij k vet·- 1 

keer betaamt teu aanzien van eens anders 
goed, ontkennend moet \\'orden beantwoord 
omdat: 

a. verweerder is e igenaar van den Stroop
pot en e i cher daarop geenerlei recbt kan 
doen gelden, te n vijl e ischer ook n iet klaagt 
over schending van zij n eigendomsrecht; 

b. verweerder, door van dien t rooppot ge
b ru ik te m aken op de wij ze, zooals hij deed, 
op vo lkom en rech tmat ige wijze zij n e igen
dom recht ui toefende en daaraan n iet kan 
afdoen , dat eischer door deze uitoefen ing van 
het e igendomsrecht van verweerder n iet !an
ger het genot van rlen Strooppot had; 

c. toch ieder eigenaar van een stuk grond 
dauraan de bestenuning kan geven en daarvan 
gebru ik kan ma ken, zooals hem goeddunkt 
mi hij niet handel t in strijd met eenig wet
tel ijk voorschrift of inbreuk maakt op eenig 
rech t en de eigenaren van de aangrenzende 
erven zeker geen aanspraak op schadevergoe
d i ng hebben op grond, dat zij gedurende zeke
ren tijd va n dat st_uk grond het genot heb ben 
gehad, doch dat hebben verloren tengevolge 
van een and r gebruik, dat de eigenaar van 
d ien g 1·ond maakt, ook a l zo u deze eigenaar 
zij n rncht op een andere, voor zij n buren aa n
genamer wijze hebben kunnen u itoefenen; 

en het vonnis va n de Rech tbank op d ie 
gronden heeft vernietigd en ei cher in zij ne 
vordering 11iet-ontvankelij k heeft verklaard, 
zu l ks ten on rechte, omdat: 

wat a betreft, ook indien verweerder e ige
naar van den Strooppot is en eischer daarop 
geenerlei recht kan doen gelden en ook zonde t· 
dat eischer over schending van ziju eigen
domsrecht klaagt, eischer op grond, dat ver
weerder in het onderhavige geval heeft ge
handeld in strij d met de zorgvuldighoid welke 

in het maatschappelijk verkeer betaamt ten 
aanzien ,·an eens anders goed, de door het 
H of niet-ontvankelijk verkl aa rde vordering 
tegen verweerder heeft; 

wat b bet1·eft, j u ist de beantwoording van 
de vraag of verweerder, door va~ den Strool?: 
pot gebrn ik te maken op de w1Jze zooals h1J 
deed, op volkomen rechtmatige wijze zijn 
eigendomsrech t uitoe fende, afhankelijk is van 
de beantwoording der vraag of ve rweerder in 
het onde,·hav ige geval heeft gehandelcl in 
strij d met de z< rg vuld ig heid welke in het 
maatschappe lijk Yer kee r betaam t ten aanzien 
van eens a nder goecl en het door het Hof ver
nietigde vonnis der R echtbank juist beoogde, 
daa rnaa r een onderzoek te docn instell en, aan 
wel k een en under \\'el afdoet, dat eischer 
door deze uitoefen ing ,•an het eigendomsrecht 
van verweerder niet langet· het genot van den 
Stroop pot had; 

wat c betreft, niet ieder eigenaar van een 
stuk grond daaraan de bestemming kan geven 
en daarvan gebru ik kan maken zoo:i. ls hem 
goeddunkt, mits hij n iet handel t in strijd met 
eeni g wettelij k voo rschrift o f inbreuk maakt 
op eenig recht, aangez ien toch een e igenaar 
van een stuk grond daaraan een zoodani~e 
bestemm ing kan geven en rlaa rvan een zooda
n ig gebru ik kan maken, dat hij - hoewel h ij 
niet handel t in strijd met eenig wettelij k voor
sch rift en geen inbreuk nrna kt op eenig recht 
- daarmede handel t in strijd met de zorg
vu l d igbeid welke in het maatschappelijk ver
keer betaamt ten aanz ien van eens anders 
goed en zooals gezegd, het door het H of ver
nietigde vonnis der Rechtbank j11ist beoogde 
te doen onderzoeken of ve1weerder zicb in het 
onderhavige geval daaraan schuldig gemaakt 
had terwijl de e igenaren van aangrenzende 
erv~n wel aanspraak op sch adeve rgoeding heb
ben, op grond, dat zij gedu rende zeke ren tijd 
van dat stuk grond het genot hebben gehad, 
doch d it hebben verloren tengevolge van een 
ander gebruik, dat de eigenaar rnn d ien grond 
maakt ind ien de eigcnaar zijn rccht op een 
andel'e voor zij ne bu ren nangcna1nere wijze 
zou hebben kunnen ui toefenen en hij bij of 
met de· toegepaste wijze van uitoefening van 
zijn eigendomsrech t heeft gehandeld in strijd 
met de zorgvuldigheid, we lke in het maat
schappel ij k verkeer betaamt ten aanz1en ,·an 
ecns anders good." 

'fer bestrij ding van <lit rn iddel is door den 
Staat betoogd, dat het den aard miskent van 
's Hofs beslissi11g, waarbij de dagvaarding in 
d ien zin zou zijn uitgelegd, dat daarbij a ls· 
grondslag van den eisch ~lechts zou zij n ge
steld een uitoefen ing door den Staat van zijn 
eigendomsrecht op ecn n ie uwe wij ze, die voor 
zijn buren minder · angcnaam was clan de 
vroegere. Dit wordt afgeleid uit de overweging 
vo lgende op die, wel kc bovenbedo Ide g ronden 
a . b en c vervatten, en aldus luidende : ,. dat 
ui t het boven overwogene volgt, dat de des
betreffende grief van appol lant is ongegrond 
en de gestelde feiten 11iet tot toewij zing der 
Yordering kunnen leiden, zoodat het vonnis, 
waarvan beroep beho0t·t te worden vernietigd 
en geint imeerde niet-ontvankelijk moet wor
rlen verklaard in zijne vordering". Met d it 
betoog kan ik mij niet vereen igen. Uit de 
enkele afleiding uit het ,, bo\' cn overwogene" 
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der stell i ng, dat de geste]d13 feiten niet tot 
toewijzing der vordering kunnen le iden, volgt 
geensz ins, dat dit ,,bovenoverwogene een uit
legging der gestelde feiten bevat en nog we! 
eene, die onve1·eenigbaa r zou zijn met wat 
bl ijkens het vonnis der R echtbank, naar het
welk het Hof in de ee rste overweging van het 
arrest verwijst, inderdaad is gestel d. Immers 
bij de dagvaa rding was, a fgezi en van de dem
ping, n iet a ls grondslag van den e isch gesteld 
bet nieuwe gebruik, dat de Staat van zijn 
terrein had gemaakt, d. i. het daarop uitge
voerde werk, <loch de wijze, waarop het werk 
was uitgevoerd. Bovendi en blijft bij de opvat
ting van den S taat onverklaard, waal'Offi het 
Hof het noodig heeft geacht de vrnag te stel
len en met een vrij ui tvoer ig betoog ontken
nend te beantwoorde11 , of de Staat in strijd 
met de vereischte zorgvuldigheid heeft gehan
deld. 

Met den eischer ben ik dan ook van oordeel, 
dat in de ontkennende beantwoording dezer 
vraag de e igenlijke beslissing van het Hof 
moet worden gezocht . De gedachtengang van 
het Hof is dan deze geweest: De Staat heeft 
niet gehandeld in strijd met de zo rgvu ldig
heid, welke in het maatschappelijk verkeer 
betaamt, immers thans is gebleken, wat bij 
dagvaarding niet was gesteld, dat hij e igenaar 
was van het geheele te n-ein, waarop de wer
ken zijn uitgevoerd, met name ook van de 
Strooppot, en de eigenaar mag van zijn ter
rnin gebruik maken op de wijze, welke hem 
goeddunkt, mits hij niet handelt in strijd met 
eenig wette lij k voorsch rift of inbreuk maakt 
op eens anders recht. Of hij dit doet op zoo
danige wijze, dat hij daardoor aan de be lan
gen zij ner buren afbreuk doet, is onverschillig, 
m. a . w. de geboden zorgvuldi gheid heeft al
leen betrekking op het niet handelen in strijd 
met een wettelijk voorschrift en op het niet 
maken van inb reuk op eens anders rech t. Nu 
het e igendomsrecht van den Staat is gebl eken, 
kan derhal ve het gestel de niet ( of niet meer) 
tot toewijzing de r vordering leiden en moet 
de geintimeerde n iet-ontvankelij k worden ver
klaard. Ik gee£ toe, dat bij dezen gedachten
gang eerder een ontzegging van den e isch had 
mogen worden verwach t, doch merk op, dat 
nergens is voorgeschreven, wanneer een ont
zeggi ng en wanneer een niet-o ntvankel ij kver
klaring moet worden uitgesproken. 

I ndi en het juist is, dat di t eigenlijk de be
s! issing van het .Hof is geweest, komt de 
e ische r daartegen bij het middel te rech t op. 
lmmers de bui tensporige bevoegdheden daarbij 
aan den e igenaar toegekend zijn i11 lij nrechten 
strij d met de nieuwere opvatting der omecht
matige daad in de artt. 1401 en 1402 B. W. , 
zooals die opvatting is neergelegd in 's Hoo
gen Raads arrest van 31 J anuari 1919 (W. 
10365, N. J . 1919 bi z. 161 ). Daarin toch war
den als onrechtmatig naast el kander gesteld 
handel ingen, die inbreu k maken op eens an
ders recht, die in strijd zijn met des daders 
rechtspl icht en die indruisch en tegen de zorg
vuldigheid, we! ke in het maatschappelijk ve r
keer betaamt. Door den Staat is nog tegenge
worpen, dat bij de ook door mij voorgestane 
lezing van het arrest het middel toch zou af
stuiten op de fe itel ij ke bes liss ing, dat hij niet 
heeft gehandeld in strijd met de geboden zorg-

vuldi gheid, doch ook <li t schij nt mij onjuist. 
Immers de opvatting, die het handelen in 
strijd met de zorgvuldighe id, welke in het 
maatschappelijk verkeer hetaarnt, brengt on
der de onrechtm atige daad , geeft hierdoor een 
ver tolking van het woord ,,onrechtmatig" in 
art. 1401 B. W. en wie een beslissing geeft 
omtrent de vraag, of een handeling met de 
geboden zorgvul cl igheid al dan niet in strijd 
is, bes! ist dus een rech tsvraag. 

H et an-est zal dus moeten worden vernietigd 
en de zaak zal moeten worden teruggewezen 
naar het Hof om de nog buiten beschouwing 
gel a ten gr ieven van den Staat a f te doen. 

Ik concludeer, dat het bestreden arrest zal 
worden vernietigd en dat rle zaak zal worden 
verwezen naar het Gerech tshof om met inacht
neming van het doo r den Hoogen R aad te 
wij zen arrest verder te worden behandel d en 
bes list, een en ander met veroorcleel ing van 
den Staat in de kosten in cassatie gevallen. 

De Hoage Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden arrest en hetgeen 

daarin is overgenomen uit het op 10 Februari 
1925 in deze zaak door de Arr .-Rechtbank te 
's-Gravenhage gewezen vonnis, voorzoover 
thans van be lang, b lijkt: 

dat de eischer in cassatie - Rijsdij k - bij 
in leidencle dagvaarding onder meer heeft ge
steld, dat hij een scheepsslooperswerf exploi 
teert op verschillende hem toebehoorende per
ceelen grond onder de gemeente Zwijndrech t, 
waarvan eenige gelegen zijn aan den zuidelij 
ken oever van het openbare vaa rwater de 
Strooppot, zoodat zij over water te bereiken 
waren, met het oog waarop hij zijn bedrijf 
claar heeft gevestigd; 

dat de Staat ter verkl'ijg i ng van een betere 
bevaarbaarheid van den Noord in de onge
ving van den Strooppot ve rsshill ende werken, 
waaronder ophooging van terreinen en dem
ping van de zu idelijke monding van den 
Strooppot in den Noord heeft laten verrichten 
en op zooclanige wijze doen uitvoeren, dat de 
geheele Stroop pot althans voorl angs eischers 
perceelen is verzand, zooda t d it water voor 
hem als vaarwater onbruikbaar is geworden; 

clat met name de verzanding is veroorzaakt 
doordat het water van den madder of bagger, 
waarmede de demping en ophoog ing verricht 
werd, naar den Strooppot is afgevoerd en 
groote hoeveel heden zand in den Stroop pot 
rr1eevoerde; 

dat Rij sdij k hierin een onrechtmat ige daad 
van den Staat heeft gezien op verschillende 
gronden, waarvan in cassatie nog slechts deze 
van belang is, dat de Stai,t voormelde werken 
op zoodanige wijze ha d kunnen en moeten 
doen u itvoeren en het door hem beoogd~ doe! 
op zoodanige wijze had kunnen bereiken, dat 
daardoor het verdere doe! van den Strooppot 
niet verzandde en onbevaarbaa r werd, wes
ha l ve Rijsdij k heeft gevorderd schadevergoe
ding en veroordeeling van den Staat om het 
van den Strooppot gedem pte en het verzande 
dee!, a l thans di t laatste, weder uit te bagge
ren en in bevaarbaren toestand te brengen, 
met machtiging op e ischer om bij gebreke 
daarvan die werkzaamheden op kosten van 
den Staat te verr ich ten; 

dat na bestrijding van deze vordering door 
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den Staat, de R echtbank bij voormeld vonnis 
een onderzoek doo r deskundigen hee ft gelast 
nopens de vraag, of de Staat de ter verkrij 
g ing van de bete re bevaarbaarheid van den 
Noord, zooals die in zijn voornemen lag, te 
verrichten werken en werkzaamheden zonder, 
a ltha ns zonder noemenswaard nadeel voor zich 
o f voor a nderen zoude hebben kunnen doen 
verrichten en niettemin dizelfde betere be
vaarbaarheid had kunnen bere iken op zooda
nige wij ze, dat de Strooppot niet, a lthans niet 
voorla ng de perceelen van Rij sdijk verzandde, 
met nacle re aanduiding van de taak van des
kundigcn in ve rba nd met hetgeen door par
tijen nog was aangevoerd; 

cl a t op het door don Staat ingesteld hooger 
beroep het Hof clit vonnis heeft vernietigd en 
Rijsdijk niet-ontvankelijk in zijn vordering 
heeft verklaarcl, op grond van de volgende 
overwegi ngen : 

,,dat in de eerste pl aats de vraag moet wo r
don beantwoord of de regel , dat een handel ing 
in strijd met de zo rgvuldigheid, welke in het 
maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien 
van eens anders pe rsoon of goed, is een on
rechtmatige daad in den zi n van a rt. 1401 
B . W ., ook toepasse lijk is op den Staat en 
Zijn organen, waar deze a ls zoodanig optreden 
ter uitoefening hunner publiekrechtelij ke 
functie; . 

dat naar het oordeel van het Hof cleze regel 
zeer zeker niet toepasselij k is, waar het geld t 
zuivere bestuursdaden, door de Overheid ver
richt binnen de grenzen harer publ iekrech
telijke taak, waarbij dus geen spra ke kan zijn 
van een ha ndelen in strij d met de zorgvuldig
heid, wel ke -in het maatschappelijk verkeer 
betaamt, omclat de Overheid , de h aar opge
dragen regeer ingstaak vervull ende, geen dee! 
neemt aan het m aatschappelijk verkeer, en de 
vraag, of zij die taa k op richtige en beboor
lijke wij ze vervult, is een vraag va n regee
r ingsbeleid, welke niet valt binnen bet kade,· 
van het privaatrecht, en aan het oorcleel cle r 
rnchtelijke macht is onttrokken; 

dat eohter, waar het betreft den aanleg, de 
verbetering of het onderhoud van werken, 
welke werkzaamheden het uitvloeisel zijn van 
de regeeringstaak der Overheid, aan den 
Staat dezel fde maatstaf moet worden aange
legd, a ls aan de bijzondere personen, daar 
tocb die bandelingen niet zijn claden van zui
ver publie krechtelijken aard, doch handelingen 
die tegelijkertijd een privaatrecbtelijk karakter 
dragen, al strekken zij ter behartiging van het 
a lgemeen belang, en er geen reden is om ten 
aanzien clier handelingen voor de Overheid 
a ndere regelen te stell en clan voor bijzondere 
personen, die evenzeer werken kunnen uitvoe
ren ter behartiging van het a lgemeen belang; 

dat derhalve thans de vraag moet worden 
beantwoord, of de Staat in het onderbavige 
geval heeft gehandeld in strijd met de zorg
vuldigheicl, welke in het m aatsch a ppelijk ver
keer betaamt ten aanzien va n eens anders 
goecl ; 

dat echter deze vrnag ontkennend moet wor
den beantwoord; 

dat toch tbans vaststaat, dat de Staat is 
e igenaar van den Strooppot, en geintimeerde 
daarop geenerlei recbt kan doen gelden, ter
wijl geintimeerde ook niet klaagt over schen
d ing van zijn eigendomsrecht; 

da t clan ook de Staat, door van <li en Stroop
pot gebruik te maken op de wijze als hij deed , 
op volkomen reohtmatige wijze zijn eigen
domsrecht ui toefende en daaraan niet kan 
afdoen , dat geintimeerde doo,· deze uitoefening 
van het e igendomsrecht van den Staat niet 
!anger het genot van den Strooppot had ; 

dat toch ieder eigenaar van een stu k g rond 
daaraan de bestemming kan geven en daarvan 
gebru ik kan maken zooal s hem goeddunkt , 
n1its hij niet hande lt in strijd m et eenig wet
te lijk voorschrift o f inbreuk maakt op eeni g 
recht, en de e igenaren van de aangrenzende 
erven zeker geen aanspraak op schadevergoe
ding hebben op g rond, dat zij gedurende ze
keren tijd van dat stuk grond het genot heb
ben gehad, doch <lit hebben verloren tenge
volge van een a ntle r gebruik, dat de eigenaar 
van dien grond maakt, ook al zou deze e ige
naar zijn reoh t op een andere, voor zijn buren 
aangenamere wijze hebben kunnen uitoefe
nen;" 

dat tegen deze u itspraak het volgende mid
del van cassa tie is voorgestelcl : Zie Cone!. 
Adv. -Gen. ; 

0. daaromtrent: 
dat Rij sdijk de onrechtmatige daad , di e den 

grondslag van zijn vordering ui tmaakt, niet 
zoekt in aantast ing door opzet of schuld van 
eenig hem toekomend recht noch in schending 
door den Staat van een op dezen rustenden 
rechtsplicht, doch uitsluitend hie rin, dat de 
Staat bij het ve rrichten of doen verrichten van 
meergemelde werken is te kort geschoten in de 
zorg voor de bevaarbaarheid van het door hem 
beheerde openbare vaa rwate r, den Strooppot, 
waardoor de eisoher in zij n belangen is en 
wordt benadeel d ; 

dat, indien de Staat inderdaad zonder rede
lijken grond de belangen betrokken bij de 
bevaarbaarheid van <lit water, waaronder het 
belang van den met industrieterrein daaraan 
gelegen e ischer Rij sdijk, mocht hebben opge
offerd of verwaa rloosd, ook clan het uit <lien 
hoofde den Staat treffend verwijt niet, gelijk 
Rijsdijk wil, grond zou kunnen opleveren voor 
een sohadevordering tegen den Staat uithoofde 
van handelen, dat i'ndruischt tegen de zorg
vulcli gheid, welke in het maatschappelijk ver
keer betaamt ten aanzien van ecns anders 
persoon of goed ; 

dat toch het gebod om zich va n zoodanig 
handelen te onthouden, wel ke norm - naast 
andere op overtreding waa rvan de onderha
vige vordering niet is gebouwd - li gt opge
sloten en zijn sanctie vindt in art. 1401 B. W. , 
slechts ziet op het verkeer tusscben bijzondere 
personen onderling, daaronder begrepen bet 
verkeer waaraan de Overhe id op gelijken voet 
als een bijzonder persoon dee! neemt, zoodat 
voormelde norm niet beheerscbt die gevallen, 
waarin aan de Overheid niet anders of meer 
wordt verweten, clan dat zij door tekort te 
schieten in haar verplichting om de taak, die 
op haar als zoodanig rust naar behoornn te 
vervullen, - in <lit geval door onvoldoende te 
zorgen voor de bevaarbaarheid van openbaar 
vaarwater onder haar beheer - belangen heeft 
gekrenkt ; . 

dat derhal ve, wat er zij van de motiveering, 
de bes li ssing van het Hof, dat de meergemelde 
fe iten niet op leveren een ha ndelen door den 
Staat, dat in den zin van a rt. 1401 B. W. in-
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druischt tegen de zorgvuldigheid, welke in het 
maatschappelijk verkeer beLaamt ten aanzien 
van eens anders persoon of goed, juist is, zoo
clat het middel , dat opkomt tegen deze beslis
sing en toetsing wil van geclragingen van den 
Staat aan een norm, die voor deze gedragin
gen niet is gestel d, niet tot cassatie kan le i den ; 

Verwerpt het beroep. 
(N.J.) 

2 .luli 1928. WET tot wijziging van de grens 
tusschen de gemeenten Arnheni en Huissen. 
s. 214 . 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genon1en hebben, 

dat het wenschel ijk is de grens tusschen de 
gemeenten Arnhem en Hu issen te wijzigen; 

Zoo is het, dat '\,Vij, den Raacl van State, enz. 

Eenig artikel. 
De grens tusschen de gemeenten Arnhern en 

Huissen worclt in dier voege gewijzigd, clat 
van de gemeente Huissen overgaan naar de 
gemeente Arnhem de geheele kadastrale per
ceel en gemeente Huissen Sectie A. Nos. 390, 
392, 393, 394 en 404, zoodat de nieuwe ge
meentegrens zal loopen midden door den om
gegraven Rijn. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Fefor, den 2den Juli 1928. 

WILHELMINA. 
De M inister van Binnenlandsche Za.ken 

en Landbouw, J. B . Kan. 
( Uitgeg. 19 .luli 1928. ) 

2 .luli 1928. WET tot goedkeuring van het 
tusschen Nederland en B elgie gesloten 
Verdrag, ten doe! hebbende, de toepassing 
van de maatregelen van het sanitair toe
zicht op de Scheepvaart meer afdoende en 
minder hinderlijk te maken. S. 215. 

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

dat het op 24 Maart 1927 te Brussel tusschen 
Nederland en B elgie gesloten Verdrag, ten 
doe! hebbende, de toepassing van de maat
regeleh van het sanitair toezicht op de Scheep
vaart meer afdoende en minder hinderlijk te 
maken, ingevolge artikel 58 der Grondwet 
goedkeuring der Staten-Generaal behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Bet bij deze wet in afdruk gevoegd 

op 24 Maart 1927 te B1·ussel tusschen Neder
land en Belgie gesloten Verdrag, ten doe! 
hebbende, de toepassing van de maatregelen 
van het sanitair toezicht op de Scheepvaart 
meer afdoende en minder hinderlijk te maken, 
wordt goedgekeurd. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na <lien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te ]'efor, den 2den Juli 1928. 

WILHELMINA. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 
De Ministe,· van Waterstaat, H . v. d . V eg t e. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J. R. S I o t em a k e r d e B r u i n e. 
(Uitgeg. 16 Augustus 1928.) 

H are Majesteit de Koningin der Neclerlanden 
en 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen, . 

wenschende de toepassing van de maatrege-
1 en van het sanitair toezicht op de Scheep
vaart meer afcloende en minder hinclerlijk te 
maken. hebben besloten. overecnkomstig ar
t ikel 41 van de Internationale Sanitaire Con
ventie van Parijs van 1912, tot clat doe! een 
Ve1·drag te sluiten en hebben te dien einde 
tot Hunne gevolmachtigden benoemcl, te weten: 

Hare Majesteit de Koning in der Neclerlanden: 
Zijne Excellentie Jonkheer van Vreden

burgh, Haar Buitengewoon Gezant en Gevol
machtigd Minister te l3russel, en 

Zijne i\lajestei t de Koning cler Bel gen: 
den Heer Emile V andervelde, Staatsminis

ter, Zijn Mini te r van Buitenlandsche Zaken, 
die, na elkander hunne in goedcn en be

hoorlijkcn vorm bevonden volmachten te heb
ben rnedegedeelcl, omtrent de volgencle bepa
lingen overeengekomen zijn. 

Art. 1. Onafhankelijk van de kennisgevin
gen, voorzien in Hoofdstuk I van de Inter
nationale Conventie van Parij s van 1912, zal 
elk der san itaire aclministraties onmiddellijk 
telegrafisch aan de andere kennis geven van 
het eerst erkencle geval, overgebracht of niet, 
van pest, cholera, terugkeerende koorts (febris 
recurrens), vlektyphus of pokken, dat zij vast
gesteld heeft in de havens, becloeld in artikel 
5 hieronder. 

Art. 2. De mededeelingen, voorzien in de 
artikelen 2 en 4 van de Internationale Sani
taire Conventie van Parijs van 1912, voor 
zoover betreft het verloop der epidemiecn en 
de voorzorgsmaatregelen, welke genomen zijn 
om dezelve tegen te gaan, zullen eveneens be
trekking hebben op do terugkeerende koorts 
(febris recurrens) , den vlektyphus en de pok
ken. 

Art. 3. De sanitaire administraties zullen 
elkander wederkeerig mededeeling doen van 
a. I hare bekendmakingen, betreffende den staat 
van de volksgezonclheid en meer in het bijzon
cler betreffende het verloop van de besmette
lijke ziekten. 

Art. 4. Elk cler sanitai re aclministraties zal 
aan de andere kennis geven van de maatrege
len, voorgeschreven ten opzichte van de her
komsten van elken besmetten gebiedskring, 
dee! uitinakende van het grondgebied van 
eene andere Mogendheicl clan de Hoage Ver
dragsl uitende Partijen. 

Zij zal eveneens kennis geven ,van de in
trekking van cleze maatregelen of van de wij
zigingen, waaraan zij onderworpen geweest 
mochten zijn. 

Art. 5. Elk der Hooge Verdragsluitende 
Partijen zal aan de andere Partij aangeven de 
haven of de havens, op haar grondgebied ge
legen, voorzien van de noodige hulpmiddelen 
om de ernstig., toepassing van de maatregelen, 
bedoeld in artikel 6, te verzekeren; zij zal op 
nauwkeurige wijze voor elk der havens aan
geven de samenstelling en de waarborgen 
voor de technische belnvaamheid van het per
soneel, den aard der gebruikelijke toestellen 
en werkwijzen en zal alle technische bijzonder
heden geven, welke in staat stell en de doe!-
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treffendheid van de ten uitvoer gebrachte sa- ' 
nitaire verrichtingen te beoordeelen. 

De lij st der havens, door de Hooge Verdrag
s l u itende Partij en erkend a ls werkelij k te z'ij n 
voorzien van voldoende hulpmiddelen, zal bij 
gemeen ovel'leg tusschen de sanitaire autoritei
ten der Hooge Verclragsluitende Partijen wor
den vastgesteld. Zij zal later in nader overleg 
kunnen worclen aangevuld . 

I ndien een overeenkomst van clezen aarcl 
zal zijn tot stand gokomen, zal dit Verdrng 
van toepassi11g zij n op de havens, di e het 
voon verp er van zullen hebben uitgemaakt, 
van de bekondmaking af, voorgeschreven in 
art ikel 13 . 

Art. 6. De sanilaire admin istratie van de 
havens van elk der Hooge Verdragslui tende 
Partijen zal geen maatregelen van ontratting 
en ontsmetting en andere sanitairn voorzorgs
maatregelen kunnen voorschrijven aan sche
pen, onverschillig va n welke nationalite it, die, 
gedurende dezel fde reis te voren een haven 
van het andere land, becloeld in de 2e en 30 
alinea's van artikel 5, aangeloopen hebbencle, 
daar onderworpen zijn geweest aan d iezelfde 
maatregelen, onder het voorbehoucl, dat, ge
durencle de vaart van de eene naar de anclere 
haven, geen enkel nieuw voorva l op sanitair 
geb iecl zich heeft voorgedaan. 

Orn den sanitairen dienst van de h aven van 
aankornst in staat te st-ell en zich rekenschap 
te geven van de waarcle, den omvang en de 
doeltreffendheid van de sanitaire maatregelen, 
d ie genomen zijn, zal de sanitairn dienst van 
de haven van vertrek of van aunleg eene ver
klaring afgeven, overeenkomstig een der mo
cle llen , vastgestelcl door de sanita ire adm ini
strati es der beide landen . 

Wanneer echter het schip in de haven zal 
zij n binnengekomen en voar zoover de plaat
selijko sanitaire politievoorschriften het e i
schen , zal de kapite in moeten toelaten, dat de 
zieken, d ie zich aan baord bevinden, onder
zocht worden en dat, in geval van noodzaak, 
maatregelen genamen worclen om te beletten, 
dat de ratten van het schi p aan land komen. 

Art. 7. De bevoegde sanitaire autoriteiten 
van de Hooge Verdragsl uitende Partijen zul
lon er voor waken, dat de toepassing van de 
anitaire maatregelen zoo m in mogelijk den 

dienst belernmert van de Echepen, aangewezen 
voor een geregelde vaa rt. 

Overeenkomstig de artike len 24 , 29 en 34 
van de Internationa le Sanitaire Conventie va.n 
Parijs van 1912 is van het geneeskundig on
derzoek en van de andere sanitaire maatrege
len vrijgesteld elk onbesmet schip, dat een 
geneesheer aa.n boord heeft, door een der 
Hooge Verdra.gsluitende Pal'tijen aangesteld, 
op voorwaarde, dat deze geneesheer onder 
eede verkl aart, dat er sedert het vertrek aan 
boord geen geval van pest. cholera, pokken, 
vlektyphus of terugkeerende koorts (febris 
recurrens) is geweest, dat er geen rattenpest 
o f eene ongewone sterfte van de ratten is vast
gesteld en dat de door hem gedurende de reis 
voorgeschreven sanitaire maatregelen onder 
zij n onrn iddellijk toezicht en met goeden uit
slag zijn n itgevoerd . 

Onder aangestelde geneesheer wordt verstaan 
een geneesheer, onverschill ig van welke natio
naliteit, aa ngewezen of aangesteld door een 

der sanitaire administraties, 1mdat deze zich 
er van heeft overtuigd, dat hij de hoedanig
heden, de be lnvaamheden en de achtbaarheicl 
bezit, welke men het rech t heeft te e ischen van 
een ambtel ij ken geneesheer en dat zijne ver
klar ingen door de sanitaire regeeringsdiensten 
beschouwcl k11nnen worden als deugdelijk en 
geloofwaardig, tenz ij het tegendeel bewezen 
wordt. 

Art. 8. De chepen voor de kustvaart, welke 
bet verkeer tusschen de havens der Hooge 
Verclragsl uitende P artijen onderhoudcn, zijn 
vrijgesteld van de verplichting oni een gezond
he idspas over te Jeo-gen. 

Daze vrijstelling za l warden opgehevon \'001' 

het geval, dat een der I an den met pest of 
chol era besmet mocht warden en voo ,· den ge
heelen duur der besmetting, met dien v rstan
de, dat de uitdrukkingen besmet en e incle der 
besmetting gebruikt worclen in den zin, aan
gegeven in de artikelcn 7 en 9 van de Inter
nationale Sanitaire Canventie van Parijs van 
1912. 

Art. 9. De bevoegde sanitaire autoriteit zal , 
indien r. ij het nooclig oordee lt : 

a . rnaatregelen kunnen nemen, wclke niet 
zij n ui tgevoerd in een huven van de a 11de re 
Partij , vroeger door het schip aangedaan; 

b. deze nrnatregeien kunnen aanvu ll en, in
d ien deze niet op het schip in zijn geheel zij n 
toegepast . 

Art. 10. De bevoegde sanitaire autoriteit 
behoudt zich, in afwijking van artikel 6 en 
slechts in buitengewone geval len, het recht 
voor: 

a. opnieuw de maatregclen te nemen, welke 
naar ha!i r oordee l op onvoldoende wijze ge
non1en ztJn; 

b. te beoordeelen, met betrekking tot de 
toepass ing van artikel 7, 2e a linea, of de ver
ri chtingen, gedurende de reis ten uitvoer ge
bracht, voldoencle waarborgen bieden en, in 
het tegenovergestelde geval , te e ischen, dat zij 
gedeeltelijk of geheel opnieuw warden gedaan. 
Eventueel zal de sanitaire administratie de 
schorsing of de intrekking kunnen uitlokken 
van de opdracht, vroeger aan den aangesteldcn 
geneesheer verleend. 

In de gevallcn, voorzien sub a en b, zal zij 
daarvan terstond de sauitaire administrntie 
van de andere Verdrngsluitende Partij mede
dee l ing moeten doen en aun deze de feite lijke 
redenen moeten doen kennen, welke haar be
sluit bepaald hebben. 

Art. 11. De sanitaire a utoriteiten zull en 
zooveel mogelijk vergernakkelijken de afzonder
lijke of gezamenlijke bezoeken tusschen de 
sanita ire arnbtenaren der twee landon, om zich 
ter plaatse te overtuigen van de goede werking 
van de sanitaire havendiensten . 

Deze ambtenaren zullen telkenma le voorzien 
zijn van eene opdracht, · afkomstig van de sa
nitaire regeeringsautoriteiten, waaronder zij 
res~orteernn en welke zij zullen moeten vei'
toonen aan de sanitaire autori te iten van de 
andere Verdragsluitende P artij. 

Arl. 12. Elk der beide sanitaire r,dm iuist.ra
t ies zal ieder jaa r , v66r den eet·sten April , aan 
de andere doen toekomen een verslag over de 
toepas.sing van dit Verdrag in de respectieve 
havens gedurende den loop van het vooraf
gaande jaar. 
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A.rt. 13. Dit V crdrag en de Ol'ereenkomstig 
Lrtikel 5 vastgestelde lijst, a lsmede Lie telkens 
daarin ..tan te brengen wijzigingen, zullen in 
het Staatsblad van elk der Hooge Verdrag
s luitende Partijen worden bekend gemaakt. 

Art. 14. Dit Verdrag beslist niets met be
trekking tot de maatregelen, welke elk der 
Hooge Verdragslui tende Partijep zich voor
behoudt, op grond va n artikel 49 van de In
ternational e Sanitaire Conventie van l>arijs 
van 1912, ten aanzien van de landverhuizers 
tc nemen. 

Art. 15. · De geschillen, welke tusschen de 
Hooge Verdragsluitende Partijen mochten rij
zen ten aanz ien van de uitlegging en de toe
pass ing van dit Verdrag en welke nit:t langs 
diplomatieken weg mocb ten zijn kunnen wor
den opgelost, zullen, vc'•6r ellm rechterlijke of 
scheidsrechterlijke procedure, onderworpen 
kunnen worden, voor het uitbrengen van een 
advies, aan een, bij gemeen overleg door de 
Hooge Verdragsluitende Partijen aartgewezen, 
internat ionaa 1 gezondheidsinstituut. 

De geschillen , we! ke noch rechtstreeks, noch, 
in<lien ' t geva l zich voordoet, op de basis van 
het advics van hovenberloeld technisch insti
tuut mochten zijn kunnen worden opgelost, 
zullen op verzoek van een der Hooge Verdrag
sluitende Partijen voor het P ermanente Hof 
rnn International e Justit ie worden gebracht, 
tenzij , op grond vat, eene te slu iten bij zondere 
overeenkomst, wordt overgegaan tot regeling 
van het geschil langs scheidsrechterlij ken weg. 

Art. 16. Dit Verdrag zal worden bekrach
tigd. De bekrachtigingsoorkonden zullen zoo 
spoedig mogelijk te Brussel uitgewisseld wor
den. 

Art. 17. Dit Verdrag zal in werking treden 
14 dagen na de uitwisseling der bekrachti
gingsoorkonden. 

Art. 18. Di t Verdrag zal van kracht blijven 
gedurende een jaar, te rekenen van den <lag 
van de inwerkingtreding en indien dr ie maan
den YOO!' het verstrijken van dezen termijn 
geen der Hooge Verdragslui tende Partijen 
aan de andere haar voornemcn om het op te 
zeggen hceft bekend gemaakt, za l het Verdrag 
verb indend blijven gedurencle een jaar na dien 

.- termijn en zoo Yervolgens van jaar tot jaar. 
Art. 19. Dit verdrag is slechts van toepas

sing op het grondgcbied der Hooge Verdrag
sluitendc Partijen in Europa. 

Ter oorkonde waarvan de respectieve Gevol
machtigden di t Verdrag geteekend hebben, 
opgesteld in de N ederlandsche en Fransche 
taal en er hunne zege ls aau .hebben. gehecht. 

Gedaan in tweevoud, te Brussel , den 24sten 
:\Iaart 1927. 

(Get.) Emile Vand erve lde. 

Sa Majesle la R eine des Pays-Bas 
et 

Sa Majeste le Roy des B elges 
desireux de rendre plus efficace e t moins 

genante !'application des mesures de police 
sanitaire maritime, conformcment a !'article 41 
de la Convention sanitaire internationale de 
Paris de 1912, ont resol u de concl ure une Con
vention ii ce sujet et ont nomme ii cet effe.t 
pour leurs plenipotentiaires, savoir: 
Sa Majeste la Reine des Pays-Bas: 

Son Excellence Mr. le Jonkheer van Vreden-

burgh, Son Envoye Extraordinaire et Ministre 
Pl en ipotentiaire a Bruxelles, et 
Sa Majeste le Roi des Belges: 

· Mr. Emile V andervelde, Minist1·e d'Etat, 
Son Ministre des Affaires Etrangeres 

qui, apres s'etre communique leurs pleins 
pouvoirs. trouves en bonne et due forme, sont 
convenus des dispositions suivantes. 

Article 1. Independamment des notifica
tions prevues au chapitre I de la Convention 
sanitaire internationale de Paris de 1912, 
chacunc des administrations sanitaires noti
fiera immediatement i,. l'autre par la voie 
telcgraphique, le premier cas avere, importe 
ou non, de peste, de cholera, de fievre recur
rente, de typhus exanthematiqUe ou de var-iole 
qu 'ell e a constat6 clans Jes ports vises a !'arti
cle 5 ci-dessous. 

Art. 2. Les communications prevues aux arti
cles 2 et 4 de la Convention sanitaire interna
tionale de Paris de 1912, en ce qui concerne la 
marche des epidemies et Jes precautions prises 
en vue de la combattre, porteront egalement 
s1Jl' la fievre recurrente, le typhus exanthema-
tique et la variole. • 

Art. 3. Les administrations sanitaires se 
communiqueront mutuellement toutes leurs pu
blications concernant l'etat de la sante publi
que e t tout specialement la marche des mala
dies in fectieuses. 

Art. 4. Chacune 'des administrations sani
taires notifi era a l'autre Jes mesures prescrites 
a l'6gard des provenances de toute circons
cription territoriale con taminee faisant partie 
du territoire d'une Puissance autre que Jes 
Hautes Parties contractantes . 

Elle notifiera de meme le retrait de ces 
mesures ou Jes modifications dont ell es au
ra icnt etc l'objet. 

Art. 5. Chacune des Hautes Pai-ties con
tractantes indiquera a l'autre Partie, le ou Jes 
ports situes sur son terr itoire, dotes des moyens 
d'action necessaires pour assurer la serieuse 
application des mesures visees a ]'article 6; 
elle indiquera de fa,;on precise pour chacun 
des ports, la composition et Jes garanties de 
competence technique du personnel , la nature 
des appareils et procedes en usage et donnera 
tous deta il s techniques permettant d'apprecier 
l ' efficacite des operations sanitaires effectuees. 

La I iste des ports reconnus par Jes Hautes 
Parties contractantes comme dotes actuell e
ment des moyens d' action suffisants sera arre
tee par voie d' accord entre Jes autorites sani
taires des Hautes Parties Contractantes. Elle 
pourra etre completee dans la suite par un 
accord ulterieur. 

Lorsqu'un accord de cette nature se1·a inter
rnnu , la presente Convention sera applicable 
aux ports qui en auront fait l'objet des la pu
blication prescrite a !'article 13. 

Art. 6. L'administration sanitaire des ports 
de chacune des Hautes Parties contractantes 
ne pourra imposer Jes mesures de deratisation, 
de desi nfection et autres mesures de prevoy
a nce sanitaire a tout navire, quelle que soit 
sa nationalite qui, ayant touche anterieure
ment au cours du meme . voyage un port de 
l ' a utre pays vise au.x 2e et 3e alineas de l'ar
licle 5, y aura ete soumis ii ces memes mesu
res, ous la reserve que, clans la traversee de 
l'ut, a l'autre port aucun incident sanitaire 
nouveau ne se so it produit . 
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Pour permettre au service sanitaire du port 
d'arrivce de se rendre compte de la valeur. de 
l 't tendue et de l'efficacite des mesures sanitai 
res prise . le serv ice san itai re du port de de
par t OU d'escale delivrera une declaration con
[ol'me ii l'un des mod,~les arretes entre les ad
n1inistrat ions sanita ires des deux pays. 

Toutefois quand le navire sera ent re dans 
le pol't et pour autant que les prnscr ipt ions 
locales de po lice sanita ire !'exigent. le capi
taine dcvra tole re l' que les m11! 11des se trou
vant a bord so ient exam ines et qu 'en cas de 
nccessite des mesures soient prises pour em
pecher Jes rat, de pa ser du navire ii. tel're. 

Art. 7. Les a utor ites sanitaires com petentes 
des H autes P a rties contractantes veil le ront a 
ce que !'application des mesures sanita ires 
entrave le moins possible le servi ce des nav ires 
affectes ,i une I igne regul icre. 

Conformc\ment aux articles 24, 29 et 34 de 
la Convention sanitaire internationale de Paris 
de 1912, est di spense· de la v isite medica le et 
des autres mesures sanita ires tout navire in
dcmme ayant a bord un medec in commis
s ionnc par une des Haute P arties contrac
tantes, it cond it ion que ce medec in decla re, 
sous la foi du serment, qu'i l n'y a pas eu a 
l)ord, <l epuis le depart, de cas de peste, de 
cholera, de variole, de typhus exanthem11tique 
011 de fievre recurrente, qu' il n'a pas ete con
state de peste murine ou une mortal ire insol ite 
des rats et que Jes mesures sanitai res prescrites 
par lui en cours de route ont ete executees sous 
sa survei ll ance immedi ate et avec succes. 

II est entendu par medecin comrn issionne, un 
rncdecin de n'importe quelle nationalite de
s ig ne ou agree par l'une des administrations 
sanitaires, apres s'etre assuree qu' il possede 
Jes quali tes, Jes capacites et l'honorabilite 
que !'on est en droit d' ex iger d'un medecin 
fonct ionna ire et que ses declarations peuvent 
etre considerees par Jes serv ices san itaires 
gouvernernentaux cornme valables et veridi 
ques jusqu'a preuve du contraire. 

Art. 8. Les bateaux de cabotage, effectuan t 
le trafic entre Jes ports des H autes Parties 
contractantes, sont exempts de l'obligation de 
produire une patente de sante. . 

Cette exemption sera suspendue au cas oi, 
l'un des Pays viendrait a ctre contamine de 
peste ou de cholera et pendant toute la duree 
de la _ contam ination, etant entendu que les 
termes contamincs et cessation de la contami
nation sont employes clans le sens indique pat· 
les art icles 7 et 9 de la Convention sanitaire 
internationale de P a ris de 1912. 

Art. 9. L'a utorite sanita ire competente 
pou rrn , s i elle le juge necessa ire : 

a) prendre des mesures non effectuees clans 
un port de l 'autre P artie anteri eurement tou
che par le navirn: 

b) completer ces rnesures si celles-ci n'ont 
pas r te appliquees au navire clans toute son 
<'-tendue. 

Art. 10. L'autorite sanitaire competente se 
Feserve le droit par derogation a !'article 6 et 
cl a ns des ras exceptionnels seulement: 

a) de i-ecommencer Jes mesures qu'elle juge 
,woir etc prises de rn aniere insuffisante; 

b) d' apprecier relativement it ! ' application 
de I' article 7, 2e a l inea, s i Jes operations effec
t.u · es en cours de route presentent des garan-

t ies suff isantes et, cl:rns le cas contraire, d'en 
ex iger le renouvel lement par t iel ou tota l. 
Eventuellement !'administration sanita ire pour
ra provoquer la suspen ion ou le retrait de la 
Commission accordee anterien rement au me
dec in comin issionne. 

Dans les cas prevus sub. li t t. a) et b), elle 
en devra informer immed iatement ['admini
stration sanitairn de l' autre P art ie contrac
tante et lui faire connnitre les raisons de fa it 
q ui ont determine sa decis ion. 

Art. 11. Les autorites sanita ir.,s faci li tc ront 
autant que possible, les v isites individuelles ou 
coll ectives ent re Jes fonctionnaires sanita ires 
des deux pays en vue de s' assurer sur pi ace du 
bon fonctionnement des serv ices sanitaires des 
ports, 

Ccs fonctionna i res seront, chaque fois, por
teurs d'un ordre de rn iss ion ernanant de I' auto
rite san itai re gouvernementale dont il s depen
dent et qu'ils devront presente r aux autorites 
sani taires de I' autre Partie contractante. 

Art. 12. Chaque annee, avant le prem ier 
avr il , chacune des deux admin istrations sani 
ta ires transmettra it l 'autre un rapport sur 
]'application de la prcsente Convention clans 
ses ports respecti fs durant le cours de l' annee 
prcccdente. 

Art. 13. Seront publiees a u J ou rnal Offic iel 
de chacune des Hautes Parties contractantes 
la presente Convention et la liste a rretee con
formement it !'article 5, ai ns i que, au fur et a 
mesure de leur survenance, Jes modifications . 
apportces a lad ite liste. 

Art. 14. L a prcsente Convention ne prej u
dicie en rien aux mesures particul ie res que 
chacune des H autes Parties Contractantes se 
reserve le droit de prendre, en vertu de ]'arti
cle 49 de la Convention sanitaire internatio
nale de Paris de 1912, a l' ega rd des emigrants. 

Art. 15. L es differends qui surglraient entre 
Jes H autes Part ies contractantes relatifs a !'in
terpretation et a ] 'application de la pr6sente 
Convention et q ui n'aura ient pu etre resolus 
par la vo ie diplomatique pourront, prealable- . 
ment a toute procedure juclici a ire ou a rbjtrale, 
etre soumis pour avis consultatif a un organis
me inte rnational d'hyg iene publique, des igne 
de commun accord par les Hautes P arties 
contractantes. 

Les differends qui n'aura ient pu etre regles 
ni directement, ni le cas c\cheant sur la base 
de l'avis de l'organi me technique susvise, 
seront portes it la dema nde d'une des Hautes 
Parties contractantes devant la Cour P(;lrma
uente de Justice Internationa le, i1 moins que, 
en vertu d'un accord special ii. cone I ure , ii ne 
soit procede au reglement du d iffe rend par 
vo ie d'arbitrage . 

Art. 16. La pn;sente Convention est sujette 
it ratification. Les instruments de ratification 
se ront echanges a Bruxe l les auss itot que pos
s ible. 

Art. 17. La presente Convention entrera en 
vigueur quinze jours ap res l'echange des rati
fications. 

Art. 18. La presente Convention £era foi 
pendant un a n, a elater du jour de l 'entree en 
vigueur et si tro is mois avant !'expira tion de 
ce terme, aucune des Hautes Parties contrac
tantes n'a notif ie a l 'autre son intention de la 
denoncer, la Convention continuera d'etre 
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obl igatoire pendant un an au dela de ce terrne 
et ainsi de suite d'annee en annee. 

Art. 19. La presonte Convention ne s'appli
que qu'aux territoires des Hautes Parties con
tractantes en Europe. 

En foi de quoi les Plenipotentiai res respec
tifs ont signe I a presente Convention, redigee 
en langues ncerland, ise et fran9aise et y ont 
appose leurs sceaux. 

l< a it en double, a Bruxelles, le 24 rnars 1927. 
(S.) v a 11 V r e cl e 11 b u r c h. 

2 Juli 1928. WET tot wijziging en aanvullino
van de bepalingen omtrent de naamlooz~ 
vennootschap en regeling van deaanspraak
lijkheid voor het prospectus. S. 216. 

Bijl. Hand. 2e Kam er 1909/1910 n° . 217 
1-3; 1924/1925 n°. 69 1- 2 ; 1926/1927 11° . 27 
1--15. 

H and. -irl. 1926/1927 bladz . 1773- 1793, 
1796- 1812, 1813- 1837, 1839- 1862, 1935-
1936. 

Hand. le Kam er 1927/1928 bladz . 59- 70, 
871- 884, 917-989, 1013. 

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

dat het wenschelijk is de naamlooze vennoot
sch!J,p opnieuw bij de wet te regelen en tevens 
voorschriften te geven nopens de aansprake
ijkheid voor het prospectus ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Het opschrift der Derde Afdeeling 

van den Derden Titel des Eersten Boeks bene
vens de artikelen 36 tot en met 56 van het 
Wetboek van Koophandel worden vervangen 
door het hier volgende : 

,, Van de naamlooze vennootschap. 

§ 1. Algemeene bepalingen. 

Art. 36. De naamlooze vennootschap is de 
vennootschap met een in aandeelen verdeeld 
maatschappelijk kapitaal, waarin ieder der 
vennooten voor een of meer aandeelen deel
neemt. De vennooten (aandeelhouders) zijn 
niet persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen in 
naam der vennootschap wordt verricht. 

De vennootschap wordt, op straffe van nietig
heid, opgericht bij eene notarieele akte. 

Art. 36a. H et vervallen van de deelneming 
als vennoot van een of meer personen heeft 
op zichzelf geen invloed op de rechtsgeldigheid 
van de deelneming der overb!jjvende vennooten. 

Art. 36b. De akte van oprichting eener naam
looze vennootschap wordt verleden in de Neder
la_nds~he taal. Bij die akte verscrujnen de par
t1Jen m persoon of worden krachtens schrifte
liJke volmacht vertegenwoordigd. 

Art. 36c. De akte van oprichting vermeldt 
den naam, de plaats van vestiging en het doel 
der vennootschap. 

De naam vangt aan of eindigt met de woorden 
aamlooze Vennootschap, hetzij voluit ge

schreven, hetzij afgekort tot ,,N. V. ". 
De plaats van vestiging i gelegen in Neder

land. 
Art. 36d. De akte van oprichting vermeldt 

het bedrag van het maatschappelijk kapitaal, 
het aantal en het bedrag der aandeelen, als
mede het aantal aandeelen, waarvoor d·oor ieder 

der oprichters in de vennootschap deelgenomen 
wordt. 

Art. 36e. De naamlooze vennootschap kan 
niet aanvangen alvorens door Onzen Minister 
van J ustitie is verklaard, dat hem van bezwaren 
niet is gebleken. 

De biJ het vorige lid bedoelde verklaring mag 
alleen worden geweigerd op de overweging, dat 
de vennootschap stri)dt met de goede zeden of de 
openbare orde, dat de akte niet voldoet aan 
hetgeen door de wet is voorgeschreven, of dat 
niet blijkt, dat de oprichtcrs te zamen voor ten 
minste een vijfde gedeelte in het maatschappe
lijk kapitaal deelncmen. 

Ter verkrijging van die verklaring moet de 
akte van oprichting of een ontwerp daarvan 
aan Onzen voornoemden Jl.linister worden 

1 ingezonden. 
.Bij weigering der verk.laring wordt de reden 

daarvan aan den inzender medegedeeld. 
Art. 36/. De bestuurders zijn verplicht de 

akte van oprichting en de in het voorgaande 
artikel bedoelde verklaring openbaar te maken 
door middel van de N ederlandsche Staatscourant. 
Te dien einde wordt een volledig afschrift der 
akte, door den notaris, voor wien de akte ver
leden is, voor afschrift geteekend, met cen 
afschrift der verklaring bij de ~v ederlandsche 
Staatscourant ingezonden. 

Art. 36g. Bestuurders zijn voor hunne han
delingen, verricht v66rdat de bij het voor
gaande artikel bedoelde bekendmaking en de 
door de Handel registerwet gevorderde in-

1 schrijving van de handelszaak der vennoot
schap hel.,ben plaats gehad of v66rdat ten 
minste tien ten honderd op elk bij de oprichting 
geplaatst aandeel is gestort, hoofdelijk voor het 
geheel aan derden ,erbonden, onverminderd 
de aansprakelijkheid der naamlooze ,ennoot
schap, voor zooverre binnen de grenzen der 
akte van oprichting is gehandeld. 

Art. 37. De naamlooze vennootschap is 
rechtspersoon en is koopman in den zin van dit 
wetboek. 

Art. 37a. Indien bij de akte van oprichting 
een bepaalde tijd niet is vastgesteld, wordt de 
vennootschap geacht voor onbepaalden tijd te 
zijn aangegaan. 

Art. 37b. Het openbaar ministerie is bevoegd 
de ontbinding te vorderen van de naamlooze 
vennootschap, welke werkzaam is in strijd met 
de goede zeden of de openbare orde. 

De rechter, de vennootschap ontbonden ver
klarende, bepaalt tevens het tijdstip, waarop 
de ontbinding gerekend wordt een aanvang te 
hebben genomen. 

Het vonnis, waarbij de vennootschap ont
bonden wordt verklaard, houdt in de benoeming 
van een of meer curators en de aan\vijzing van 
een der leden der rechtbank tot rechter
commissaris. 

De verevening van de zaken der ontbonden 
vennootschap geschiedt door den curator onder 
toezicht van den rechter-commissaris, overeen
komstig de bepalingen van de Faillissements
wet. 

Het .-onnis, waarbij de vennootschap ont
bonden wordt verklaard, moet worden aan
gekondigd in de N ederlandsche Staatscourant. 
Van de ontbinding wordt tevens opgave gedaan 
ten kantore van het handelsregister ter in
schrijving. Aanspraken, door derden te goeder 
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trouw vcrkregen, v66rdat een en antler is 
geschied, worden geeerbiedigd. 

Art. 37c. Uit alle geschriften, gedrukte 
stukken en aankondigingen, waarin de naam
looze vennootschap partij is of die van haar 
uitgaan, met uitzondering van telegrammen en 
reclames, moeten de volledige naam der ven
nootschap volgens de akte van oprichting en 
de gemeente, waarin hare handelszaak volgens 
h e t h andelsregisteris gevestigd, duidelijk blijken. 

Indien melding wordt gemaakt van het 
maatschappelijk kapitaal der vennootschap, 
moet daarbij tevens worden vermeld welk 
bedrag is geplaatst en hoeyeel van het geplaatste 
bedrag is gestort. 

A rt. 37d. Van de bepalingen dezer afdeeling 
mag slechts worden afgeweken, indien, en voor 
zooverre, dit uit die bepalingen zelve blijkt. 

Art. 37e. In deze afdeeling worclt onder de 
plaats, waar eene vennootschap is gevestigd, 
verstaan de plaats van vestiging der vennoot
schap volgens de akte van oprichting. 

Wanneer in deze afdeeling wordt vermeld , 
het kantoor van het handelsregister, wordt 
onder het handelsregister verstaan het register 
van de plaats, waar de handelszaak der ven
nootschap volgens het handelsregister is ge
vestigd. 

Art. 37 /. W anneer in eene akte van oprichting 
eenig recht wordt toegekend aan, of voor de 
geldigheid van eenig besh:tit der algemeene 
vergadering de aanwezigheid of instemming 
wordt vereischt van de houders van zoovele 
aandeelen als te zamen een zeker gedeelte van 
het maatschappelijk kapitaal der vennoot
schap uitmaken, wordt, tenzij het tegendeel 
uit de akte van oprichting blijkt, onder kapitaal 
verstaan het geplaatste gedeelte van het maat
schappelijk kapitaal. 

§ 2. Van de aa1uleelen. 
Art. 38. Aandeelen zijn de gedeelten, waarin 

het maatschappelijk kapitaal bij de akte van 
oprichting is verdeeld . 

Onderaandeelen zijn de onderdeelen, waarin 
de aandeelen krachtens de akte zijn of kunnen 
worden gesplitst. 

De bepalingen van deze afdeeling over aan
deelen en aandeelhonders vinden overeen
komstige toepassing op onderaandeelen en 
houders van onderaandeelen voor zoover u it die 
bepalingen Diet anders blijkt. 

Art. 38a. Een aandeelhouder kan niet ont
heven worden van de verplichting tot volledige 
torting van het bedrag van zijn aandeel, be

houdens het bepaalde in artikel 41c. 
H et is echter geoorloofd aan hen, die zich 

in hun beroep belasten met het voor eigen 
rekening plaatsen van aandeelen, bij overeen
komst toe te staan voor de door hen genomen 
aandeelen minder clan het voile bedrag te 
beta.Jen, n:tits ten n:tinste vier en negentig t en 
honderd van het volle bedrag wordt beta.aid in 
Nederlandsch wettig betaaln:tiddel. 

Ten aanzien van de verplichting tot storting 
op een aandeel heeft nimmer schuldvergelijking 
plaats. 

Art. 38b. Aan een aandeelhouder kan niet, 
zelfs niet door wijziging van de akt e van op
richting, tegen zijn wil eenige verplichting 
boven de in het vorige artikel bedoelde storting 
worden opgelegd. 

Art. 38c. De bewijzen van aandeel worden 
op naam of aan toonder gesteld. 

Bewijzen van aandeel aan toonder mogen 
niet aan de aandeelhouders worden afgegeven 
dan tegen storting van ten n:tinste het volle 
bedrag dier aandeelen, behoudens de bepaling 
van het tweede lid van artikel 38a. 

Art. 38d. Tegenover den lateren verkrijger 
te goeder trouw staat aan de naamlooze ven
nootschap niet het bewijs op en, dat een aandeel 
aan toonder niet is volgestort of op een aandeel 
op naam niet is gestort hetgeen eene vanwege 
de vennootschap op het aandeelbewijs gestelde 
verklaring als storting vermeldt. 

Art. 38e. In geval van faillissement der naam
looze vennootschap is de curator bevoegd alle 
nog niet gedane stortingen op de aandeelen 
uit te schrijven en te innen, onverschillig wat 
bij de akte van oprichting daaromtrent is 
bepaald. 

Art. 39. Zoolang het volle bedrag der ge
plaatste aancleelen niet is gestort, wordt door 
het bestuur een register gehouden, waarin de 
namen van alle houders van niet volgestorte 
aandeelen zijn opgenomen, met vermelding van 
het op ieder aandeel gestort bedi-ag. 

Het register wordt regelmatig bijgehouden ; 
daarin wordt mede aangeteekend elk verleend 
ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet 
gedane stortingen. 

Dit r egister wordt door het bestuur ten kan
tore der vennootschap ter inzage voor een ieder 
nedergelegd. Afschrift of uittreksel wordt ver
strekt tegen kostprijs. 

Art. 39a. De levering van aandeelen op naam 
geschiedt hetzij door de beteekening eener akte 
van overdracht aan de vennootschap, hetzij 
door de schriftelijkc erkenning der overdracht 
door de vennootschap. Indien er een aandeel
bewijs is, kan de erkenning slechts geschieden 
door eene desbetreffende aanteekening op dat 
stuk. Indien het betreft niet volgestorte aan
deelen, kan de erkenning slechts geschieden, 
wanneer er is eene akte van overdracht met 
vaste dagteekening. 

In geval van levering van niet volgestorte 
aandeelen wordt in het register, bedoeld bij het 
vorige artikel, mede de dag der levering aan
geteekend. 

Art. 39b. Na de levering van een niet vol
gestort aandeel blijft ieder der vorige aandeel
houders voor het daarop nog te storten bedrag 
hoofdelijk jegens de naamlooze vennootschap 
aansprakelijk. H ebben de bestuurders en de 
comn:tissarissen, zoo die er zijn, den vorigen 
aandeelhouder, in verband met den overgang 
van het aandeel, uitdrukkelijk van verdere 
aansprakelijkheid ontslagen, dan geldt deze 
aansprakelijkheid alleen voor de stortingen, 
uitgeschreven binnen een jaar, te rekenen van 
den dag der levering. 

Indien een vorig aandeelhouder betaalt, 
treedt hij in de rechten, welke de vennootschap 
tegen latere houders heeft. 

Art. 39c. Het bepaalde bij de twee vooraf
gaande artilrnlen vindt overeenkomstige toe
passing op de toebedeeling van aandeelen op 
naam bij scheiding van eenige gemeenschap. 

Art. 39d. Voor zooverre bij de akte van op
richting niet anders is bepaald, zijn aan all<· 
aandeelen in verhouding tot hun bedrair 
gelijke rechten en verplichtingen verbonden. 



1928 2 JULI (S.216) 006 

§ 3. Van het vermogen der naamlooze vennootschap. 
Art. 40. Uit overeenkomsten, aangegaan ten 

behoeve van eene op te richten naamlooze 
vennootschap, ontstaan rechten en verplich
tingen voor de vennootschap, wanneer z1j die 
overeenkomsten na hare oprichting uitdrukke
lijk of stilzwijgend heeft bekrachtigd. 

, zuivere winst kunnen worden gekweten. Ont
breekt dit voorbehoud, dan worden dergelijke 
stortingen als aan de naamlooze vennootschap 
geleende gelden, niet als stortingen op de aan
deelen, aangemerkt. 

Art. 40a. Overeenkomsten : 
a. in verband staande met het nemen van 

aandeelen, waarbij bijzondere verplichtingen 
op de vennootschap worden gelegd ; 

b. rakende het verkrijgen van aandeelen op 
anderen voet dan waarop de deelneming in de 
naamlooze vennootschap voor het publiek 
wordt opengesteld ; 

c. strekkende om eenigerlei voordeel te ver
zekeren aan een oprichter der naamlooze ven
nootschap of aan een bij de oprichting betrokken 
derde; 

d. betreffende de storting op aandeelen op 
andere wijze dan door betaling van Neder
landsch wettig betaalmiddel, 

moeten in de akte van oprichting der ven
nootschap worden vermeld. :Uij gebreke van die 
vermelding is de vennootschap niet bevoegd de 
overeenkomsten na hare oprichting te be
krachtigen. 

Eene overeenkomst, als bedoeld bij het vorige 
lid, wordt in afschrift, opgemaakt overeen
komstig artikel 40, derde lid, der wet op het 
Notarisambt, aan de akte gehecht, tenzij zij in 
haar geheel in de akte is opgenomen. 

Met betrekking tot de b1j artikel 36/ vcior
geschreven openbaarmaking worden de inge
volge het vorige lid aan de akte van oprichting 
gehechte afschriften beschouwd als een onder
deel dier akte. 

Art. 40b. a de oprichting der naamlooze 
vennootschap kunnen de in het voorgaande 
artikel bedoelde overeenkomsten door het 
bestuur, zonder opdracht der algemeene ver
gadering van aandeelhouders, slechts worden 
aangegaan, indien en voor zooverre aan het 
bestuur de bevoegdheid daartoe uitdrukkelijk 
bij de akte van oprichting is verleend. 

Art. 40c. Van overeenkomsten, als bedoeld 
bij artikel 40a, na de oprichting der vennoot 
schap aangegaan, moet de zakelijke inhoud 
worden opgenomen in de toelichting op de 
balans en de winst- en verliesrekening over het 
boekjaar, waarin de overeenkomst is aangegaan. 1 

Art. 40d. Van het bepaalde bij de artikelen 
40a tot en met 40c zijn uitgezonderd de in, het 
t weede lid van artikel 38a bedoelde overeen
komsten. 

Art. 41. Ten behoeve van de aandeelhouders 
mogen bij de akte van oprichting voor het bedrag 
der verplichte stortingen geene renten bedongen 
worden, welker voldoening onafhankelijk zal 
zijn van het bedrag der zuivere winst, dan 
alleen voor den tijd, dat de uitoefening van het 
bedrijf nog niet ten voile is aangevangen, en 
dan slechts tegen een rentevoet en voor een 
aantal jaren, bij de akte van oprichting, 
op straffe van nietigheid van het rentebeding, 
te bepalen. De rentevoet kan in geen geval 
hooger z1jn dan vijf t en honderd per jaar en het 
aantal jaren niet meer dan vier. 

Voor het bedrag van onverplichte stortingen 
mag bij de akte eene r ente slechts worden be
dongen onder voorbehoud, dat deze uit de 

Art. 4la. Iedere overdracht aantlenaamlooze 
vennootschap van niet volgestorte aandeelen 
in haar maatschappelijk kapitaal is nietig. 

Volgestorte aandeelen in haar maatschappe
lijk kapitaal mag de naamlooze vennootschap 
voor eigen rekening onder bezwarenden titel 
slechts verkrijgen tot het bedrag in de akte van 
opric)iting bepaald. Nietigheid van eene over
dracht in strijd hiermetle kan niet worden in
geroepen tegenover den vervreemtler te goeder 
trouw. 

Art. 41b. Geheele of gedeeltelijke teruggave 
van hetgeen op aandeelen is gestort is geoor
loofd, indien en voor zooverre er zuivere winst 
is en indien tevens in de akte van oprichting 
is voorzien in welke mate en op welke wijze 
zulks zal kunnen geschieden. 

Art. 41c. Terugbetaling op de aantleelen, 
anders dan in het geval voorzien bij het vorige 
artikel, of ontheffing van de verplichting tot 
storting op niet volgestorte aandeelen, kan 
slechts geschieden, nadat en voor zooverre 
het maatschappelijk kapitaal door wijziging 
van de akte van oprichting zal zijn verminderd, 
het besluit tot wijziging mede inhoudt de wijze 
waarop de vermindering zal worden uitgevoerd 
en ten aanzien van dit besluit het bepaalde bij 
de artikelen 41d tot en met 41g is in acht ge
nomen. 

Art. 4ld. Een besluit tot wijziging, als in 
het vorige artikel bedoeld, wordt nedergelegd 
ten kantore van het handelsregister ter kennis
neming voor een ieder. Van die nederlegging 
wordt door het bestuur aankondiging gedaan 
in de N ederlandsche Staatscourant en in een 
nieuwsblad der gemeente, waar de vennoot
schap gevestigd is, of, bij gebreke van een in die 
gemeente verschijnentl nieuwsblad, in een 
nieuwsblad der provincie in welke de vennoot
schap is gevestigd. 

Binnen twee maanden, te rekenen van den 
dag, waarop de in het vorig lid bedoelde aan
kondiging heeft plaats gehad, kan ieder schuld
eischer tegen het besluit tot wijziging in verzet 
komen. 

Art. 4l e. H et verzet geschiedt door de in
diening bij de r echtbank van het arrondissement, 
waarin de naamlooze vennootschap is gevestigd, 
van een met redenen omkleed verzoekschrift tot 
nietigverklaring van het besluit. Het verzoek
schrift wordt in tweevoud ingediend. Een 
exemplaar doet de griffier onverwijld aan de 
wederpartij toekomen. 

De rechtbank behandelt het verzoek tot 
nietigverklaring met den meesten spoed in 
raadkamer. Indien meerdere verzoekschrift en 
zijn ingediend, wordt op alle te zamen beschikt. 

Ten minste eene week van te voren wordt 
door den griffier aan de naamlooze vennoot
schap en aan dengeen, die verzet heeft gedaan, 
kennis gegeven, wanneer de behandeling zal 
aanvangen. Tevens wordt daarvan door den 
griffier aankondiging gedaan in de in het eerste 
lid van het vorige artikel bedoelde bladen en 
kennis gegeven aan het kantoor van het handels
register. 

De rechtbank beslist na verhoor van de 
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naa.mlooze vennootscha.p en va.n dengeen die 
verzet heeft gedaa.n, voor zoover dezen zijn 
verschenen. Zij za.l andere schuldeischers, welke 
mochten zijn verschenen, hooren en kan, ook 
ambtsha.lve, getuigen en deskundigen hooren. 

Degeen die verzet heeft gedaan en de naam
looze vennootschap verschljnen hetzij bij pro
cureur, hetzij bijgesta.an door hun procureurs. 

Art. 41/. De rechtbank verklaart het verzet 
opgeheven, zoo niet blijkt, da.t de wijziging, 
of de wijze waarop zij tot stand gekomen is, 

. strijdt met de goede zeden, de open bare orde, 
de wet of de akte van oprichting, of we! dat de 
goederen der naamlooze vennootschap, ten 
gevolge van de vermindering van het maat
schappelij k kapitaa.l, een onvoldoenden waar
borg voor de schuldeischers der vennootschap 
zouden opleveren. 

Iedere partij draagt hare eigen kosten, voor 
zoover de rechtbank in de omstandigheden geen 
aanleiding vindt tot eene nadere regeling. 

Ten spoedigste nadat de rechtbank hare 
beschlkking heeft gegeven, deelt de griffier, 
onder opgave van de dagteekening der be
schlkking, zulks a.an de partij en mede. 

Art. 41g. Gedurende drie weken na den dag 
der beschikking van de rechtbank kan zoowel 
de naamlooze vennootschap a.ls degeen die 
verzet heeft gedaan, in beroep komen bij het 
gerechtshof. Het met redenen omkleede beroep
schrift wordt in tweevoud ingediend, t enzij er, 
overeenkomstig het tweede lid van artikel 4le, 
op meerdere verzoekschriften te zamen is be
schikt, in welk geval het beroepschrift in zooveei 
meer exemplaren wordt ingediend. 

Overigeus is het bepaalde bij de artikelen 4le 
en 41/ van overeenkomstige toepassing. Wan
neer evenwel het hooger beroep a.Ileen betreft de 
kosten, blijft eene aankondiging van den aan
vang der behandeling in de in het eerst e lid 
van artikel 41d bedoelde bladen en kennis
geving a.an het kantoor van het handelsregister 
achterwege. In dat geval heeft de beslissing der 
rechtbank op de hoofdzaa.k kracht van gewijsde 
gekregen. 

Gedurende drie weken na den dag der be
schlkking van het gerechtshof staat a.an de 
partijen beroep in cassatie open. Van een inge
steld beroep geeft de griffier t en spoedigste 
kennis a.an de andere partijen. 

Art. 4Ih. Het bepaalde bij de artikelen 41d 
tot en met 41g vindt overeenkomstige toepas
sing bij een besluit tot wijziging der akte van 
oprichting, houdende eene voorziening a.ls be
doeld bij artikel 41b, of eene verandering in zoo
danige voorziening. 

Art. 42. Jaarlijks binnen acht maanden na 
afloop van het boekjaar der vennootschap, 
behoudens verlenging van dezen termijn door 
de algemeene vergadering op grond van bij
zondere omstandigheden, worden door het 
bestuur eene balans en eene winst- en verlies
rekening opgemaakt, welke a.an de algemeene 
vergadering van aandeelhouders t er vast
stelling worden overgelegd. Ba.Jans en winst - en 
verliesrekening gaan vergezeld van eene toe
lichting, welke vermeldt naar welken maa.tstaf 
de onroerende en roerende zaken der vennoot
schap zi.in gewaardeerd. 

De balans, de winst- en verliesrekening en de 
toelichting worden onderteekend door a.lie 
bestuurders en, zoo die er zijn, door de com
missarissen, die met het toezicht op het op-

ma.ken van de balans en de winst- en verlies
rekening zijn belast. 

Art. 42a. Door de algemeene vergadering 
van aandeelhouders kan en, voorzoover zulks 
door de akte van oprichting is voorgeschreven, 
zal een deskundige worden benoemd, t eneinde 
op de boekhouding regelmatig toezicht to 
houden, alsmede om a.an de algemeene ver• 
gadering verslag uit te brengen omtrent de door 
het bestuur ontworpen ha.Jans en winst- en 
verliesrekening met toelichting . 

De algemeene vergadering is bij de benoeming 
a.an geenerlei voordracht gehouden. Zij kan den 
deskundige te alien tijde ontslaan. 

De deskundige is gerechtigd tot inzage van 
a.lie boeken en bescheiden der naamlooze ven
nootschap, waarvan de kennisneming t ot 
richtige vervulling van zijne t aak noodig is. De 
waarden der vennootschap moet en hem des
verlangd worden getoond. Het is hem ver
boden hetgeen hem nopens de zaken der ven
nootschap blijkt of medegedeeld wordt, verder 
bekend te ma.ken dan zijne opdracht met zich 
brengt. Zijne bezoldiging wordt door de alge
meene vergadering vastgesteld. 

Tenzij bij de akte van oprichting of bjj besluit 
der algemeene vergadering anders is bepaald ' 
brengt de deskundige zijn verslag t er kennis van 
de commissarissen, zoo die er zijn. 

Art. 42b. Van den dag der oproeping tot de 
algemeene vergadering, bestemd tot de vast 
stelling van de balans en de winst- en verlies
rekening, tot den afloop dier vergadering liggen 
deze stukken met de toelichting ten kantore 
der naamlooze vennootschap voor de aandeel
houders t er inzage en kan ieder hunner vol
ledige afschriften daarvan verkrijgen. Indien 
daa.raan eenige onderteekening, a.ls bedoeld bij 
het tweede lid van artikel 42, ontbreekt, wordt 
de reden daarvan, voor zooveel a.an het bestuur 
bekend, op het stuk medegedeeld. 

H etzelfde geldt t en aanzien van het verslag 
van den deskundige, bedoeld bij artikel 42a. 

Voor afschriften wordt hoogstens de kostprijs 
in r ekening gebracht. 

Art. 42c. H et bestuur is verplicht binnen acht 
dagen, na de vast stelling van de balans en de 
winst- en verliesrekening, volledige afschriften 
dier stukken en van de toelicht ing, t er inzage 
voor een ieder, neder te leggen ten kantore van 
het handelsregister. 

Art. 42d. Voor zooverre bij de akte van op
richting niet anders is bepaald, komt de winst 
den aandeelhouders t en goede. 

Bij de berekening van het winstbedrao-, het
welk op ieder aandeel zal worden uitg~eerd, 
komt sJ.,chts het bedrag derverplichtestortingen 
op de aandeelen in aanmerking, tenzij bij de akte 
van oprichting anders is bepaald. 

De vordering van den aandeelhouder tot uit
keering vervalt door een tijdsverloop van vijf 
jaren, t enzij bij de akte van oprichting een 
langere t ermijn is gesteld. 

Art. 42e. Indien blijkens de vastgestelde 
winst- en verliesrekening over eenig jaar verlies 
geleden is, hetwelk niet uit eene reserve be
streden of op andere wijze gedel~d wordt, ge
schiedt in volgende jaren geen wmstuitkeering 
zoolang zoodanig verlies niet is aangezuiverd. 

§ 4. Van de olgemeene vergadering van aandeel-
howiers. 

Art. 43. Aan de algemeene vergadering van 
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aandeelhouders behoort, binnen de door de wet 
en de akte van oprichting gestelde grenzen, 
alle bevoegdheid, die niet aan het be~tuur of aan 
anderen is toegekend. 

Art. 43a. J aarlijks wordt ten minste Mme 
a lgemeene vergadering gehouden. 

·wanneer bij de akte van oprichting een 
kortere t ermijn niet is gesteld, wordt de jaar
vergadering gehouden binnen negen maanden 
na afloop van het boekjaar der vennootschap. 

Art. 43b. Waneer bij de akte van oprichting 
niet anders is bepaald, zijn tot het bijeenroepen 
eener algemeene vergadering zoowel het bestuur 
als de commissarissen, zoo die er zijn, bevoegd. 

Art. 43c. Wanneer een of meer houders van 
aandeelen, gezamenlijk ten minste een tiende 
gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegen
woordigende, of een zooveel geringer bedrag als 
bij de akte van oprichting zal zijn bepaald, 
aan het bestuur en aan commissarissen, zoo die 
er zij n, schriftelijk en onder nauwkeur1ge opgave 
van de t e behandelen onderwerpen het verzoek 
hebben gericht eene algemeene vergadering 
bijeen t e roepen, en noch het bestuur noch de 
commissarissen, daartoe in dit geval steeds ge
lijkelijk bevoegd, aan dit verzoek gevolg hebben 
gegeven zoodanig dat de algemeene verga
dering binnen zes weken na het verzoek ge
houden li:an worden, kunnen de verzoekers 
door den president van de arrondissements
rechtbank, binnen wier rechtsgebied de ven
nootschap is gevestigd, worden gemachtigd 
zelven de oproeping te doen. · 

A rt. 43d. De president der rechtbank ver 
leent, na verhoor of behoorlijke oproeping van 
de naamlooze vennootschap, de verzochte 
machtiging, indien de verzoekers summierlijk 
hebben doen blijken, dat de in het vorige artikel 
gestelde voorwaarden zijn vervuld en dat zij 
een redelijk belang hebben bij het houden der 
vergadering. De president der rechtbanl, st elt 
den vorm en de t ermijnen voor de oproeping 
tot de algemeene vergadering vast. Hij kan 
tevens een aandeelhouder aanwijzen, clie met de 
leicling van de algemeene vergadering zal zijn 
belast. 

Bij de oproeping ingevolge het eerste lid 
wordt vermeld, dat zjj krachtens rechterlijke 
macht iging geschiedt. De op deze wijze gedane 
oproeping is rechtsgeldig, ook indien mocht 
blijken, dat de machtiging ten onrechte ver
leend was. 

Tegen de beschikking van den president is 
geenerlei voorziening toegelaten, behoudens 
cassatie in het belang der wet. 

A rt. 43e. Indien zjj , die krachtens ar tikel 43b 
of de akte van opricht ing tot de bijeenroeping 
bevoegd zijn, in gebreke zijn gebleven eene 
bij artikel 43a of de akte van oprichting voor
geschreven algemeene vergadering te doen 
houden, kan iedere aandeelhouder door den 
president der rechtbank worden gemachtigd 
zelf daar toe over t e gaan. Overigens vinden de 
bepalingen van het vorige art ikel overeen
komstige toepassing. 

A rt. 43/. Tenzij bij de akte van oprichting 
anders is bepaald, geschiedt de oproeping tot 
eene algemeene vergadering door eene aan
kondiging in een nieuwsblad als bedoeld bij 
artikel 41d ; behoudens het bepaalde bij den 
t weeden zin van het eerste lid van artikel 43d. 

A rt. 43g. Bij de oproeping worden de t e be-

handelen onderwerpen vermeld of wordt mede
gedeeld, dat de aandeelhouders er ten kantore 
van de vennoot schap kennis van kunnen nemen. 
Omt rent onderwerpen, t en aanzien waarvan 
zulks niet is geschied en welker behandeling niet 
alsnog op overeenkomstige wij ze is aangekon
digd met inachtneming van den voor de op
roeping gestelden t ermijn, kan niet wettiglijk 
worden besloten, tcnzij het besluit met alge
meene stemmen wordt genomen in · eene ver
gadering, waarin het geheele geplaatste kapitaal 
vertegenwoorcligd is. 

A rt. 43h. Behoudens het bepaalde bij den 
tweeden zin van het eerste lid van artikel 43d, 
bedraagt de termijn van oproeping ten minst e 
vijf dagen, die der oproeping en der vergadering 
niet medegerekend. Was die t ermijn korter of 
heeft de oproeping niet plaats gehad, dan 
kunnen geene wettige besluiten worden ge
nomen, tenzij met algemeene stemmen in eene 
vergadering, waarin bet geheele geplaatste 
kapitaal vertegenwoordigd is. 

A rt. 44.. De algemeene vergaderingen worden 
gehouden in Nederland ter plaatse bij de akte 
van opricbt ingvermeldof anders in de gemeente, 
waar de naamlooze vennootscbap is gevestigd. 
In eene algemeene vergadering, gehouden in eene 
andere gemeente dan behoort, kunnen wet t ige 
besluiten slechts genomen worden, indien het 
geheele geplaat ste kapitaal vertegenwoordigd is. 

Art. 44a. I eder aandeelhouder is bevoegd, 
hetzjj in persoon, hetzij bij een schriftelijk 
gevolmachtigd~, de algemeene vergaderingen 
bij te wonen, daarin het woord te voeren en h et 
stemrecht uit te oefenen. Houders van onder
aandeelen, t e zamen uitmakende het bedrag van 
een aandeel, oefenen deze rechten gezamenlijk 
uit , hetzjj door een hunner, hetzij door een 
schriftelijk gevolmacht igde. 

W anneer bij de akt e van oprichting is be
paald, dat de aandeelhouders de bewijsstukken 
van hun aandeelhouderschap v66r de algemeene 
vergadering in bewaring moeten geven, worden 
bij de oproeping voor die vergadering vermeld 
de plaat s waar en de dag waarop zulks uiterlijk 
moet geschieden. Die <lag kan niet vroeger 
worden gesteld dan op den derden dag na dien 
der oproeping tot de algemeene vergadering en 
evenmin vroeger dan op den zevenden dag voor 
dien der vergadering. 

De bestuurders en de commissarissen, zoo die 
er zijn, hebben als zoodanig in de algemeene 
vergaderingen eene raadgevende stem. 

Bestuurders, commissarissen en in het alge
meen personen in dienst der vennootschap, 
mogen, op straffe van nietigheid der door hen 
uitgebrachte stemmen, niet als gemachtigde 
bij de stemming optreden. 

Art. 44b. Slechts aandeelhouders , hebben 
stemrecht. I eder aandeelhouder heeft ten minste 
eene stem. 

Indien het maat schappelijk kapitaal is ver
deeld in aandeelen van eenzelfde bedrag, brengt 
iedere aandeelhouder zooveel st emmen uit als 
hij aandeelen heeft. · 

Indien het maatschappelijk kapitaal is ver
deeld in aandeelen van verschillend bedrag, is 
het aantal stemmen van iederen aandeelhouder 
gelijk aan het aantal malen, dat het bedrag van 
het kleinste aandeel is begrepen in het gezamen
lijk bedrag zijner aandeelen ; gedeelten van 
stemmen worden verwaarloosd. 
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Echte1· kan het door cenzelfden aani;ieel
honder nit tc brengen aantal stemmen bij de 
akte van oprichting warden beperkt, mits 
aandeelhonders, wier bedrag aan aandeelen 
gelijk is, hetzelfde aantal stemmen nitbrengen 
en de beperking voor de handers van een 
grooter bedrag aan aandeelen niet gnnstiger is 
feregeld dan voor de handers van een k leiner 
oedrag aan aandeelen. 

Van het bepaalde bij het tweede en het derde 
lid kan bij de akte van oprichting ook op andere 
wijze warden afgeweken, mits aan eenzelfden 
aandeelhouder niet meer dan zes stemmen 
warden toegekend, indien het maatschappelijk 
kapitaal is verdeeld in honderd of meer aan
deelon, en niet meer clan drie stemmen, indien 
het kapitaal in minder clan honderd aandeelen is 
vercleelcl. 

Onderaandeelen, te zamen uitmakende het 
bedrag van een aandeel, warden met een zoo
danig aandeel gelijkgestelcl. 

Art. 44c. Tenzij bij de akte van oprichting 
anders is bepaald, kunnen geen geldige stemmen 
warden uitgebracht Yoor de aandeelen van hen, 
wien, nit anderon hoofcle clan als aandeelhonders 
der naamlooze vennootschap, door het te nemen 
besluit eenig recht jegens de vennootschap 
zoude worden toegekend, of die daardoor van 
eeniqe verplichting jegens haar zouden worden 
onts1agen. 

Art. 44d. Alie besluiten, waaromtrent bij de 
akte van oprichting geene gcootere meerderheid 
is voorgeschreven, worden genomen bij vol
strekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. 

Tenzij bij de akte van oprichting anders is 
bepaald, is de geldigheid van beslniten niet 
afhankelijk van het ter vergadering vertegen
woordigd gedeelte van het maatschappelijk 
kapitaal. 

Art. 45. De algemeene vergadering is bevoegd 
de akte van oprichting te wijzigen; voor zoover 
de bevoegdheid tot wijziging bij de akte van 
oprichting mocht zijn buitengesloten, is wij
ziging niettemin mogelijk met algemeene 
stemmen in eene vergadering, waarin het 
geheele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. 

Eene bepaling in de akte van oprichting, 
welke de bevoegdheid tot wijziging van een of 
meer andere bepalingen der akte beperkt, kan 
s lechts worden gewijzigd met inachtneming van 
gelijke beperking. 

Eene bepaling in de akte van oprichting, 
welke de bevoegdheid tot wijziging van een of 
meer andere bepalingen uitslnit, kan slechts 
worden gewijzigd met algemeene stemmen in 
eene vergadering waarin het geheele geplaatste 
kapitaal is vertegenwoordigd. 

Art. 45a. ,Vijziging van eene bepaling der 
akte van oprichting, waarbij aan een 11nder dan 
aan aandeelhonders der vennootschap als 
zoodanig eenig recht is toegekend, kan, indien 
de gerechtigde in de wijziging niet toestemt, aan 
diens recht geen nadeel toebrengen ; tenzij ten 
tijde van de toekenning van het recht de be- 1 

voegdheid tot wijziging bij die bepaling nit- ' 
drnkkelijk was voorbehonden. 

Art. 45b. ,v anneer aan de algemeene ver
gadering een voorstel tot wijziging van de akte 
van oprichting zal worden ~edaan, moet, in 
afwijking in zooverre van net bepaalde bij 
artikel 43g, znlks steeds bij de oproeping zelf 
tot de algemeene vergadering worden vermeld. 
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Degenen, die zoodanige oproeping hebben 
gedaan, moeten tegelijkertijd een afschrift van 
dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging 
woordelijk is opgenomen, ten kantore der ven
nootschap nederleggen ter inzage voor iederen 
aandeelhonder tot den afloop der vergadering. 
Bij gebreke daarvan kan over het voorstel niet 
wettiglijk worden besloten, wanneer honders 
van aancleelen, vertegenwoordigende ten minste 
een tiende van het ter vergadering vertegen
woordigd kapitaal, zich tegen de behandeling 
verzetten. 

De aandeelhonders moeten in de gelegenheid 
worden gesteld van den dag der nederlegging 
tot dien der algemeene vergadering een af
schrift van het voorstl'\l, gelij k bij het vorige lid 
bedoeld, te verkrijgen. Deze afschriften worden 
kosteloos verstrekt. 

Art. 45c. Van eene wijziging in de akte van 
oprichting wordt, op straffe van nietigheid, eene 
notarieele akte opgemaakt. De akte wordt 
verleden in de N ederlandsche taal. 

Die akte kan bestaan in een notarieel proces
verbaal der algemeene vergadering, waarin de 
wijziging aangenomen is, of in een later verleden 
notarieele akte. Het bestuur is bevoegd de akte 
te doen verlijden, ook zonder daartoe door de 
algemeene vergadering te zijn gemachtigd. De 
algemeene vergadering kan het bestnur of een 
of meer andere personen machtigen de ver
anderingen aan te brengen, welke noodig 
mochten blijken om de bij het volgende artikel 
bedoelde verklaring te verkrijgen. 

Art. 45d. De wijziging in de akte van op
richting bestaat rechtens niet alvorens door 
Onzen Minister van Jnstitie is verklaard, dat 
hem van bezwaren niet is gebleken. 

De bij het vorige lid bedoelde verklaring mag 
alleen worden geweigerd op de overweging, dat 
de wijziging of de wijze waarop zij is tot stand 
gekomen strijdt met de goede zeden, de open
bare orde, de wet of eene wettige bepaling der 
akte van oprichting, dan wel - in geval van 
vergrooting van het maatschappelijk kapitaal -
dat niet blijkt, dat ten minste een vijfde gedeelte 
van het vergroote kapitaal is geplaatst. 

Ter verkrijging van die verklaring moet de 
akte, houdende de wijziging, of een ontwerp 
daarvan aan Onzen voornoemden Minister 
worden ingezonden. lndien de akte bestaat 
uit een notarieel proces-verbaal der algemeene 
vergadering, kan een notarieel uittreksel daar
van worden ingezonden. 

Ingeval de wijziging eene vermindering van 
het maatschappelijk kapitaal inhondt, moet bij 
de inzending worden aangetoond, hetzij dat die 
vermindering niet strekt om terngbetaling 
op aandeelen of ontheffing van de verplichting 
tot storting op niet volgestorte aandeelen moge
lijk te maken, hetzij dat de ar tikelen 41d tot 
en met 41g in acht zijn genomen. De laatste 
verplichting geldt eveneens ingeval. van wijzi
ging als bedoeld in artikel 41h. 

Bij weigering der verklaring wordt de reden 
daarvan aan den inzender medegedeeld. 

Art. 45e. De bestnurders zijn verplicht de 
akte - of, indien deze bestaat nit een notarieel 
proces-verbaal der algemeene vergadering, een 
notarieel uittreksel daarvan - hondende wij
ziging der akte van oprichting, en de in het 
vorige artikel bedoelde verklaring zoo spoedig 
mogelijk openbaar te mak~n door middel van 
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de Ne,derlandsche Staatscourant Te dien einde 
wordt een vollectig afschrift der akte of een 
uittreksel, naar de hiervoor gemaakte onder
scheiding, door den notaris voor wien de akte 
is verleden voor afschrift of uittreksel geteekend, 
met een afschrift der verklaring bij deNe,der
landsche Staatscourant ingezonden. 

Wat niet is openbaar gemaakt, geldt niet 
tegen derden te goeder trouw. 

Art. 45/. Gedurende het faillissement der 
naamlooze vennootschap kan in hare akte van 
oprichting geene wijziging worden aangebracht 
dan met toestemming des curators. 

Art. 46. Het staat den rechter vrij aan de 
notulen der algemeene vergaderingen van 
aandeelhouders zoodani_ge bcwijskracht toe 
te kennen, als hij in ieder bijzonder geval zal 
vermeenen te behooren ; onverminderd de 
wettelijke bew:ijskracht van authentieke akten. 

Art. 46a. De nietigheid van een besluit der 
algemeene vergadering kan in rechte worden 
ingeroepen door iederen aandeelhouder en 
iederen derde-belangheb bende_ 

Echter kan nietigheid op grond dat een 
besluit niet op regelmatige wijze of met de door 
wet of akte van oprichting vereischte mede
werking van aandeelhouders is tot stand ge
komen, tenzij in geval van kwade trouw, niet 
meer worden beweerd, indien, te rekenen van 
den dag van het besluit, zes maanden zijn ver
loopen zonder dat de rechtsgeldigheid van het 
besluit op voormelden grond in rechte is be
twist. 

Evenmin kan de nietigheid van het besluit 
op voormelden grond nog worden beweerd, 
zoodra in de gedingen, waarin, ten tijde dat 
zulks door het vorig lid niet was buitengesloten, 
de rechtsgelctigheid van het besluit op bedoelden 
grond mocht zijn betwist, dit beroep op nietig
heid bij gewijsde is verworpen. 

Art. 46b. Ten aanzien van de naainlooze 
vennootschap, welker akte van oprichting aan
deelen aan toonder niet toelaat, vinden de 
artikelen 43c, 43d en 43e slechts toepassing voor 
zoover de akte van oprichting zulks bepaaJt_ 

Bij de akte van oprichting van zoodanige 
vennootschap kan worden bepaald, dat de 
raadpleging van de aandeelhouders op andere 
wijze dan door het houden van eene algemeene 
vergadering zal kunnen geschieden. Alsdan 
treedt, waar in deze afdeeling sprake is van de 
algemeene vergadering of een besluit van die 
vergadering, daarvoor in de plaats zoodanige 
andere wijze van raadplegen of een besluit 
krachtens deze andere wijze van raadplegen. 

§ 5. Van het bestuur der naamlooze vennootschap 
en van het toezicht op het bestuur_ 

Art. 47. Behoudens beperkingen bij de akte 
van oprichting, is het bestuur belast met het 
besturen van de zaken der vennootschap, met 
het beheer .van haar vermogen, daaronder be
grepen de handelingen bedoeld bij het tweede 
lid van artikel 1833 van het Burgerlijk Wetboek, 
en met hare vertegenwoordiging in en buiten 
rechte. 

Art. 47a. Indien er meer bestuurders zijn, 
wordt de vennootschap, voor zoover niet bij de 
akte van oprichting anders is bepaald, tegen
over derden door ieder der bestuurders ver
tegenwoordigd. 

Art. 47b. De bestuurder, die, handelende met 

een derde te goeder trouw, door overschrijding 
van • zijne bevoegdheid de vennootschap niet 
verbindt, wordt geacht de overeenkomst voor 
zichzelf te hebben aangegaan, tenzij de weder
partij vergoeding van kosten, schaden en inte
ressen verkiest; alles behoudens het bepaalde bij 
artikel 1843 van het Burgerlijk Wetboek. 

Art. 47c. Elke bestuurder is tegenover de 
vennootschap gehouden tot eene behoorlijke 
vervulling der hem opgedragen taak. 

De aansprakelijkheid te dezer zake is eene 
hoofdelijke voor het geheel, indien het betreft 
eene aangelegenheid, welke behoort tot den 
werkkring van meer bestuurders. Niet aan
sprakelijk is echter de bestuurder, die bewijst, 
cfat het feit aan hem niet te wijteu is en dat hij 
niet nalatig is geweest in het treffen van maat
regelen om de gevolgen daarvan af te wenden-

Art. 47d. Met afwijking in zooverre van de 
hoofdelijke aansprakelijkheid voor het geheel, 
zal de rechter, indien de bestuurder, van wien · 
schadevergoeding wordt gevorderd, bewijst dat 
de door de vennootschap geleden schade slechts 
voor een betrekkelijk crering deel aan hem te 
wijten is, bij de vaststei!ing van het bedrag der 
door dezen bestuurder verschuldigde schade
vergoeding met deze omstandigheid rekening 
houden. 

Art. 47e. Van alle rechtsvorderingen be
trekkelijk de overeenkomst tusschen de naam
looze vennootschap en den bestuurder, daar
onder begrepen de vordering bedoeld bij 
artikel 49a, waarvan het bedrag onbepaald is of 
f 200 te boven gaat, neemt kennis de arrondisse
ments-rechtbank, binnen wier recht~gebied 
de vennootschap is gevestigd. Indien de vor 
dering niet meer dan f 400 beloopt, is hooger 
beroep uitgesloten. Het bepaalde bij Boek I, 
Titel II, Tweede afdeeling van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering is te dezen niet 
toepasselijk. 

Art. 48. De benoeming van bestuurders ge
schiedt voor de eerste maal bij de akte van op
richting en later door de algemeene vergade
ring van aandeelhoud!3rs. 

Art. 48a. Bij de akte van oprichting kan 
worden bepaald, dat de benoeming door de 
algemeene vergadering zal geschieden uit eene 
voordracht, welke ten minste twee personen 
voor iedere te vervullen plaats bevat. 

De algemeene vergadering kan echter aan. 
zoodanige voordracht steeds het bindend 
karakter ontnemen bij een besluit genomen met. 
twee derden der uitgebrachte stemmen, ver
tegenwoordigende meer dan de helft van het. 
geplaatste kapitaal. 

Art. 48b. I eder bestuurder kan door de alge
meene vergadering van aandeelhouders te allen 
tijde worden geschorst of ontslagen-

Indien naar aanleiding van het ontslag 
schadeloosstelling door de vennootschap ver
sc1mldigd is en deze den rechter bovenmatig 
voorkomt, kan hij de schadeloosstellin!( op eene 
kleinere som bepalen. 

De akte van oprichting moet bevatten voor
schriften omtrent de wijze, waarop in het beheer 
der vennootschap voorloopig wordt voorzien 

i ngeval van ontstentenis of belet van bestuurders. 
Art. 48c. Voorzoover bij de akte van op

richting niet anders is bepaald, wordt de be
zoldiging van bestuurders door de algemeene
vergadering vastgesteld. 
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Art. 48d. Pandrecht ten behoeve van de 
naamlooze vennootschap op aandeelen van een 
bestuurder, ter verzekering van de nakoming 
van zijne verplichtingen als zoodanig, kan 
worden gevestigd, wat aandeelbewijzen aan 
toonder en volgestorte a.andeelen op naam 
betreft, door hunne inbewaargeving onder een 
derde ten name der vennootschap met mede
werking van commissarissen, of, bij gebreke 
van dezen, van een of meer aandeelhouders, 
daartoe bij de akte van oprichting of door de 
algemeene vergadering aangewezen, en, ten 
aanzien van niet volgestorte aandeelen op naam, 
door eene daartoe strekkende aanteekening in 
het register van aandeelhouders en ~elijke 
bewaargeving onder een derde van de biJ deze 
aandeelen behoorende dividend-bewijzen, zoo 
deze aan toonder luiden. 

Art. 48e. Tenzij bij de akte van oprichting 
anders is bepaald, is het bestuur, zonder op
dracht der a lgemeene vergadering, niet bevoegd 
aangifte te doen tot faillietverklaring der naam
looze vennootschap. 

Art. 49. Bij de aanbieding aan de algemeene 
vergadering van de stukken, bedoeld bij 
artikel 42, brengt het bestuur verslag uit 
omtrent den gang der zaken van de vennoot
schap en het gevoerde beheer. 

De algemeene vergadering kan steeds be
sluiten, dat het verslag voortaan schriftelijk 
zal worden uitgebracht. In dat geval moeten de 
aandeelhouders in de gelegenheid worden gesteld 
van den <lag der oproeping tot <lien der alge-

. meene vergadering een afschrift van het verslag 
tegen kostprijs te verkrijgen. 

Art. 49a. Niette~enstaande aan een bestuur
der ter zake van ziJn beheer verleende kwijting 
kan, ingeval van faillissement der naamlooze 
vennootschap, de curator, wanneer de toestand 
der vennootschap geheel of gedeeltelijk te 
wijten is nan grove schuld of grove nalatigheid 
van <lien bestuurder, t.en behoeve van den 
boedel van dezen schadevergoeding vorderen, 
zonder dat echter uit <lien hoofde aan aandeel
houders eenige bate kan toekomen. 

Art. 49b. Indien de openbaar gemaakte 
balans en winst- en verlieRrekening niet zijn 
opgemaakt overeenkomstig de toelichting, 
alsmede indien door die balans, winst- en ver
liesrekening en toelichting eene misleidende 
voorstelling wordt gegeven van den toestand 
der vennootschap, zijn de bestuurders tegen
over derden hoofdelijk aansprakelijk voor de 
schade, door dezen dientengevolge geleden. 
De bestuurder, die bewijst, dat zulks aan hem 
niet te wijten is, is niet aansprakelijk. 

Art. 50. Bij de akte van oprichting kan 
worden bepaald, dat er een of meer commis
sarissen zullen zijn. 

De akte van oprichting moet de taak van 
commissarissen omschrijven. 

Art. 50a. Bij een in de akte van oprichting 
voorgeschreven reglement kunnen nadere rege
len worden gesteld nopens de taak van com
missarissen of de verdeeling daarvan over de 
verschillende commissarissen. 

Bepalingen van dat reglement strijdig met de 
wet of met eenige wettelijke bepaling der akte 
van oprichting zijn nietig. 

Een reglement, als bedoeld bij de vorige 
leden, geldt tegenover derden eerst wanneer het 
is neergelegd ten kantore van het handels-

register ter kennisneming voor een ieder. Het
zelfde geldt voor wijzigingen in dat reglement. 

Art. 60b. Als commissaris wordt beschouwd 
een ieder die, zij het ook onder anderen naam, 
bij de naamlooze vennootschap eene taak ver
vult, welke bij eene zoodanige naamlooze ven
nootschap in den regel aan een commissaris is 
opgedragen . 
· Art. 50c. De benoeming van commissarissen 
geschiedt, voor zoover zij niet reeds bij de akte 
van oprichting heeft plaats gehad, door de 
algemeene vergadering van aandeelhouders. 
H et bepaalde bij artikel 48a vindt overeen
komstige toepassing. 

Echter kan bij de akte van oprichting worden 
bepaald, dat een of meer co=issarissen, <loch 
ten hoogste een derde van het geheele aantal, 
zullen worden benoemd door anderen dan de 
algemeene vergadering. 

Art. 50d. Een commissaris kan door de alge
meene vergadering te alien tijde worden ge
schorst en ontslagen ; indien het betreft een 
commissaris, overeenkomstig het laatste lid 
van het vorige artikel door anderen benoemd, 
komt uitsluitend aan dezen het recht tot schor
sing en ontslag toe. 

Het bepaalde bij het tweede lid van artikel 48b 
vindt overeenkomstige toepassing. 

Art. 50e. Tenzij bij de akte van oprichting 
anders is bepaald, kunnen commissarissen als 
zoodanig geenerlei bezoldiging genieten, welke 
hun niet bij die akte is toegekend. 

Art. 51. Tenzij bij de akte van oprichting 
anders is bepaald, wordt de naamlooze ven
nootschap in alle gevallen, waarin zij een 
tegenstriJ<lig belang heeft met een of meer 
bestuurders, vertegenwoordigd door commis
sarissen. De algemeene vergadering is steeds 
bevoegd een of meer andere personen daartoe 
aan te wijzen. 

Art. 51a. Tenzij bij de akte van oprichting 
anders is bepaald, zijn commissarissen bevoegd 
iederen bestuurder te alien tijde te schorsen. 

De schorsing kan te alien tijde door de alge
meene vergadering worden opgeheven. 

Art. 51b. Commissarissen of.diegenen hunner, 
die met het toezicht op het opmaken van de 
balans, de winst- en verliesrekening en de toe
lichting zijn belast, zijn, wanneer niet reeds eene 
benoeming ingevolge artikel 42a is geschied 
door de algemeene vergadering van aandeel
houders, bevoegd een deskundige te benoemen, 
ten einde deze op de boekhouding regelmatig 
toezicht houde en verslag uitbrenge omtrent 
de door het bestuur ontworpen balans en winst
en verliesrekening met toelichting, alvorens deze 
stukken aan de algemeene vergadering worden 
aangeboden. 

De deskundige kan te alien t ijde worden ont
slagen door degenen, die hem hebben benoerrid. 
Zijne bezoldiging wordt door dezen vastgesteld 
en komt ten laste van de naamlooze vennoot
schap. Overigens vindt het bepaalde bij artikel 
42a, derde lid, overeenkomstige , toepassing. 

Art. 51c. H et bepaalde bij de artikelen 47c,. 
47d, 47e en 49a vindt overeenkomstige toe
passing ten aanzien van commissarissen. 

Art. 51d. H et bij artikel 48d bepaalde geldt 
mede voor pandrecht op aandeelen van een 
commissaris ter verzekering van <liens ver
plichtingen, met <lien verstande, dat bij de toe
passing zal worden gehandeld gelijk bij gemeld 
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artikel is voorgeschreven voor het geval dat er 
geene commissarissen z~jn. 

Art. 52. Indien de openbaar gemaaktc balans 
en winst- en verliesrekening niet zijn opgemaakt 
overecnkomstig de toelichting, alsmede indien 
door de balans, winst- en verliesrekening en 
toelichting eene misleidende voorstelling wordt 
gegeven van den toestand der vennootschap, zijn 
zoo die er zijn, de commissarissen, die met het· 
toezicht op het opmaken van deze stukken zijn 
belast, naast de bestuurders, tegenover derden 
hoofdelijk aansprakelijk voor de schade door 
dezen dientengevolge geleden. De commissaris 
die bewijst, dat zulks niet aan eene tekort
koming zijnerzijds in het toezicht is te wijten, 
is niet aansprakelijk. 

Art. 52a. Allen, commissariRsen of anderen, 
die, zonder deel nit te maken van het bestuur 
der naamlooze vennootschap, krachtens eenige 
bepaling der akte van oprichting of krachtens 
besluit der algemeene vergadering, voor zekeren 
tijd of onder zekere omstandigheden, <laden van 
bestuur verrichten, worden te <lien aanzien, 
wat hunne rechten en verpliohtingen ten op
zichte van de vennootsohap en van derden 
betreft, als bestuurders aangemerkt. 

Art. 52b. H et goedkenren van of machtigen 
tot bepaalde bestuurshandelingen geldt niet 
als het verriohten van daden van bestuur. 

Art. 53. Op sohriftelijk verzoek van een of 
meer houders van aandeelen, ten minste een 
vijfde gedealte van het geplaatste kapitaal 
uitmakende, of een zooveel geringer bedrag als 
bij de akte van opriohting zal zijn bepaald, kan 
de arrondissements-reohtbank, binnen wier 
rechtsgebied de naamlooze vennootschap ge
vestigd is, een of meer personen, die niet be
stuurder of commissaris der vennootsohap zijn, 
benoemen tot het instellen van een onderzoek 
naar het beleid en den gang van zaken van de 
vennootschap, hetzij in haren geheelen omvang, 
hetzij met betrekking tot een gedeelte daarvan 
of tot een bepaald tijdvak. 

Het verzoek kan aan de reohtbank sle::lhts 
worden gedaan, indien door den aandeelhouder 
of de aandeelhom;lers, in het vorige lid bedoeld, 
te vergeefs een dergelijk verzoek tot het bestuur 
en de oommissarissen, zoo die er zijn, en tot de 
algemeene vergadering van aandeelhouders is 
gericht. 

H et verzoeksohrift, met redenen omkleed, 
wordt in tweevoud ingediend. Een exemplaar 
doet de griffier onverwijld aan de ,ennootsohap 
toekomen. 

De reohtbank behandelt het verzoek met den 
meesten spoed in raadkamer en beslist na ver
hoor of behoorlijke oproeping van de naam
looze vennootsohap; partijen verschijnen hetzij 
bij prooureur, hetzij bijgestaan door haar pro
cureurs. De reohtbank kan, alvorens te be
slissen, de verschijning van alle bestuurders en 
commissarissen gelasten en, ook ambtshalve, 
getuigen en deskundigen hooren. 

Art. 53a. · De rechtbank wijst het verzoek af 
wanneer niet blijkt van gegronde redenen om 
aan een juist beleid en een goeden gang van 
zaken te twijfelen en dat de verzoeker of ver
zoekers de door de rechtbank te bepalen zeker
heid hebben gesteld voor de voldoening van de 
op het onderzoek vallende kosten. 

Indien de reohtbank het verzoek afwijst, kan 
zij te gelijker tijd den verzoeker of de verzoekers 

veroordeelen tot ,ergoeding van de sohade aan 
de vennootschap door de incliening van het 
verzoek veroorzaakt. 

Art. 53b. Gedurende drie weken na den <lag 
der besohikking van de rechtbank kunnen 
zoowel de verzoeker of de gezamenlijke ver
zoekers, althans zoovelen hunner als t e zamen 
ten minste een vijfde gedeelte van het geplaatst 
kapitaal vertegenwoordigen, als de vennoot
schap, in beroep komen bij het gerechtshof. 
Het met redenen omkleede beroepsohrift wordt 
in tweevoud ingediend. Een exemplaar doet de 
griffier onverwijld aan de wederpart\j toekomen. 
Overigens is het hepaalde bij de artikelen 53 en 
53a van overeenkomstige toepassing. 

Tegen de besch:ikldng van het hof is geene 
verdere voorziening toegelaten, behoudens 
cassatie in het belang der wet. 

Art. 53c. De door den rechter benoeµide per
sonen zijn gereohtigd tot inzage van de boeken 
en bescheiden der naamlooze vennootsohap, 
waarvan de kennisneming tot richtige ver
vulling van hunne taak noodig is. De waarden 
der vennootsohap moeten hun, desverlangd, 
worden getoond. 

Het is den met het onderzoek belasten per-
1 sonen verboden hetgeen hun nopens de zaken 

der vennootschap blijkt, verder bekend te 
maken dan hunne opdraoht met zioh brengt. 

A rt. 53d. W anneer aan een met het onderzoek 
belast persoon inzage van boeken of bescheiden 
der vennootsohap wordt geweigerd, zal de pre
sident van de arrondissements-reohtbank binnen 
wier rechtsgebied de vennootsohap is gevestigd 
op verzoek van <lien persoon, na verhoor of 
behoorlijke oproeping van het bestuur der ven
nootsohap, de bevelen geven, welke de om
standigheden noodig maken ; daaronder be-

1 grepen het bevel aan de openbare macht om 
voor zooveel noodig bijstand te verleenen en de 
last om eene woning binnen te treden, wanneer 
de plaats, waar de boeken of besoheiden zioh 
bevinden, eene woning is of alleen door eene 
woning toegankeljjk. Tegen den wil van den 
bewoner wordt niet binnengetreden clan na 
vertoon van den last van den preRident. De 
oproepingen geschieden door den griffier. 

H etzelfde gelclt, indien wordt geweigerd de 
waarden der vennootsohap te toonen. 

Art. 54. Indien bij de akte van opriohting of 
bij overeenkomst aan ancleren clan aancleel
houders de bevoegdheid is toegekend het 
schriftelijk verzoek te doen, als bedoeld bij 
artikel 53, vindt het bepaa.Jde bij dat artikel en 
de daarop volgende artikelen zooveel mogelijk 
overeenkomstige toepassinl!. 

Art. 54a. H et verslag van de uitkomst van 
het onderzoek wordt ter griffie van de rechtbank 
voor de vennootschap, de aandeelhouders, de 
bestuurders en de commissarissen en, in het 
geval bedoeld bij het vorige artikel, mede voor 
hen, wien de daar omsohreven bevoegdheid is 
toegekend, ter kostelooze inzage ·nedergelegd. 

Ten spoedigste na de nederlegging geeft de 
griffier daarvan kennis aan den verzoeker of de 
verzoekers en aan de vennootschap. 

Art. 54b. De kosten van het onderzoek worden 
voldaan door den verzoeker of de verzoekers. 

De reohtbank kan na kennisneming van het 
verslag bepalen, dat clie kosten geheel of ge
deeltelij k zullen worden vergoecl door de naam-

1 looze vennootsohap, door een of meer harer 
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bestuurders of commissarissen persoonlijk, of 
door eenof meer andere personen in haren dienst. 
Tegen dergelijke voorziening, welke ook ambts
halve kan worden getroffen, doch Dimmer dan 
nadat degene, wien vergoeding van kosten 
wordt opgelegd, is gehoord of behoorlijk op-
0eroepen, staat geen rechtsmiddel open ; be
h.oudens cassatie in het belang der wet. De op
roepingen geschieden door den griffier. 

Art. 54c. De artikelen 53 tot en met 53d, 54a 
en 54b zijn op eene naamlooze vennootschap, 
welker akte van oprichting aandeelen aan 
toonder niet t oelaat, alleen van toepassing 
indien en voor zoover de akte van oprichting 
znlks bepaalt. 

§ 6. Van de ontbinding der naamlooze vennoot
schap. 

Art. 55. De naamlooze vennootschap wordt, 
on'verminderd het bcpaalde bij artilcel 37b, 
ontbonden: 

1°. door het vorstrij ken van den bepaalder, 
tijd; 

2°. door een daartoe strekkend besluit van 
de algemeene vergadering van aandeelhouders ; 

3°. door hare insolventie, nadat zij in staat 
van faillissement is verklaard. 

Art. 55a. Wanneor de tijd, waarvoor de 
naamlooze vennootsohap is aangegaan, ver
streken is zondor verlenging van den dnur der 
vennootschap door tijdige wijziging der akte 
van oprichting, wordt niettemin de duur der 
vennootschap van rechtswege met een jaar 
verlengd, indien v66r het verstrijken van den 
tijd, waarvoor de vennootschap was aan
gegaan, de algemeene vergadering Yan aan
deelhouders heeft besloten tot eene wijziging 
van de akte, strekkende tot verlenging van den 
duur der vennootschap, en tevens dat besluit 
in afschrift is neergelegd ten kantore van het 
handelsregister, ter kennisnoming voor een 
ieder, en aangekondigd in de Nederlandsche 
S taatscourant en in een der nieuwsbladen der 
gemeente, waar de vennootschap is gevestigd, 
of, bij gebreke van een in die gemeente ver
schijnend nieuwsblad, in een der nieuwsbladen , 
der provincie in welke de vennootschap is 
gevestigd. 

Art. 55b. Een besluit tot ontbinding der 
naamlooze vennootschap moet warden aan
gekondigd in de Nederlandsche Staatscourant. 
Van de ontbinding wordt tevens opgave gedaan 
ten kantore van het handelsregister ter inschrij
ving. Zoolang een en antler niet is geschied, 
werkt de ontbinding niet tegenover derden, die 
te goeder trouw verkla ren, dat die hun onbekend 
was. 

Art. 55c. Na hare ontbinding blijft eene naam
looze vennootschap voortbestaan voor zooverre 
dit tot de vereffening harer zaken noodig is. 

B~j de toepassing der bepaling van het eerste 
lid van artikel 37c zullen aan den na.am der 
vennootschap aan het slot warden toegevoegd 
de voluitgeschreven woorden ,,in liquidatie". 

Art. 55d. Indien noch bij de akte van op
richting noch bij besluit der algemeene ver
gadering vereffenaars van de naamlooze ven
nootschap zijn aangewezen ()f benoemd, treedt 
het bestuur als zoodanig op. 

De bepalingen omtrent de benoeming, de 
schorsing, het ontslag, de bevoegdheden, de 
plichten en de aansprakelijkheid van bestuur-

ders, vinden ten aanzien van de vereffenaars 
der naamlooze vennootschap overeonkomstige 
toepasRing, onverminderd het bcpaalde bij 
artikel 55c, eer ste lid. 

Indien noch bij de akte van oprichting, noch 
bij besluit der algemeene vergadering anders is 
bepaald, hebben de commissarissen ten aanzien 
van de vereffenaars dezelfde taak als hun v66r 
de ontbinding ten aanzion van het bestum· was 
opgedragen. 

Art. 56. R etgeen na de voldoening cl r schuld
eischers over is gebleven van het vermogen 
eener ontbonden naamlooze vennootschap, 
wordt aan de aandeelhouders en andere recht
hebbenden in verhouding tot ieders recht uit
gekeerd ; onverminderd de bevoegdheid der 
vereffenaars om, indien de staat van den boedel 
daartoe aanleiding gecft, eene uitkeering bij 
voorbaat te doen. 

Art. 56a. Eenige uitkeering, als bedoeld bij 
het vorigo artikel, mag niet gescbieden dan na 
verloop van t-en minste twee maa.nden, naclat 
zij door de vereffenaars door middel van de 
N ederlandsche Btaatscourant en het bij artikel 55a 
bedoelde nienwsblad is aangekondigd oncler 
mededeeling, dat het plan van uitkeering, hou
dende de grondslagen der verdeeling, ter ken nis
neming voor een ieder is neergelegd ten kan
tore van het handelsregister en bij het kantoor 
der vennootschap, indien dat kantoor nog 
bestaat. 

Binnen dien tijd kan ieder belanghebbcnde 
tegen de uitkeering of de wijze van verdeeling 
in verzet komen. Dit verzet geschiedt bij cen 
aan de vereffenaars ten kantore der ontbonden 
vennootschap, of bij gebreke van zoodanig 
kantoor, aan de woonplaats des verefienaars, 
of indien er meerdere zijn, van een hunner, 
beteekend exploot met dagvaarding van dezen 
voor de rechtbank van het arroudissement, 
waarin de vennootschap gevestigd is, ten cinde 
te hooren verklaren, dat de uitkeering n iet of 
vermindcrd met een door den rechter vast te 
stellen bedrag zal geschieden, dan wel dat de 
uit keering zal gesch ieden naar andere door den 
rechter vast te stellen grondslagen. 

Door het exploot van verzet wordt de aan
gekondigde uit keering geschorst, totda t het 
verzet is ingetrokkon of daarop bij rechterlijk 
gewijsde is beslist. 

Art. 56b. De in het vorig artikel vermelde 
rechtbank kan, hangende een geding als be
doeld bij dat artikel, na afloop van den daarbij 
gestelden termijn van t wee maanden, op ver
zoek van de vereffcnaars of een of meer andere 
belanghebbenden, de vereffenaars machtigen 
tot eene voorloopige uitkeering, door de rech t 
bank zoodanig te bepalen, dat de belangen der
genen die in verzet zijn gekomen niet worden 
benadeelcl. 

De recbter geeft zijne beslissing niet dan na 
verhoor of behoorl\jke oproeping van degenen 
die in verzet zijn gekomen. Partijen verschijnen 
hetzij bij procurcur, betzij bjjgestaan door haar 
procureurs. 

Gedurende drie weken na den dag der be
schikking van de rechtbank kunnen zoowel 
de verzockers als degenen, die verzet hobben 
gedaan, in beroep komen bjj het gerechtshof. 
Tegen de beschikking van het hof, te ~even 
met inachtneming van het bepaalde biJ het 
tweedc lid, is geene verdere voorziening toe-
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gelaten, behoudens cassatie in het belang der 
wet. 

Art. 56c. De in artikel 56a vermelde recht
bank kan op verzoek van een of meer belang
hebbenden bevelen, dat hetgeen de vereffenaars 
van de naamlooze vennootschap onder zich 
hebben geheel of gedeeltelijk zal worden in 
bewaring gegeven hetzjj ter plaatse tot het 
ontvangen van gerechtelijke consignatiiin aan
gewezen, hetzij elders op de voorwaarden door 
den rechter t e bepalen. 

Indien het verzoek door anderen dan de ver
effenaars is gedaan, beslist de rechtbank niet 
dan na verhoor of behoorlijke oproeping van de 
vereffenaars. Tegen de beschikking van de 
rechtbank is geene voorziening toegelaten, 
behoudens cassatie in het belang der wet. 

Over hetgeen ingevolge dit artikel is in be
waring gegeven, kan slechts worden beschikt 
met machtiging der rechtbank. 

Art. 56d. De bedragen, waarover niet binnen 
zes maanden na de betaalbaarstelling der 
laatste uitkeering is beschikt, worden in be
waring gegeven ter plaatse tot het ontvangen 
van gerechtelijke consignatiiin aangewezen. 

Art. 56e. Binnen eene maand na het ver
strijken van den bij het voorgaand art,ikel ge
noemden termijn zullen de vereffenaars ter 
plaatse door hen aan te wijzen, mits gelegen in 
de gemeente, waar de ontbonden naamlooze 
vennootschap laatstelijk gevestigd is geweest, 
alsmede ten kantore van het handelsregister van 
die plaats hunne rekening en verantwoording 
nederleggen, ten einde aldaar gedurende drie 
maanden ter inzage voor een ieder te ver
blijven ; deze termijn vangt aan daags nadat de 
nederlegging in de N ederlandsche Staatscoiirant 
en het bij artikel 55a bedoelde nieuwsblad aan
gekondigd is. 

Indien binncn dien termijn de vereffenaars 
niet zijn gedagvaard tot het doen van rekening 
en verantwoording, overeenkomstig de arti
kelen 771 en volgende van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering, wordt de .door hen 
nedergele~de rekening en verantwoording ge
acht te zrjn goedgekeurd. 

Art. 56/. Indien achteraf nog een schuld
eischer opkomt of van het bestaan vari eene 
bate blijkt, kan de rechtbank, op verzoek van 
een belanghebbende, de vereffening heropenen 
en, zoo noodig, vereffenaars benoemen. 

De vereffenaars z(jn bevoegd van de aan
deelhouders en de andere in artikel 56 bedoelde 
rechthcbbenden het door ieder te veel ont
vangene terug te vorderen. 

Art. 56g. De artikelen 55d tot en met 56/ 
vinden geen toepassing ingeval van faillisse
ment noch ook in het geval bedoeld bij artikel 
37~ , 

Art. 56h. Tenzij bij de akte van oprichting 
hieromtrent anders is bepaald, blijven na afloop 
der vereffening de boeken en bescheiden der 
ontbonden naamlooze vennootschap gedurende 
dertig jaren berusten onder den persoon, daartoe 
aangewezen bij de akte van oprichting of, bij 
gebreke van zoodanige aanwijzing, door de 
algemeene vergadering benoemd. 

Indien een bewaarder ontbreekt, kan ieder 
belanghebbende de rechtbank van het arron
dissement, waarin de ontbonden vennootschap 
la.atsteljjk gevestigd was, verzoeken een be
waarder· aan te wijzen. 

Tegen de ' beschikking van de rechtbank is 
geen rechtsmiddel toegelaten, behoudens cas- . 
satie in het belang der wet. 

Elke bewaarder is gehouden zijne aanwijzing 
of benoeming als zoodan.ig ter inschrijving op 
te geven aan het kantoor van het handels
register, waar de ontbonden vennootschap was 
ingeschreven. 

De aandeelhouders der ontbonden vennoot
schap of hunne rechtverkrijgenden kunnen door 
de rechtbank, in het tweede lid bedoeld, worden 
gemachtigd tot inzage van de boeken en be
scheiden, indien zij aantoonen als zoodanig bij 
die inzage een redelijk belang te hebben. " 

Art. II. H et Burgerlijk Wetboek ondergaat 
de navolgende wijzigingen : 

I. In artikel 669, tweede lid, vervalt de zin
snedc ,,overeenkomstig derzelver statuten, en, 
bij gebreke van bepalingen daaromtrent," . 

II. Na artikel 1416 worden ingevoegd de 
volgende artikelen : 

,,Art. 1416a. Hij die, met het oogmerk 
anderen te bewegen tot het nemen van schuld
brieven van eenigen staat, eenige provincie, 
gemeente, of openbare instelling of eenigen 
natuurlijken persoon, of tot het nemen van 
schuldbrieven of aandeelen van eenige bestaande 
of op te richten vereeniging, stichting of ven
nootschap, openbaar maakt of doet openbaar 
maken gegevens, welke, doordien zij onwaar, 
onvolledig of verminkt zijn, eene onjuiste voor
stelling moeten wekken, is verplicht dengeen, 
die aantoont, dat hij dientengevolge t ot het 
nemen der waarden is bewogen, het geleden 
nadeel t e vergoeden of op zijn verlangen, tegen 
overdracht der schuldbrieven of aandeelen, 
terug te betalen het bedrag waarvoor de waar
den door hem genomen zijn. 

Aansprakelijk is echter niet degeen, die aan
toont, dat hem geenerlei tekortkoming is t e 
wjjten. 

Onder schuldbrievcn en aandeelen zijn be
grepen certifi.caten van schuldbrieven en certi
ficat en van aandeelen. 

Art. 1416b. De natuurlijke persoon zelf of de 
vereeniging, stichting of vennootschap zelve 
wordt geacht de in het vorige artikel bedoelde 
gegevens te hebben doen openbaar maken : 

a . . indien de plaatsing der waarden geschiedt 
door derden krachtens eene met of namens den 

· natuur.lijken persoon of de vereeniging, stichting 
of vennootschap gesloten overeenkomst ; 

b. indien de natuurlijke persoon of de ver
eeniging, stichting of vennootschap heeft na
gelaten, hoewel redelijkerwijze daartoe ver
plicht, tijdig ter algemeene kennis te brengen, 
dat de onder a genoemde omstandigheid niet 
aanwezig is. 

Art. 1416c. Met de vereeniging, stichting of 
vennootschap zijn hare bestuurders en com
missarissen aansprakelijk. 

Bij plaatsing der waarden van eene op te 
richten vereeniging, stichting of vennootschap 
zijn, met hen die de gegevens hebben openbaar 
gemaakt of doen maken, aansprakelijk zij, die 
daarbij als oprichters, bestnurders of commis
sarissen worden genoemd, indien zij niet, 
hoewel redelijkerwijze daartoe verplicht, tijdig 
ter algemeene kennis brengen, dat die aan
duiding ten onrechte is geschied. 

Een bestuurder, commissaris of oprichter is 
niet aansprakelijk, indien hij t ijdig ter alge-
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meene kennis brengt, dat de openbaarmaking 
der gegevens buiten zijn weten of tegen zijn wil 
is geschied, of indien hij aantoont, dat hem 
geenerlei tekortkoming is te wijten. 

Art. 1416d. De aansprakelijkheid, bedoeld bij 
de drie voorafgaande artikelen, is eene hoofde
lijke. 

De rechtsvordering te dier zake vervalt na 
verloop van zes maanden te rekenen van 
den dag waarop den nemer de onwaarheid, 
onvolledi~heid of verminking, waarop de vor
dering gegrond is, is gebleken of had kunnen 
blijken." 

Art. III. Het Wetboek van Strafrecht onder
gaat de navolgende wijzigingen: 

I. In artikel 273 wordt het tweede lid derde 
lid ; tusschen het eerste lid en dit derde lid 
wordt ingevoegd een nieuw tweede lid, luidende : 

,,Met dezelfde straf wordt gestraft hij die het 
bij artikel 53c, tweede lid, van het Wetboek 
van Koophandel- gestelde verbod opzettelijk 
overtreedt." 

II. Artikel 335 wordt gelezen : 
,,Hij die, zich belastende met of zijne mede

werking verleenende tothet plaatsen van schuld
brieven of certificaten van schuldbrieven van 
eenigen staat, eenige provincie, gemeente of 
openbare instelling of eenig natuurlijk persoon, 
of van schuldbrieven of aandeelen van eenige 
bestaanrle of op te richten vereeniging, stichting 
of vennootschap, of van certificaten van zoo
danige schuldbrieven of aandeelen, het publiek 
tot inschrijving of deelneming tracht te bewegen 
door het opzettelijk verzwijgen of verminken 
van ware of voorspiegelen van valsche feiten of 
omstandigheden, wordt gestraft met gevange
nisstraf van ten hoogste drie jaren. 

Met dezelfde straf wordt gestraft de natuur
lijke persoon of de bestuurder, beheerende 
vennoot of commissaris der vereeniging, stich
ting of vennootschap, die het plegen van het 
feit opzettelijk toelaat." 

III. Artikel 336 wordt gelezen : 
,,De koopman, de bestuurder, beheerende 

vennoot of commissaris eener vennootschap of 
cooperatieve vereeniging, die opzettelijk een 
onwaren staat of eene onware balans, winst- en 
verliesrekening of toelichting op een dier 
stukken openbaar maakt of zoodanige openbaar
making opzettelijk toelaat, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar." 

IV. In artikel 342, 1°. warden de woorden 
,,handelingen met de statuten in strijd" ver
vangen door de woorden ,,eenige handeling, 
in strijd met eenige wettelijke bepaling van de 
akte van oprichting". 

V. In artikel 347 worden de woorden ,,han
delingen met de statuten in strjjd, tengevolge 
waarvan de vennootschap of vereeniging 
buiten staat · geraakt aan hare verplichtingen 
te voldoen of moet worden ontbonden" ver
vangen door de woorden ,,eenige handeling 
in strijd met eenige wettelijke bepaling van de 
akte van oprichting, tengevolge waarvan de 
vennootschap of vereeniging ernstig nadeel 
ondervindt". 

VI. Na artikel 435bis worden ingevoegd de 
volgende drie artikelen : 

,,Art. 435ter. De bestuurder of commissaris 
eener naamlooze vennootschap of een antler in 
haar dienst die in strijd handelt met eenig 
wettelijk voorschrift betreffende de vermelding 

van den naam, de plaats van vestiging of het 
kapitaal der vennootschap, wordt gestraft met 
geldboete van ten hoogste honderd gulden. 

Art. 435quater. De bestuurder eener naam
looze vennootschap, die niet voldoet aan eenige 
hem bij artikel 39 van het Wetboek van Koop
handel opgelegde verplichting betreffende het 
register van aandeelhouders, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste drie maanden 
of geldboete van ten hoogste zeshonderd 
gulden. 

Art. 435quinquies. De bestuurder eener naam
looze vennootschap, die niet voldoet aan eenige 
hem bij het Wetboek van Koophandel opgelegde 
verplichting betreffende de openbaarmaking 
van eenig besluit van aandeelhouders, het op
make'n van de balans en de winst- en verlies
rekening met toelichting, de openbaarmaking 
of nederlegging ter inzage van eenig stuk, of de 
aankondiging van dergeljjke nederlegging, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
drie maanden of geldboete van ten hoogste zes
honderd gulden." 

Art. IV. De Handelsregisterwet I918(Staats
blad n°. 493) ondergaa.t de navolgende wijzi
gingen: 

I. Artikel 2, lid 2, tweede zin, vervalt. 
II. Aan artikel 17, lid l, wordt toegevoegd 

een nieuwe zin, luidende : 
,,Onder deze wijzigingen is begrepen hct 

ontslag van dengeen die, van wege zijne be
trekking bij een handelszaak, in het handels
register is vermeld ; hetzelfde geldt van schor
sing in die betrekking en opheffing van die · 
schorsing." 

Overgangsbepalingen. 
Art. V. Op naamlooze vennootschappen, 

opgericht v66r de inwerkingtreding dezer wet, 
is deze wet mede van toepassing, doch alleen 
voor het vervolg. Handelingen en verzuimen, 
welke hebben plaats gehad v66r de inwerking
treding dezer wet, worden beoordeeld naar het 
recht, geldende ten tijde van de handeling 
of het verzuim. Alles, voorzoover de volgende 
artikelen geene afwijkingen bevatten. 

Art. VI. Ingeval de akte van oprichting eener 
naamlooze vennootschap en de Koninklijke 
bewilliging op het tijdstip van de inwerking
treding dezer wet nog niet openbaar zijn ge
maakt, vinden de artikelen 36/ (nieuw) en 
36g (nieuw) van het Wetboek van Koophandel 
toepassing, behoudens dat, in plaats van de in 
artikel 36 f bedoelde verklaring, de Koninklijke 
bewilliging moet worden bekend gemaakt. 

Hetzelfde geldt, indien de Koninklijke be
williging v66r de inwerkingtreding dezer wet 
is verleend op een ontwerp-akte, mits de akte 
zelf wordt verleden binnen een jaar na die . 
inwerkingtreding. Ten aanzien van eene later 
verleden akte heeft de Koninklijke bewilliging 
geen kracht. 

Art. VII. Het verzoek om Koninklijke be
williging op de akte van oprichting eener naam
looze vennootschap, ingediend v66r de inwer
kingtreding dezer wet, wordt afgedaan over
eenkomstig bet recht, geldende ten tijde der 
indiening. 

Ingeval van bewilliging vinden de artikelen 
36/ (nieuw) en 36g (nieuw) van het Wetboek van 
Koophandel toepassing, behoudens dat, in 
plaats van de in artikel 36/ bedoelde verklaring, 
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deze bewilliging moet worden bekend ge
maakt. 

Hetzelfde geldt, indien de Koninklijke be
williging is gevraagd op eepe ontwerp-akte. 
Indien echter de akte zelf niet wordt verleden 
binnen een jaar na de Koninklijke bewilliging 
verliest die bewilliging hare kracht. 

Art. VIII. Eene vennootschap, als bedoeld 
in de twee vorige artikelen, wordt, voor de toe
passing van de volgende overgangsbepa,lingen, 
geacht te zijn opgericht v66r de inwerking
treding dezer wet. 

Art. IX. Op wijzigingen in de akte van op
richting eener naamlooze vennootschap, waartoe 
v66r de inwerkingtreding van deze wet is be
sloten, wordt de Konink!ijke bewilliging ver
zocht overeenkomstig het recht geldende •ten 
tijde van het besluit, met dien verstande, dat 
besluiten tot wijzigingen waarvoor niet binnen 
zes . maanden na de inwerkingtreding der wet 
bewilliging is verzocht, van rechtswege ver
vallen. 

Ingeval van bewilliging vindt artikel 45e 
(nieuw) van het Wetboek van Koophandel 
toepassing, behoudens dat, in plaats van de 
daar bedoelde verklaring, deze bewilliging moet . 
worden openbaar gemaakt. 

Indien ingevolge dit artikel de Konink!ijke 
bewilliging is verleend op eene ontwerp-akte, 
verliest die bewilliging hare kracht, indien de 
akte zelf niet wordt verleden binnen zes maan
den na die bewilliging. 

Art. X. Ingeval na de inwerkingtreding van 
deze wet wordt besloten tot wijziging der akte 
van opriehting van eene naamlooze vennoot
schap, opgericht v66r die inwerkingtreding, 
moet, ter verkrijging van eene verklaring als 
bedoeld bij artikel 45d (nieuw) van het Wetboek 
van Koophandel, aan Onzen Minister van 
Justitie worden ingezonden eene gewijzigde 
akte van opriehting, of een ontwerp daarvan, 
welke geheel moet voldoen aan hetgeen bij deze 
wet is voorgeschreven, behoudens dat niet 
alsnog behoeven te worden vermeld : 

a. het aantal aandeelen, waarvoor door 
ieder der opriehters in de vennootsehap is deel
genomen; 

b. de in artikel 40a (nieuw) van het Wetboek 
van Koophandel bedoelde overeenkomsten ; 

c. de eerste bestuurders. 
. Art. XI. Zoolang de naam van eene naam

looze vennootschap, opgerieht v66r de inwer
kingtreding van de?Oe wet, niet in overeen
stemming is met het bepaalde bij artikel 36c, 
tweede lid (nieuw) van het Wetboek van Koop
handel, worden bij de toepassing van artikel 37c, 
eerste lid (n.ieuw) van dat Wetboek v66r of 
achter den naam de woorden Naamlooze Ven
nootschap gesteld, hetzjj voluit geschreven, 
hetzij afgekort tot ,,N. V.". 

De bestuurder of eomm.issaris der naamlooze 
vennootschap of een antler in haar dienst die 
dit voorsehrift overtreedt, wordt gestraft met 
geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden. 
Het strafbare feit wordt als eene overtreding 
aangemerkt. 

Art. XII. In afwijkin'g van het bepaalde bij 
artikel 38a, derde lid (nieuw) van het Wetboek 
van Koophandel kunnen in vergelijking worden 
gebracht gelden, welke, op het tijdstip van de 
inwerkingtreding van deze wet, kraehtens eene 
desbetreffende regeling in de akte van oprieh-

ting' reeds aan de vennootschap zijn toever
trouwd tot zekerheid van latere stortingen. 

Art. XIII. Ten aanzien van de naamlooze 
vennootschappen, opgericht v66r de inwerking
treding van deze wet, vinden de artikelen 39a, 
39c voor zoover betrekking hebbende op ar
tikel 39a, 40b, 41a, tweede lid, 41b, 42a, 44, 
44b, 44c en 51a (alle nieuw) van het Wetboek 
van Koophandel eerst toepassing na vjjf jaar 
te rekenen van die inwerkingtreding ;· behou
dens dat de artikelen mede van toepassing 
worden, zoodra de akte van opriehting, inge
volge een na de inwerkingtreding van deze wet 
genomen besluit, wordt gewijzigd. 

Zoolang die artikelen niet toepasselijk zijn, 
blijven de vennootschappen in zooverre onder
worpen aan het reeht geldende v66r de inwer
kingtreding van deze wet. 

Art. XIV. De artikelen 42, 42b, 42c, 43a en 
49 (alle nieuw) van het Wetboek van Koop
handel vinden geen toepassing op een boekjaar, 
hetwelk op het oogenblik van de inwerking
treding van deze wet reeds is begonnen. Daar
voor blijft van kracht het recht geldencle v66r 
de inwerkingtreding van deze wet. 

Ten aanzien van de naamlooze vennoot
schappen, opgericht v66r de inwerkingtreding 
dezer wet, waarbij de balans en de winst- en 
verliesrekening worden vastgesteld door anderen 
dan de aandeelbouders, vinden echter de hier
mede strijdige voorscbriften eerst toepassing 
na vijf jaar te rekenen van die inwerking
treding ; behoudens dat die voorschriften mede 

1 van toepassing worden, zoodra de akte van 
oprichting, ingevolge een na de inwerking
treding van deze wet genomen besluit, wordt 
gewijzigd. 

Art. XV. Ten aanzien van vorderingen van 
aandeelbouders tot betaling van winst, welke 
reeds opeischbaar is op bet tijdstip van de 

1 inwerkingtreding van deze wet, begint-, indien 
de akte van opricbting over 'het vervallen dezer 
vorderingen zwijgt, de bij artikel 42d, derde 
lid (nieuw) van bet Wetboek van Koophandel 
gestelde termijn van vijf jaren te loopen van 
genoemd tijdst-ip af, met dien verstande, dat de 
vordering in elk geval vervalt door vedoop van 
dertig jaren te rekenen van het tijdstip der op
eisch baarheid. 

Art. XVI. Ten aanzien van besluiten, ge
nomen v66r de inwerkingtreding dezer wet1 
begint de termijn van zes maanden, bedoeld b1J 
artikel 46a (nieuw) van het Wetboek van Koop
handel. te loopen van de inwerkingtreding dezer 
wet af. 

Art. XVII. De bepalingen, voorkomende in 
akten van oprichting van naamlooze vennoot
schappen, opgerieht v66r de inwerkingtreding 
dezer wet, waarbij het recht van benoeming 
en van ontslag van bestuurders aan anderen 
dan de algemeene vergadering van aandeel
houders is toegekend, blijven bij voortduring 
onderworpen aan de wetten, thans daarop van 
toe passing. 

H etzelfde geldt ten aanzien van bepalingen 
voorkomende in zoodanige akten van oprieh
ting, waarbij bet recht van benoeming en van 
ontslag van meer dan een derde van het geheele 
aantal van commissarissen aan anderen dan de 
algemeene vergadering van aandeelhouders is 
toegekend, met dien verstande, dat vergrooting 

, van het aantal commissarissen, door deze 
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anderen te benoemen en te ontslaan, in strijd 
met artikel 50c (nieuw) van-het Wetboek van 
Koophandel uitgesloten is. 

De algemeene vergadering, die een bestuur
der of commissaris niet kan ontslaan, kan even
min op grond van deze wet dien bestuurder of 
co=issaris schorsen. 

Art. XVIII. Ten aanzien van de naamlooze 
vennootschappen, opgericht v66r de inwerking
treding dezer wet, wier akte van oprichting 
de benoeming van bestuurders of commis
sarissen aan eene voordracht bindt, blijft het 
bepaalde bij a rtikcl 48a, tweede lid (nieuw) van 
het Wetboek van K oophandel buiten toepassing 
of overeenkomstige toepassing. 

Art. XIX. Het bepaalde bij artikel 48b, 
tweede lid (nieuw) van het Wetboek van Koop
handel vindt geen toepassing of overeenkom
stige toepassing op overeenkomsten, welke op 
het tijdstip van de inwerkingtreding van deze 
wet reeds bestaan ; die overeenkomsten blijven 
onderworpen aan het reeds geldende recht. 

Art. XX. De nieuwe bepalingen van het 
W etboek van Koophandel nopens de vereffe
ning van de zaken van eene ontbonden naam
looze vennootschap vinden geen toepassing ten 
aanzien van de naamlooze vennootschap, welke 
reeds ontbonden is op het tijdstip van de in
werkingtreding van deze wet ; de vereffening 
van die vennootschap blijft onderworpen aan 
het reeds geldende recht. 

Art. XXI. Na de inwerkingtreding dezer 
wet kan de termijn, bedoeld bij artikel 50 (oud) 
van het Wetboek van Koophandel, worden 
verlengd door hen, die bij de akte van oprich
ting zijn aangewezen om de verlenf!ing aan t e 
vragen, en, bij gebreke van dergeliJke aanwij
zing, door de algemeene vergadering van aan
deelhouders. 

Slotbe'[XLli'fl{J. 
Art. XXII. Deze wet treedt in werking op een 

door Ons te bepalen tijdstip. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven t e Fefor, den 2den Juli 1928. 

WILHELMINA. 
De Ministe1· van Justitie, J. Donner. 

(Uitgeg. 13 J uli 1928.) 

2 J uli 1928. WET tot wijziging van den zesden 
titel van het Eerste Boek van het Wetboek 
van Koophandel. S. 217. 

Bijl. H and. 2e Ka111 e1· 1926/1927 n° . 386 1-
3, 1927/1928 n°. 101 1- 6. 

Ha 11d. id. 1927/1928 bladz. 2176. 
Hand. l e J(amtr 1927/1928 bladz. 991-

1015. 

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

dat het wenschelijk is eenige nadere wijzigingen 
aan te brengen in den zesden titel van het 
Eerst e Boek van het Wetboek van Koophandel ; 

Zoo is het, dat W ij , den Raad van State, enz. 

Eenig artikel. 
In den zesden titel des eersten boeks van het 

Wetboek van Koophandel worden de volgende , 
wijzigingen aangebracht: 

Artikel 104 wordt gelezen : 
Indien niet anders is bedongen, is de trekker 

verpligt aan de nemer die dit vordert, den 
wisselbrief te leveren in prima, secunda en 
tertia. 

De exemplaren, waarin is vermeld, hoeveel 
exemplaren in het geheel zijn afgegeven, 
gelden alle voor eenen, en een voor alle. 

Aan artikel 116 wordt toegvoegd e~n derde 
lid, luidende : 

vVanneer de wissel is getrokken betaalbaar 
op zicht na verloop van zekeren t(jd of na een 
bepaalden dag, beginnen de termijnen, in dit 
artikel genoemd, te loopen van het einde van 
dien tijd of van den bepaalden dag. 

In artikel 135 worden de woorden : ,,Het 
endossement, gesteld aan" vervangen door : 
,,Het endossement gesteld zijnde aan" -

Artikel 139, tweede lid, wordt ingetrokken. 
In het tweede lid van artikel 155 worden de 

woorden : ,,mits inmiddcls borgstellende" ver-
vangen door: ,,mits zekerheid stellende". 

Artikel 160 wordt ingetrokken. 
Artikel 163 wordt gelezen : 
Degene die een wisselbrief, waarvan hij 

houder was, vermist, kan van den betrokkene 
de betaling alleen vragen tegen eene, voor den 
tijd van dertig jaren, te stellen zekerheid. 
. In artikel 165 worden de woorden : ,,onder 
borgtogt" vervangen door: ,,tegen het stellen 
van zekerheid". 

In artikel 167 wordt ,,163" vcrvangen door: 
,,203". 

In het eerste lid van artikel 177 worden de 
woorden ,,borg te stellen" vervangen door: 
,,zekerheid t e stellen". 

In artikel 178 wordt het woord ,, borgtogt " 
vervangen door: ,,het stellen van zekerheid". 

In artikel 179 worden de woorden : ,,op den 
volgenden dag te laten protesteren." vervangen 
door ,, te la ten protesteren op den eersten of den 
tweeden dag daarna, Zondagen en daarmed11 
in het tweede lid van art ikel 154 gelijkgestelde 
dagen niet medegerekend. ". 

Het tweede lid van artikel 179 vervalt. 
Aan artikel 182 wordt toegevoegd een derde 

lid, luidende : 
Indien het protest een vermisten wisselbrief 

betreft, volstaat, in plaats ,7an het bepaalde 
onder 10. van het voorgaande lid, een zoo nauw
keurig mogelijke omschrijving van den inhoud 
des wisselbriefs. 

Artikel 188 wordt gelezen : 
De herwissel wordt, indien hij wordt getrok

ken door den laatsten houder van den wissel
brief, geregeld naar den wisselkoers van de 
plaats, waar de wisselbrief had moet en worden 
betaald, op de woonplaats van dengene op wien 
de herwissel wordt getrokken. 

Artikel 189 wordt gelezen : 
Indien de herwissel wordt getrokken door een 

endossant, wordt hij geregeld naar den wissel
koers van de woonplaats van den endossant 
op de woonplaats van dengene op wien de her
wissel wordt getrokken. 

Het laatste lid van art·ikel 192 wordt inge
trokken. 

Artikel 203 wordt gelezen : 
Degene die een wisselbrief vermist, waarvan 

hij houder was, en welke is vervallen, en, voor 
zooveel noodig, geprotesteerd, kan zijne regten 
a.lleen tegen den acceptant en tegen den trekker 
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uitoefenen, zulks tegen eene, voor den tijd van 
dertig j aren, te stellen zekerheid. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Fefor, den 2den Juli 1928. 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, J. Donner. 

(Uitgeg. 13 Juli 1928.) 

2 Juli 1928. WET tot wijziging van de artikelen 
376 en 422 van het Wetboek van Straf
vordering. S. 218. 

Hijl. Hand. 2e liarn er 1927/1928 n° . 267 
1- 6. 

H and. id. 1927/1928 blaclz . 2176. 
H ,wd. l e K amm· 1927/1928 bladz, 991-

1015. 
Wij WILHELMINA, enz. . . doen te weten: 
A.lzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is eenige wijziging te brengen 
in de artikelen 376 en 422 van het Wetboek van 
Strafvordering ; ' 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Artikel 376, vierde lid, van het Wet

boek van Strafvordering wordt gelezen : 
.,Echter mag voor het bewijs gebruik worden 

gemaakt van de verk.laringen van getuio-en en 
deskundigen, zooals zij volgens het proces
verbaal der terechtzitting van den politie
rechter zjjn afgeleg<l, voor zoover uit den inhoud 
van dat proces-verbaal blijkt, dat zij aldaar niet 
zijn betwist." 

Art. II. Artikel 422, tweede lid, van het 
\Vetboek van Strafvordering wordt gelezen: 

.,Echter mag voor het bewijs gebruik worden 
gemaakt van de verk.laringen van getuigen en 
desknndigen, zooals zij volgens bet proces
verbaal der terechtzitting in eersten aanleg zijn 
afgelegd, voor zoover uit den inhoud van dat 
proces-verbaal blijkt, <lat zij aldaar niet zijn 
betwist.'' 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Fefor, den 2dt>n Juli 1928. 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie; J . Donner. 

(Uitgegeven 13 Juli 1928.) 

zooals die luidde v66r de invoering van de 
eerstbedoel<le wet. 

La.sten en bevelen, enz. 
Gegeven t e Fefor, den 2den Juli 1928. 

WILHELMINA. 
De Mi11is~r van Arbeid, Handel en NijvPrheid, 

J. R. S 1 o t e m a k e r d e B r n i u e. 
De ].J inister van Financien, D e G e er. 

( Uitgeg. 23 Juli 1928.) 

2 Jul i 1928. WET, houdende voorbehoud der 
bevoegdheid tot toetreding tot het ontwerp
verd1·ag bet reffende de arbeidsovereen
komst van schepelingen ( Geneve 1926). 
s. 220 . 

Wij \VILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het weuschelijk is, dat N ederland toetreedt 
tot het in de uegende, van 7 J uni tot 24 J uni 
1926 te Genev e gehouden, zitting der Alge
meene Conferentie van de vertegenwoordigers 

, der leden van de Internationale Orga nisatie 
; van den Arbeid van den Volkenbond aange

nomen ontwerp-verdrag betreffende de arbeids
overeenkomst van schepelingen, en daarbij ge
let op de wet va n den 6den Maart 1920, 
S taatsblad n°. 108, tot voorbehoud der be
voegdheid tot toetreding van het Volkenbond
verdrag en het Koninklijk besluit van den 
26sten M aart 1920, Staatsblad n°. 127, hou
dende bekendmaking in het Staatsblad van de 
toet reding van N ederland tot het Volkenbond
verdrag, op · a rt ikel 1 van het Volkenbond
verdrag, de art ikelen 387 en 405 van het 
Vredesverd rag van V ersaill es van 28 Juni 1919, 
zoomede op art ikel 58 der Grondwet; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
A rt. 1. Wij behouden Ons de bevoegdheid 

voor toe te t reden tot het nevens deze wet in 
afdruk gevoegde in de negende zitting der 
Algemeene Conferen t ie van de vertegenwoor
digers der leden van de Internationale Orga
nisatie va n den Arbeid van den Volkenbond 
aangenomen ontwerp-verdrag betreffende de 
arbeidsovereenkomst van schepelingen. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den <l ag na <li en harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te F efo r , den 2den Juli 1928. 

WILHELMINA. 2 Juli 1928. WET houdende intrekking der wet 
van den 17den Maart 1923, tot wijziging 
en aanvulling van dt> Stoomwet. S. 219'. 

! D e M inis ter van A r beid, Han del en N ijverheid, 
J. R. S 1 o t e m a k e r d e Bruin e. 

B ijl . H and . 2e Kcw,er 1927/1928 n° . 284 
1- 5. 

f la ntl. i d . 1927/1928 bladz. 2062. 
H an el. l e K amrr 1927/1928 blcidz . 1009, 

1032. 
vVij WILHELMINA, enz . .. doer t e weten: 
Alzoo vVij in overweging genomen hebben, 

<lat het wenschelijk is het heffen van rechten 
ter bestrijding van de kosten van het toezicht 
op het gebruik van stoomtoestellen te doen 
Tervallen; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 

Eenig artikel. 
Behal ve voor cle reeds verschuldigde rechten ! 

nrvalt met ingang van 1 Januari 1929 de wet 
van 17 Maart 1923 (S/,aatsblad n°. 85), tot 
wijziging en aanVullin5 van de Stoomwet. De 
tekst der Stoomwet wordt alsdan weder gelezen, 

D e M iniste1· van B u itenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k l a n d. 

D e M inist e1· 

F ransche tekst. 

D e Minis ter van Koloniiin , 
Kon i n g s be r g e r. 

van J ustitie, J. ' Donner. 
(Uit geg. 23 Augustus 1928.) 

8 0 C i e t e d e S N a t i O 11 s. 

Conference Internatlonale du Travail. 
P rojet de Conven tion Concernant le Contrat 

d'Engagem en t d es Ma,·ins. 

L a C.onference genera.le de !'Organisation 
inte rnationale du Travail de la Societe des 
N ations, 

Convoquee a Geneve par le Conseil 
d'administration du Bureau international 
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du Travail, et s' y etant reunie le 7 juin 
1926, en sa . neuvieme sess ion, 

Apres avoir decide d' a dopter diverses 
propositions rela tives au contrat d'enga
gement des ma rins, question comprise clans 
lo premier point de l 'ordre du jour de la 
session , et 

Apres avoir decide que ces propositions 
prendrai ent la forme d'un proj et de con
vention inte rnationale, 

adopte, ce vingt-quatrieme jour de juin mi! 
neuf cen t ving t-six , le Projet de Convention 
ci-apres, i, r a tifi er par Jes Membres de ! 'Orga
nisa t ion inte rna tionale du Trava il conforme
ment aux d ispositions de la Partie XIII du 
Traite de Versaill es et des P arties correspon
da ntes des a utres Tra ites de Paix : 

Article 1. L a presente Convention s'appli
que it. tous les navires de nier immatricules 
clans le pays de l'un des Membres ayant rati
f ie la presente Convention et aux a rmateurs, 
capitaines et mar ins de ces navires. 

Elle ne s'applique pas : 
aux navires de g uerre, 
aux navires d'Etat n'ayant pas une a ffecta-

t ion commerc iale. 
aux navires affectes au cabotage national , 
aux yach ts de plaisance, 
aux batiments compris sous la denomina tion 

de ,,Indian country craft" , 
aux bateaux de peche, 
anx batiments d ' une jauge bru te inferi eure 

a 100 tonneaux ou 300 metres cubes, e t, s' ii 
s'ag it de navi res a ffectes au ,, home t rade" , 
d ' une jauge infe rieure it. la l imite fi xee pour 
le regime par t icul ier de ces navires par la 
legislation nationale en vigueur au moment de 
!'adoption de la p resente Convent ion. 

A r t. 2. En vue de !'application de la pre
sente Convent ion, Jes termes suivants doi vent 
etre en tendus comme sui t: 

a) le te rme ,,nav ire" comprend tout navire 
ou batiment de quelque na ture qu' il soit , de 
propriete publique ou privee, effectuant habi
t uell ement une naviga tion mar itime; 

D) le terme ,,marin" comprend toute per
sonne employee ou engagee a bord, it. quelque 
t it re que co soit, et fi gurant au role d 'equi
page, a !'except ion des capita ines , des pilotes, 
des e leves des navires-ecoles, des appren t is 
lorsqu ' il s sont lies par un contrat specia l d'ap
pren t issage; ii exclut Jes eqni pages de la 
fl otte de g uerre et Jes autres personnes au 
se rvice permanent de l 'Etat; 

c) le te rme ,,capitaine" comprend toute 
personne ayant le commandement et l a charge 
d ' un nav ire, i, !'exception des pilotes ; 

d) le terme ,.navires affectes au home trade" 
s'applique aux navires affectes a u commerce 
ent re Jes ports d'un pays donne et Jes ports 
d'un pays voisin clans les Iimi tes geographi
ques fi xees par la legislation nationale. 

Art. 3. L e contrat d'engagement est signe 
par l'annateur ou son representant et par le 
rnarin. Des facil.ites doivent e tre donnees au 
marin, et , eventuellement, it. son conseiller 
pour examiner le contra t d 'engagement avant 
que celui-ci soi t s igne. 

L es condi t ions cla ns lesquell es le marin signe 
le cont rat do ivent etre fi xees pa r la legisla
t ion nationale de maniere a assurer le coutrole 
de l ' autori te publique competente. 

Les dispositions qui precedent, concernant la 
signature du contra t , sont considerees comme 
obse rvees s'il est etabli par un acte de l ' auto
rite competen te que les clauses du contrat ont 
ete presentes par ecrit a cette autorite et 
qu' elles ont ete confirmees a la foi s pa r l'ar
m ateur ou son representant et par le marin. 

La legislation national e doit prevoir des 
di spositions pour garantir que le marin com
prend le sens des cl a uses du contrat. 

Le contrat ne doit contenir aucune disposi
t ion qui soit contraire a la legislation natio
nale OU a la presente convention. 

La legisl a tion nat ionale doit prevoir toutes 
autres formali tes et garanties concernant la 
conclusion du contrat jugees necessaires pour 
proteger les interets de l' a rmateur et du marin. 

Art. 4. Des mesures appropriees doivent 
etre prises, en conformite de la leg islation 
nationale, pour garantir que le contra t d' epga
gement ne cont ienne a ucune clause par la
quell e Jes pa r t ies convieridraient a l'avance de 
deroger aux regles normales de competence 
des juridictions. 

Cette dispositions ne doit pas etre interpre tee 
comme excluant le recou rs a !'arbitrage. 

Art . 5. Tout marin doit recevoir un docu
ment contenant I a mention de ses services il. 
bord du navire. L a leg islation nationale doi t 
dete rminer l a forme de ce docmnent, les men
t ions qui doi vent y figurer et Jes condi t ions 
clans lesquelles ii doi t etre et abli. 

Ce document ne peut contenir aucune ap
prec iation de la qualite du travail du marin 
et aucune indication sur se3 salaires. 

Art. 6. Le contrat d' engagement peut etre 
conclu soit a duree determinee , soit au voyage, 

1 ou , si la legisla tion nationale le permet , pour 
une duree indeterminee. 

Le contrat d'engagement doit indiquer claire
ment Jes droits et obligations respectifs de 
chacune des pa r ties. 

II doi t comporter obligato irement Jes men
t ions suivantes : 

1 ° Les nom et prcnoms du marin , la date 
de sa na issance ou son a ge, ainsi quo le li eu 
de sa naissance ; 

2° L e lieu et la da te de la conclusion du 
contrat ; 

3° L a designation du ou des navires a bord 
duquel ou desquels le marin s'engage a servir ; 

4° L'effectif de !'equipage du nav ire, si la 
· legislation nationale p rescr it cette mention ; 

5° Le voyage ou les voyages a entreprend,:e, 
s'ils peuvent etre determi nes au moment de 
l ' engagement; 

6° L e service auquel le marin doit etre 
a ffecte ; 

7° Si possible le lieu et la date a uxquels 
le rn arin sera tenu de se presenter a bord pour 
le commencement de son se rvice; 

8° Les vivres a allouer au marin , sauf le 
cas ou l a legisla tion nationale prevoit un 
reg ime different; 

9° Le montant des salaires ; 
10° L e terme du contrat, soit : 
a) si le contra t a ete conclu pour une duree 

determinee, la date fi xee pour !'expira tion du 
contrat ; 

b) si le cont ~at a ete conclu a u voyage, la 
destination convenue pour la fin du contrat et 
]'indication du dela i a !'expiration duquel le 
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marin sera libere apres arrivee a cette desti
nation; 

c) si le contrat a ete conclu pour une duree 
ind6terminee, Jes conditions dans lesquelles 
chaque partie pourra denoncer le contrat ainsi 
qne le delai de preavis. ce delai ne devant pas 
otre plus court pour l'armateur que pour le 
1narin · 

11 ° 'Le conge paye annuel, accord6 a u ma
r in apres une annee passee au service du me
me nrmement, si l a legislation nationale pre
vo it un tel conge; 

12° Toutes autres mentions que la legisla
t ion nntionale pourrait imposer. 

Art. 7. Lorsque l a legislntion nationale 
prevoit qu'il y aura ii. bord un role d'equipage 
ell e doit indiquer que le contrat d'engagement 
sera transcrit sur le role d'equipage OU annexe 
it ce role. 

Art. 8. En vue de permettre au marin de 
s'assurer de la nature et de l 'etendue de ses 
droits et obligations, l a legislat ion nationale 
doit prevoir des dispositions fixant Jes mesures 
necessaires pour que le marin puisse se ren
seig-ner a bord de fa9on precise sur Jes con• 
ditions de son emploi, soit par l'affichage des 
clauses du contrat d'engagement dans un en
droit facilement accessible a ! 'equipage, soit 
par toute autre mesure appropriee . 

Art. 9. Le contrat d'engagement a duree 
indeterminee prend fin par la denonciation du 
contrat par l'une ou l'autre des parties dans 
un port de chargement ou de dechargement du 
uavire, sous condition que le delai de preavis 
convenu it cet effet, et qui doit etre au mini
mum de vingt-quatre heures , soit obser ve . 

Le preavis doit etre donne par ecrit; la le
g islation nationale doit determiner Jes condi
t ions, dans lesquelles le preavis doit etre don
ne, de maniere a eviter toute con testation 
ultexienre en tre Les parties. 

La legislation nationale doit determiner Jes 
circonstances exceptionnelles dans lesquelles le 
delai de preavis, meme regulierement donne, 
n'aura pas pour effet d'operer la res ili ation 
du contrat. 

Art. 10. Le contrat d'engagement, qu' il 
soit conclu au voyage, a duree determinee ou 
a duree indeterminee, sera resolu de plein 
droit clans Jes cas ci-apres: 

ci) consentement mutuel des parties; 
b) deces du marin; 
c) perte ou innavigabili te absolue du na

v ire; 
d) toute autre cause stipulee par la leg isl a

t ion mitionale ou la presente Convention. 
Art. 11. L a legislation nationale doit fixer 

Jes ci1·constances dans lesquelles l'armateur ou 
le capita ine a la faculte de congedier imme
diatem ent le marin. 

Art. 12. La legislation nationale doit egale
nlent determiner Jes c irconstances dans lesquel
les le rnarin a la faoulte de demander son 
dobarquement immediat. 

Art. 13. Si le marin prouve a l'arm ateur 
ou ii. son representant, soit qu' il a la possibi
lit' <l'obtenir le commandemcnt d'un navire 
ot, un emplni d'officier ou i!'officier rnecan i
cicn ou tout autre emploi plus e leve que celu i 
qu'il occupe, soit que par suite de circonstan
rcs intervenues depuis son engagement, son 
rl<'-part presente pom lui un interet capital, ii 

peut demander son congediement it condition 
qu' 1l assure, sans frais nouveaux pour l'arn1a
teur, son remplacement par une personne com
petente, agr6ee par l'annateur OU son repr6-
sentant. 

Dans ce cas, le marin a dro it aux salaircs 
correspondant a la dur6e de son serv ice. 

Art. 14. Quelle que soit la cause de !'expi
ration ou de la res il iation du contrat, la libe
ration de tout engagement cloit etre constatee 
Sur le document delivre au marin conforme
ment it !'article 5 et su r le role d'equipage, 
par une mention speciale qui doit etre, i, la 
requete de l ' une ou de l'autre des parties, 
rev0tue du visa de l'autorite publique con1pe
tente. 

Le marin a, clans tous Jes cas, le clroit de se 
faire deliner par le capitaine un certificat 
etabli separernent et appreciant la qualite de 
son travail. ou indiquant tout au moins s'il a 
entierement satisfait aux obl igations de son 
contrat. 

Art. 15. II appartient a la legislation natio
nale de prevoir Jes mesures propres a assurer 
! 'observation des dispositions de la pr6sente 
Convention. 

Art. 16. Les ratifications officiell es de la 
presente Convention dans Jes conditions pre
vues a la Partie XIII du Traite de Versailles 
et aux Parties correspondantes des autres 
Traites de Paix seront communiquees au Se
cretaire general de la Societe des Nations et 
par Jui enregistrees. 

A rt. 17 . La presente Com-ention entrera en 
viguem des que les ratif ications de deux Mern
bres de I 'Organisation internationale du 'l'ra
vail auront ete emegistr6es par le Secretaire 
general. 

Elle ne liera que les Membres dont la ratifi
cation aura ete emegist,ree au Secretariat. 

Par la suite cette Convention entrcra en 
vigueur pour chaque M embre it la date ou sa 
ratification aura ete emegistr6e au Secreta
ri at. 

Art. 18. Aussitot quo Jes ratifications de 
deux 11e1nbre$ de l'Organisation internatio
nale du Travail auront 6te enregistr6es au 
Secretariat, le Secretaire general de la Societe 
des Nations notifiera ce fait ,\ tous Jes Mem
bres de I 'Organisation i nternationale du Tra
vail. II leur notifiera 6galement l'enregistre
ment des ratifiC'at ions qui Jui seront ulterieure
ment communiquees par t-0us Jes autres :\fom
bres de !'Organisation. 

Art. 19. Sous reserve des disp-OSitions de 
]'article 17, tout Memb,:e qui ratifie la pre
scnte Convention 'engage it app li quer Jes dis
positions des articles 1, 2. 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 
10, 11 , 12 . 13, 14 et 15 au plus tard le ler 
janvier 1928, et i, prendre te lles rn~snres qui 
seront necessa ires pour rendre effecti ,-es ces 
dispositions. 

Art. 20. Tout i\Iernbre de !'Organisation 
intematiouale du Travail qui ratifie la pre
sente Convention s' engage ii. I' appl iquer a ses 
colonies, pos, essions ou protectorats. conforme
ment aux dispositions de l'article 421 du 
Trai te de Versailles et des articl es conespon
clants des autres Traites de Paix. 

Art. 21. Tout Mernbre ayant ratif ie la pre
senl;jl Convention peut la clenoncer it !'expi ra
t ion d ' une p6riode de dix annees n:pres la date 
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de la mise en vigueur initiale de la Conven
tion. par un acte communique au Secretaire 
general de la Societe des ations et par I u i 
enregistre. La d6nonciation ne prendra effet 
qu'une annCe apres avoir 0t6 enregistree au 
::iecretariat. 

Art. 22. Le Conseil d'administration du 
Bureau international du Travail dev1·a, au 
moins une fois tous Jes dix ans, presenter It la 
Conf0rcnce g0n0rale un rapport s ur l'app] ica
tion de la prosente Convention et decidera 
s'il y a li eu d ' inscrire a l'ordre du jour de la 
Conference la question de la revision ou de la 
modification de la dite Convention. 

Art. 23 . Les tcxtes fra!)(;:ais et anglais de la 
prc\scnte Convention feront foi l'un et l'autre. 

Engelsche tekst. 

L e a g u e o f N a t i o n s. 

I nternational Labour Conference. 
Draft Coni·cntion Conce1·nin(! Seam en's 

Articles u / A gree,nent . 
'l'he General Conference of the International 

Laboue Organi sation of the League of Nations, 
I-laving been convened at Geneva by the 

Governing Body of the International La
bour Office, and having met in its Ninth 
Session on 7 June 1926, and 

Having decided upon the adoption of 
certain proposals with regard to seamen's 
articles of agreement, which is included in 
the first item of the agenda of the Ses
sion. and 

Having determined that these proposals 
shall take the form of a draft internatio
nal convention , 

adopts, this twenty-fourth day of June of the 
year one thousand nine hundred and twenty 
six, the following Draft Convention for ratifi
cation by the Members of the International 
Labour Organisation, in accordance with the 
pro,·isions of Part XIII of the Treaty of Ver
sailles and of the corresponding Parts of the 
other 'l'reaties of Peace : 

Article 1. 'l'his Convention shall apply to 
all seagoing vessels- registered in the country 
of nny Member ratifying this Convention, and 
to the owners, masters and seamen of such 
ves el . 
It shall not apply to: 
ships of war, 
Government vessels not engaged in trade, 
vesse ls engaged in the coasting trade, 
pleasure yachts, 
Indian <'0untry craft, 
f ishing Yessels, 
vessels of less than 100 tons gross registered 

tonnage or 300 cubic metres , nor to vessels 
engaged in the home trade below the tonnage 
I imit prescribed by national law for the spe
cial regulation of this trade at the date of the 
pass ing of this Convention. 

Art. 2. For the purpose of this Convention 
the following expressions have the meanings 
hereby assigned to them, viz.: 

(a) The term ,,,-essel" includes any ship 
or boat of any nature whatsoever, whether 
publicly or privately owned, ordinaril y enga
ged in maritime naYigation. 

(b) The term ,,seaman" includes every per
son employed or engaged in any capacity on 

board any vessel and entered on the ship's ar
ticles. It excludes masters, pi lots, cadets and 
pupils on training ships and duly indentured 
apprentices, naval 1·atings, and other persons 
in the permanent serv ice of a Government. 

(c) The term ,,master" includes every per
son having command and charge of a vessel 
except pilots. 

(d) The te1·m ,,home trade vessel" means 
a vessel engaged in trade between a country 
and the ports of a ne ighbouring country 
within geographical limits determined by the 
nat ional law. 

Art. 3. Articles of agreement shall be sig
ned both by the shipowner or his representa
tive and by the seaman. Reasonable facilities 
to examine the articles of agreement befo,re 
they are signed shall be given to the seaman 
and also to his adviser. 

The seaman shall sign the agreement under 
conditions which shall be prescribed by natio
nal law in order to ensurn adequate super
vision by the competent public authority. 

The foregoing provisions shall be deemed 
to have been fulfilled if the competent autho
rity certifies ,that the provisions of the agree
ment have been laid before it in writing and 
have been confirmed both by the sh ipowner 
or his rnpresentati ve and by the seaman. 

National law shall make adequate provision 
to ensure that the seaman has undei.'Stood the 
agreement. . 

The agreement shall not contain anything 
which is contrary to the provisions of national 
law or of this Convention. 

1 ational law hall prescribe such further 
formalities and safeguards in respect of the 
completion of the agreement as may be con
sidered necessary for the protection of the in
terests of the shipowner and of the seaman. 

Art. 4. Adequate mea ures shall be taken 
in accordance with national law for ensuring 
that the agreement shall not contain any stipu
lat ion by which the parties purport to contract 
in advance to dep,}rt from the ord inary rules, 
as to jurisdiction over the agreemen t. 

This Article shall not be interpreted as ex, 
eluding a reference to arbitration. 

Art. 5. Every seaman shall be given a do
cument containing a record of his employment 
on board the vessel. The form of the document, 
the particulars to be recorded and the manner 
in which such particulars are to be entered in 
it sha ll be determined by national law. 

The document shall not contain any state
ment as to the quality of the seaman's work 
or as to hi s wages. 

Art. 6. 'l'he agreement may be made e ither 
for a definite period or for a voyage or, if 
permitted by uational law, for an indefinite 
period. 

The agreement shall state clearly the res
pective rights and obligations of each of the 
parties. 

It shall in all cases conta in the following 
part icu I ars : 1 

(1) The surname and other 11ames ,of the 
seaman, the date of his birth or his age, and 
his birthplace; 

(2) The place at which and date on which 
the agreement was completed; 

(3) The name of the vessel 01· vessels on 
board which the seaman undertakes, to ser:ve: 
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(4) The number of the crew of the vessel, 
if required by national l aw; 

(5) The voyage or voyages to be under
taken, if this cau be determined at the time 
of making the agreement; 

(6) The capacity in which the seaman is 
to be employed; 

(7) If possible, the place and date at which 
the seaman is required to report on board for 
service; 

(8) The scale of provisions to be supplied · 
to the seaman, unless some alternative system 
is provided for by national law; 

(9) The amount of his wages; 
(10) The termination of the agreement and 

the conditions thereof, that is to say : 
(a) if the agreement has been made for a 

definite period, the date fixed for its expiry; 
(b) if the agreement has been made for a 

voyage, the port of destination and the t ime 
which has to expire after arrival before the 
seaman shall be discharged ; 

(c) if the agreement has been made for an 
indefinite period, the conditions which shall 
entitle either party to rescind it, as we ll as 
the required period of notice for rescission; 
prov ided that such period shall not be less for 
the shipowner than for the seaman; 

{11) '£he annual leave with pay granted 
to the seaman after one year's serv ice with 
the same shipping company, if such leave is 
provided fo r by national law ; 

(12 ) Any other particulars which national 
l aw may requ ire . 

A rt. 7. If national law provides that a l ist 
of crew shall be carried on board it shall spe
cify that the agreement shall either be recor
ded in or annexed to the list of crew. 

A rt. 8. In order that the seaman may 
satisfy h imself as to the nature and extent of 
his rights and obligations, national law shall 
lay down the measures to be taken to enable 
clear information to be obtained on board as 
to the conditions of employment, either by 
posting the conditions of tµe agreement in a 
place easily accessible from the crew's quar
ters, or by some other appropriate means. 

Art. 9. An agreement for an indefinite pe
r iod may be terminated by either party in 
any port where the vessel loads or unloads, 
provided that the notice specified in the agree
ment shall have been g iven, which shall not 
be less than twenty-four hours. 

Notice shall be g iven in writing; national 
law shall provide such manner of giving 
notice as is best calculated to preclude any 
subsequent d ispute between the parties on this 
point. 

Nat ional law shall determine the exceptional 
ci rcumstances in which notice even when duly 
given shall not terminate the agreement. 

Art. 10. An agreement entered into for a 
voyage, for a definite period, or for an inde
finite period shall be duly terminated by: 

(a) mutual consent of the parties; 
(b) death of the seaman; 
( c) loss or total unseaworthiness of the 

vessel; 
(d) any other cause that may be provided 

in national l aw or in this Convention. 
A rt. 11. National l aw shall determine the 

circumstances in which the owner or master 
may immediately discharge a seaman. 

Art. 12. National law shall also determine 
the circumstances in which the seaman may de
mand his immediate discharge. 

Art. 13. If a seaman shows to the satis
faction of the shipowner or his agent that he 
can obtain command of a vessel or an appoint
ment as mate or engineer or to any other post 
of a higher grade than he actually holds, or 
that any other circumstance has arisen since 
his engagement which renders it essential to 
his interests that he should be permitted to 
take his discharge, he may claim his dischar
ge, provided that without increased expense to 
the shipowner and to the satisfaction of the 
shipowuer or his agent he furnishes a coinpe
tent and reliable man in his place. 

In such case, the seaman shall be enti tied 
to his wages up to the time of his leaving 
his employment. 

Art. 14. Whatever the reason for the ter
m ination or rescission of the agreement, an 
en try shall be made in the document issued 
to the seaman in acordance with Article 5 
and in the list of crew showing that he h as 
been discharged, and such entry shall, at the 
request of either party, be endorsed by the 
competent public authority. 

The seaman shall at all times have the right, 
in addition to the record mentioned in Article 
5, to obtain from the master a separate certi 
ficate as to the quality of his work or, failing 
that, a certificate indicating whether he has 
fully discharged his . obligations under the 
agreement. 

Art. 15. N ational law shall provide the 
measures to ensure comp! iance with the terms 
of the present Convention. 

Art. 16. The formal ratifications of this 
Convention under the conditions set forth in 
Part XIII of the Treaty of Versailles and in 
the corresponding Parts of the other Treaties 
of Peace shall be communicated to the Secre
tary-General of the League of Nations for 
registration. 

Art. 17. This Convention shall come into 
force at the date on which the ratifications 
of two Members of the International L abour 
Organisation h ave been registered by the 
Secretary-General. 

It shall be binding only upon those Mem
bers whose ratifications have been registered 
with the Secretariat. 

Thereaiter, the Convention shall c,ime int,o 
force for any Member at the date c,n which 
its ratification has been rngistered with the 
Secretariat. 

Art. 18. As soon as the ratification of two 
Members of the International Labour Organi
sation have been registered with the Secre
tariat, the Secretary-General of the League of 
Nations shall so notify all the Members of 
the International Labour Organisation. He 
shall likewise notify them of the registration 
of ratifications which may be communicated 
subsequently by other Members of he Organi
sation. 

Art. 19. Subject to the provisions of Article 
17, each Member which ratifies this Conven
tion agrees t,o bring the provisions of Articles 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12, 13, 14 and 
15 into operation not later th an 1 J anuary 
1928, and to take such action as may be 
necessary to make these provisions effective. 
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Art. 20. Each Member of the International 
Labour Organisation which ratifies this Con
vention engages to apply it t-0 its colonies, 
possessions and protectorates, in accordance 
with the provisions of Article 421 of the Treaty 
of Versailles and of the corresponding Articles 
of the other Treaties of Peace. 

Art. 21. A Member which has ratified this 
Convention may denounce it after the expira
tion of ten years from the date on which the 
Convention first comes into force, by an act 
communicated to the Secretary-General of the 
League of Nations for registration. Such de
nunciation shall not take effect until one year 
after the date on which it is registered with 
the Secretariat. 

Art. 22. At least once in ten years, the 
Governing Body of the International Labour 
Office shall present to the General Conference 
a report on the working of this Convention 
and shall consider the desirability of placing 
on the Agenda of the Conference the question 
of its .revision or mod ification . 

Art. 23. The French and English texts of 
this Convention shall both be authentic. 

2 Juli 1928. WET, houdende voorbehoud der 
bevoegdhei d tot toetreding tot het ontwerp
verdrag betreffende repatrieeri ng van 
schepel i ngen ( Geneve 1926}. S. 221. 

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

dat het wenschel ijk is, dat Nederland toe
treedt tot het in de negende, van 7 Juni tot 
24 Juni 1926 te Geneve gehouden, zitting der 
Algemeene Conferentie van de vertegenwoor
digers der leden van de Internationale Orga
nisatie van den Arbeid van den Volkenbond 
aangenomen ontwerp-verdrag betreffende repa
tr ieering van schepelingen, en daarbij gelet op 
de wet van den 6den Maart 1920, Staatsblad 
no. 108, tot voorbehoud der bevoegdheid tot 
toetred ing tot het Volkenbondverdrag en het 
Kon inklij k besluit van den 26sten Maart 1920, 
Staatsblad n° . 127, houdende bekendmaking 
in bet Staatsblad van de toetreding van Ne
derland tot het Volkenbondverdrag, op artikel 
1 van het Volkenbondverdrag, de artikelen 
387 en 405 van het Vredesverdrag van Ver
sailles van 28 J uni 1919, zoomede op artikel 
58 der Grondwet; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wij behouden Ons de bevoegdheid 

voor toe te treden tot het nevens deze wet in 
afdruk gevoegde, in de negende zitting der 
A lg·emeene Conferentie van de vertegenwoor
digers der leden van de Internationale Orga
nisatie van den Arbeid van den Volkenbond 
aangenomen ontwerp-verdrag betreffende repa
tr ieering van schepelingen. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den <lag na <lien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Fefer, den 2den J uli 1928. 

WILHELMINA. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J. R. lot em a k er de Bruin e. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

De Minister van KoloniiJn, 
Kon i n g s be r g e r . 

De Minister van Justitie, J. Donn er. 
(Uitgeg. 23 Augustus 1928.) 

Fra.nsche tekst. 

S O C i e t e d e S N a t i O n s. 

Conference Internationale du ;rravall. 

Projet de Convention concernant l e Rapa
triement des Marins. 

La Conference generale de !'Organisation 
internat ionale du Travail de la Socicte des 
Nations, 

Convoquee a Geneva par le Conseil 
d'administration du Bureau international 
du Travail, et s'y etant reunie le 7 juin 
1926, en sa neuvieme sess ion, 

Apres avoir decide d'adopter diverses 
propos itions rnlatives au rapatriement de 
marins, question comprise dans le premier 
point de l'ordre du jour de Ja session, et 

Apres avoir decide que ces proposition 
prendraient la forme d'un projet de con
vention international e, 

adopte, ce vingt-troisieme jour de juin mil 
neuf cent vingt-six, le Projet de Convention 
ci-apres, a ratifi er par Jes Membres de ! 'Or
ganisation international du 'Travai l confor
mement aux dispositions de la Partie XIII du 
Traitc de Versaill es et des Parties correspon
dantes des autres Traite8 de Paix: 

Article 1. La pre ente Convention s'appli
que 11 tous Jes navires de mer immatricules 
dans le pays de l'un des Membres ayant ratifie 
la presente Convention et aux armateurs, capi
taines et marins de ces navires. 

Elle ne s'applique pa : 
aux navires de guerre, 
aux navires d'Etat n'ayant pas une affec-

tation commerciale, 
aux navires affectes au cabotage national, 
aux yachts de plaisance, 
aux blitiments compris sous la denomination. 

de ,,Indian country craft", 
aux bateaux de peche, 
aux batiments d'une jauge brute inferieure 

a 100 tonneaux ou 300 metres cubes et, s'il 
s' agit de navires affectcs au ,,home trade", 
d'une jauge inferieure a Ja limite fixee pour 
le regime particulier de ces navire par la 
legislation nationale en vigueur au moment de 
!'adoption de la presente Convention. 

Art. 2. En vue de !'application de la pre
sente Convention, Jes termes suivants doivent 
etre entendus comme suit: 

a) le terme ,,navire" comprend tout navire 
ou batiment de quelque nature qu'i l soit, de 
propr iete publique ou privce, effectuant habi
tua l lement une navigat ion mar itime; 

b) le terme ,,mar in" comprend touto per
sonne employee ou engag6e a bord, a quelque 
titre que ce soit, et figurant au role d'equipa
ge, a !'exception des capitaines, des pilotes, 
des 6leves des navires-ecoles, des apprenti;; 
lorsqu'ils sont lies par un contrat special d'ap
prentissage; ii excl ut Jes equipages de la 
£lotto de guerre et les a utrns personnes au 
service permanent de l 'Etat; 

c) le terme ,,capitaine" comprend toute 
personne ayant le commandement et la charge 
d'un navire, a !'exception des pilotes; 

d) le terme ,,navires affectes au home 
trade" s'applique aux navircs a ffectes au 
commerce entre Jes ports d'un pays donne et 
les ports d'ua pays voisi n clans Jes 1 imites 



1928 ~ JuL! (S;ldl) 524 

gcogntph iques fi xees par l a legislation natio
nale. 

Art. 3. Tout nrnrin debarque en col\l's ou 
en fin de . contrat a le clroi t d'etre rnmene 
oit dans son pays, so it a son port d 'enga ge

ment, so it au port de depart du navire, sui
vant Jes prescr iptions de la legislat,ion natio
nale, qui doit prevoir Jes dispositions neces
sa ires a cet effet, et notamment determiner a 
qui incombe la charge du rapatr iement. 

L e rapatriement est consi dere comme assure 
lorsqu'il est procure a u marin un emploi con
venable a bord d'un navi re se rendant a l 'une 
des destinations determinees e n vertu du para- I 

graphe precedent. 
Est consid6r6. co1nn1 e 1·apatri0 le mari n qui 

est de barque soit clans son propre pays, soi t 
dans son port d'engagement ou dans un port 
vo isin. so it cla11s le port de depart du na vire. 

La legislation nationale, ou, a defaut de dis
pos itions leg isl atives, le contrat d 'en gagem en t, 
determinera Jes conditions clans lesquelles a 
droit a etre rapatri e le marin etranger em
barque cl a ns un pays autre que le sien. Les 
dispositions des paragraphes precedents r es
tent ncanmoins a pplicables a u marin embar
que clans son propre pays. 

Art. 4. L es frais de rapatriement ne peu
vent etr e mis ,\ la charge du m arin s' il a ete 
delaisse en raison: 

a~ d'un accident survenu au service du 
11av1re ; 

b) d ' un naufrage: 

du Travail a uron t ete e nregistrees au Secre
ficat ion aura ete enregistree au Secreta riat. 
Nations notifiera ce fait a tous les M embres 
de !'Organisation internationa le du Trnvail. 
II leur notifiera egalement l 'enregistrement 
des ratifications qui Jui seront ulterieurement 
conununiquees par tous Jes aut res Membres de 
I 'Organisation. 

Art. 10. Sous reserve des dispositions de 
! 'ar t icle 8, tout M embre qui rntifie la presente 
Conventio11 s'engage a appliquer Jes disposi
t ions des articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6 au plus tard 
l e ler janvier 1928, et a prendre telles mesu
res qui seront necessaires pour rendre effec
t ives ces dispositions. 

A r t. 11. Tout M embre de ! 'Organisation 
internationa le du Travail qui ratifie la pre
sen te Convention s'engage a l'applique1· a ses 
colonies, possessions ou protectorats, conforme
ment aux dispositions de !'article 421 du 
Traite de Versai ll es et des articles correspon
dants des autres Traites de P a ix . 

Art. 12. Tout Membre ayant ratifie la pre
sen te Convention peut la denoncer, a !'expira
tion d'une periode de dix annees apres la date 
de la mise en vigueur initiale de la Conven
tion, par un acte communique au Secretaire. 
general de la Societe des Nations et par lui 
enregistre. La denonciation ne prendra effet 
qu'une a nnee aprcs avoir ete enregistree au 
Secretariat. 

A rt. 13. Le Conseil d ' admin istration du 
Bureau international du Travail devra, au 
moins tme fois tous Jes d ix ans, p resenter a l a c) d'une mal adie qui n'est due m a son 

fait volontaire ni a une fau te de sa part; 
cl) de congediement pour toutes causes qui 

ne lui sont pas imputables. 
Art. 5. Les frai s de r apatriement doivent 

cornprendre toutes depenses relatives au t rans
pc,rt, au logem ent et a la nourriture du marin 
pendant le voyage. Il s comprennent egalement 
Jes frais cl'entretien du m arin jusqu'au mo
ment fixe pou,· son depart. 

I Conference generale Lill rapport Sur ! 'appli
cation de la presente Convention et decidera 
s' il y a lieu d'inscrire a l'ordre du jour de l a 
Conference la question de la revision ou de l a 
modification de la dite Convention. 

Lorsque le m a rin est rapatri e comme membre 
d' un equipage, ii a droit a la remuneration 
cles services a9complis pendant le voyage. 

Art. 6. L'a utor ite publique du pays clans 
lequel le navire est immatriculc est tenue de 
veil ler a u rapatriem ent de tous Jes m ar ins 
cl a ns Jes cas ou l a presente convention leur est 
a pplicable, sans distinction de nationalite; s'il 
est necessa ire, ell e fera l 'avance des frais de 
rapatriement. 

Art. 7. Les ratificat ions officielles de la 
pn\sente Convention clans Jes conditions pre
v ues a l a P a r t ie XIII du Traite de Versailles 
et aux Parties correspondantes des autres Trai
tes de P a ix seront communiquees au Secretaire 
general de l a Socicte des N ations et par Jui 
enregistrees. 

Art. 8. La presente Convention cntrora en 
vi g ueur des que Jes ratifications de deux 1 

:i\1embres de !'Organisation intemationale du 
Travail auront ete enregistrees par le Secre
ta ire geueral. 

Ell e ne liera que Jes Membres dont la rati
f ication aura ete enregistree au Secreta riat. 

Par I a suite cette Convention entrera en 
Yigueur pour ch aque M embre a la date ou sa 
ratif ication aura ete enregistree au Secreta
riat. , 

Art. 9. Auss itot que les ratifications de 
cleux M embres de ! 'Orga nisation internationale 

Art. 14. L es textes franc;ais et anglais de 
la p resente Convention feront foi l'un et 
l'.autre. 

Engelsche tekst. 

L e a g u e o f N a t i o n s. 
Internatloual Labour Conference. 

Dr-aft Convention Concerning the 
R epatriation of Sea1nen. 

The General Conference of the International 
Labour Organisation of the League of Nations, 

H aving been convened at Geneva by the 
Governing Body of the International La
bour Office, and h aving m et in its Ninth 
Session on 7 June 1926, and 

Having decided upon the adoption of 
certain proposals with regard to the r epatria
tion of seam en, which is included in the first 
item of the agenda of the Session, and 

H aving determined that these proposals 
sha ll take the form of a draft internatio

nal convention, 
adopts, this t wenty-third day of June of the 
year one thousand nine hundred and twenty
six, the following Draft Convention for rati
fication by the M embers of the Interna tional 
Labour Organisation, in accordance with the 
provisions of Part XIII of the Treaty of Ver
saill es and of the corresponding Parts of the 
other T reaties of P eace : 

Article 1. This Convention shall a pply to 
all seagoing vessels registered m the country 
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of a ny l\lernber ratifying this Convention, and , 
to the owners, masters and seamen of such 
yessels. 

lt shall not apply to: 
ships of war, 
Government ,·essels not engaged in trade, 
vessels engaged in the coasting trade, 
µleasure yachts. 
Indian country craft, 
fishing vessels. 
vesse1s of Jess tha.n 100 tons gross registe

red tonnage or 300 cubic metres, nor to ves
sels engaged in th borne trade below the 
tonnage limit presc,·ibed by national law for 
the specia I regulation of thi s trude at the 
date o[ the passing of th is Convention. 

Art. 2. For the p urpose of this Convent ion 
the following express ions have the meanings 
hereby ass igner! to them, viz.: 

( a) T he term ,, vessel" iucl udes any ship 
or boat of any nature whatsoever, whether 
publicly or privately owned, ordinar il y enga
ged in maritime nav igation. 

(b) The term ,, eaman" includes every 
person employed or engaged in any capacity 
on board any Yessel and entered on the ship's 
articles. It excludes masters, pilots, cadets a nd 
pupi ls on training sh ips and duly indentured 
apprentices, naval ratings, and other persons 
in the permanent service of a Government. 

(c) The term ,,master" includes every per
son having command and charge of a vessel 
except pilots. 

(d) The term ,,home trade Ye el" means 
-a vessel engaged in trade between a country 
and the ports of a neighbouring country 
wi thin geographical limits cleterrninecl by the 
national 1 .HY. 

Art. 3. Any seaman who is landed dur ing 
the term of hi s engagement o,· on its exp ira
t ion shall be entitled to be taken back to his 
own count.ry, or to the port at which he was 
en ,aged or to the port at which the voyage 
commen~ed, as shal I be determined by natio
na l law, which shall conta in the provisions 
necessary for dealing with the matter, inclu 
ding provis ions to determine who shall bear 
the ch:irge of repatriation. 

A seaman shall be deemed to have been 
du ly repatriated if he has been provided with 
suitabl e employment on board a vessel pro
ceeding to one of the destinations prescr ibed 
in acco rdance with the foregoing paragraph. 

A seaman shall be deemed to have been 
repatr iated if he is landed in the country to 
which he belongs, or at the poi-t at which he 
was engaged, or at a ne ighbour ing port, or 
at the p0t-t at which the voyage commenced . 

The cond itions under which a fore ign sea
man engaged in a country other than his own 
has the r ight to be repatriated shall be as 
provided by national law or, in the absence 
of such J egal provisions, in the articles o[ 
agreement. The provisions of the preceding 
paragraphs shall , however, apply to a seaman 
engaged in a port of hi s own country. 

Art. 4. The expenses of repatriation shall 
not be a charge on the seaman if he has been 
left beh i ncl by reason of: 

(a) injury susta ined in the service of the 
·vessel , Ol' 

(b) shipwreck, or 
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(c) ill ness not clue to hi own wilful act or 
default, or 

(d) d ischarge for a ny cause for which he 
cannot be he ld respons ible. 

Art. 5. Th e ex penses of repatriation shall 
incl ude the transpo rtation charges, the accom
modation and the food of the seaman clut·jug 
the journey. They shall also include the main
tenance o[ the seama n up to the time fixed 
for hi s depal'ture. 

,vhon a. sean1an is repatriated as 1ne 1nbe t· of 
a crew, he shall be ent it led to remuneration 
for work done dur ing the voyage. 

Art. 6. The pub! ic authority of the country 
in which the vessel is reg i tered sha ll be res
ponsib le for supen- ising the repatriation of 
a 11y member of the crew in cases where this 
Convention applies, whatever may be his 
nationali ty, a nd where necessary for g iving 
hin1 his expenses in advance. 

Art. 7. The formal ratifications of this 
Convention under the condi t ions set forth in 
Part XUI. of the 'l'reaty of Versaill es and in 
the corresponding P arts of the other Treaties 
of P eace shall be communicated lo the Secre
tary-General of the League of Nations for 
reg istration. 

Art. 8. This Convention sha ll come into 
force at the elate on which the ratifications 
of two Members of the International LaboUl' 
Organisation have been registered by the 
Secretary-Genera I. 

It shall be binding only upon those Mem
bers whose rntifications have been registered 
with the Secretariat. 

Thereafter , the Convent ion shall come into 
forne fo r any Member at the elate on which 
its ratification has been registered with the 
Secretariat. 

Art . 9. As soon as the ratification of two 
:Members of lhe I nternational Labour Organi
sation have been registered with the Secre- . 
tariat, the Secreta ry-General of the League 
of ations shall so notify a l I the M embers of 
the Iuternational Labour Organisation. H e 
sha ll likewise notify them of the registration 
of r atifications which may be communicated 
subsequently by other Members of the Orga-
11isati011. 

Art. 10. Subject to the provis ions of Article 
8, each Member wh ich rat ifies this Convention 
agrees to bring the provisions of Articles 1, 
2, 3, 4, 5 a nd 6 into operation not later than 
1 January 1928, and to take such action as 
may be necessary to make these prO\·isions 
effective. 

Art. 11. Each Member of the Inte rnational 
Labour Organisation which ratifi es thi s Con
rnntion engages to apply- it to its colonies, 
possessions a nd protectorates, in accordance 
with the provisions of Art icle 421 of the 
Treaty of Versailles and of the corresponding 
Articles of the .other Treaties of P eace. 

A rt. 12. A Member which has ratified this 
Convention may denounce it after the expira
t ion of ten years from the elate on which the 
Convention first comes into force, by an act 
communicated to the Secretary-General of the 
League of Nations for registration. Such 
denunciat ion shall not take effect until one 
year after the elate on which it i registered 
with the Secretariat. 

34 
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Art. 13. At least once in ten years the 
Governing Body of the International Labour 
Office shall present to the General Conference 
a report on the working of this Convention 
and shall consider the desirability of placing 
on the Agenda of the Conference the question 
of its revision or modification. 

Art. 14. The French and English texts of 
this Convention shall both be a uthentic. 

2 Juli 1928. WET, houdende nadere voor
schriften ten aanzien van de uitoefening 
der geneeskunst . S. 222. 

lJijl. H and. 2e Kam er 1924/1925 n°. 290 
1- 3 ; 1925/1926 n° . 61 ; 1926/1927 n° . 54 1- 6; 
1927/1928 n °. 11 1- 4. 

Hand. id. 1927/1928 bladz . 1763- 1768, 
2069-2086 . 

Hand. l e Karn er 1927/1928 bladz. 893-
895, 991, 1032. 

Wij WILHELMINA, enz . . . doen te wcten : 
Alzoo wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is nadere voorschnften te 
geven t en aanzien van de nitoefening der genees
knnst door geneeskundigen, en , voor zoover 
die hnn bij de wet is toegestaan, door t and
artsen en vroedvrouwen, en voorzieningen te 
treffen voor de toepassing van die voorschriften; 

Zoo is het , dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. E en geneesknndige, die zich schul

dig maakte aan handelingen, die het vertron
wen in den stand der geneeskundigen onder
m11nen, of aan nalatigheid, waardoor ernstige 
scha,de ontstond voor een persoon, t e wiens 
behoeve hem genees-, heel- of verloskundige 
raad of bijstand gevraagd werd of aan wien 
hij dien raad of bijst and verleende, of die in 
de uitoefening van de genecskunst blijk geeft 
van grove onkunde, kan, onverminderd ziJn 
aansprakelijkheid ingevolge het Burgerlijk Wet

. boek of het Wetboek van Strafrecht, worden 
onderworpen aan een van de maatregelen, 
vermeld in artikel 5. 

2, Een tandarts, die zich schuldig maakt e 
aan handelingen, die het vertronwen in den 
stand der tandartsen ondermijnen, of aan na
latigheid, wan.rdoor ernstige schade ontstond 
voor een persoon, t e wiens behoeve hem t and
heelkundige raad of bijstand gevraagd werd of 
aan wien hij dien raad of bijstand verleende, 
of die in de uitoefening van J e tandheelknnst 
blijk geeft van grove onknnde, kan. onver -11in
derd zijn aansprakelijkheid ingevolge het Bnr
gerlijk Wetboek of het Wetboek van Straf
recht, worden onderworpen aan een van de 
maatregelen, vermeld in artikel 5. 

3. Een v roedvronw, die zich sch nldig maakte 
aan handelingen, die het vertronwen in den 
stand der vroedvronwen ondermijnen, of aan 
nalatigheid, waardoor ernstige schad ontstond 
voor een zwangere of kraamvrouw, te wier 
beboeve haar verlosknndige ra ad of b,Jstand 
gcvraagd werd of aan wie zij dien raad of bij
stand vPrleende, of voor een met haar bijstand 
geboren kind, of die in de nitoefening der ver
Josknnst, voor zoover z 1 daartoe bPvoegd is, 
blijk geeft van grove onk mde, kan, onvermin
derd ha ,r aansprake lijkheid ingevolge het n u r
gerlijk \;\,,'etboek of het We _boek van Strafrecht, 
worden onderworpen aan een van de maatrege
len, vermeld in artikel 5. 

4. Ten aanzien van een geneesknndige, een 
tan d arts of een vroedvrouw, die door een ziels- of 
lichaamsziekte of door onderdoms- of li chaams
gebreken ongeschikt moet worden geacht voor 
de nitoefening van geneeskunst, knnnen de 
maatregelen, vermeld onder 4°. en 5°. van het 
eerste lid van artikel 5, worden toegepast. 

5. l. De maatregelen. bedoeld in de ar-
t ikelen 1-4, zijn: 

1 °. waarschuwing : 
2°, berisping ; 
3°. oplegging van een geldc,oete van ten 

hoogste twee duizend gulden ; 
4°. schorsing in de nitoefening van genees- . 

kunst voor ten hoogste een jaar ; 
5°, ontzeg ~ing van de bevoegdheid, genees

knnst uit te oefenen. 
2. De geldboete komt ten bate van den 

Staat. 
3. 1ndien een geldboete wordt opgelegd, 

knnnen in de beslissing <\en of meer· ter rn ijnen 
worden vastgesteld waarin zi,i m"<'t worden 
voldaan. De invordering vitn de boete geschiedt 
met overeenkoms aige toepassing van de arti 
kelen 14 en volgende van de wet van 22 Mei 
1845 (St w tsblad n°. 22 ) door den ontvanger der 
directe belastingen van de woonplaats van hem, 
aan wien de r. oete is opgelegd. 

6 . Het bepaalde in artikel 195 van het 
Wetboek van ,:,trafrecht vindt overeenkomstige 
toepassing ten aanzien van den geneesknndige, 
den tandarts of de vroedvronw, 

1°. die, hoewel bij onherroepelijk geworden 
uitspraak schorsing in de uitoefening van ge
neesknnst is opgelegd, gedurende die schorsing 
genaesknnst nitoefent ; 

2°. die, hoewel bij onherroepelijk geworden 
nitspraak de bevoegdheid, geneeskunst uit te 
oefenen, is ontzegd, geneeskunst uitoefent. 

7. 1. Het nemen van de beslissingen, die 
de toepass ing van de artikelen I - 4 noodig 
maakt, wordt op ,edragen aan bijzondere Colle
gei,. 

2. Van de beslissing van een zoodanig Colege 
st.a ,, t be · , ep vp ' n op een Cen t raa Cc>llege. 
fndiell zij ev <Jnwel opleggirnr van een geld 
boete, schorsing in d e nitoefening van genees
lmnst of ontzegging van de bevoegdh.eid ge
neeskunst nit te oefe ~en inhoudt, staat beroep 
open op het gerecht, hof . binnen welks ressort 
het College, dat de beslissing nam, gevestigd is .. 

:1. Indien het gerechtshof van oordeel is,. 
dat er geen termen zijn voor handhaving, al 
of niet gewjjzigd, van de beslissing, vernietigt 
het die en verw(jst het in daarvoor in aan
merking komende gevallen de zaak naar het. 
Centraal Colle ,e ter beslissing of er t ermen 
zijn vo ,r waarschnwing of berispi g. 

4. Indien het Centraal Colle _e, een zaak 
in beroep behandelende, meent, dat. er ,ermen 
zijn om t P over , Pgen of op legging van een geld
boete, schorsin'!; in de uitoefening van genees
knnst of ontzeg.dn; va n de bevoe dheid ge
neesknnst nit te oefenen moet worden toege
p ast, dra ,gG het de zaak t er verdere behan
deling over aan het gerechtshof, .innen welks 
ressort het l:olle.; e, van welki beslis ·<ing bc
roep is in (esteld, g~vestigd is. Het gerechtshof 
beslist daarna of een van de ma tre!!ele 11, 

vermeld in arti~el 5, mnet worden toe ,epast. 
5. l edere beslissing hondt de over , e singen . 

in, waarop zij stenn c. 
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8. 1. Aan het oordeel van het College voor 
de beslissing in eersten aanleg en van het Cen
traal College kunne n geschillen ter zake van 
de uitoefening van de pract(jk door genees
kundigen, t andartsen of vroedvrouwen worden 
onderworpen, indien de partijen hctzij in het 
algemeen hetzij vo or het bepaalde geval daar
toe haar toestemming hebben gegeven. Worden 
die geschillen niet in der minne bijgelegd, dan 
beslist het College. Aan het oordeel van die 
Colleges kunnen ook worden onderworpen ge
schillen tusschen met toezicht of leiding belaste 
geneeskundige ambtenaren en de practijk uit
oefenende geneeskundigen, tandartsen of vroed
vrouwen. indien de partijen daartoe haar toe
stemming liebben gegeven. 

:L Bij de beslissing van de in dit artikel be
doelde gcschillen kan een van de maatregelen, 
vermeld in artikel 5, l 0 • of 2° ambtshalve worden 
toegepast. . 

9. 1. Een College voor de beslissing in 
eers ten aanleg en bet Centraal College bestaan 
elk uit vier geneeskundigen en een rechtsge
leerde, welke .laatste voorzitter is. 

2. Indien een besl issing moet worden ge
nomen ten aanzien van een tandarts of een 
vroedvrouw, worden in het College twee ge
neeskundigen, zoo mogelijk, vervangen door 
onderscheidenlijk twee tandartsen of twee 
vroed vrou wen. 

10. 1. Behoudens bet bepaalde in het tweede 
lid van artikel 8 wordt een zaak ineerstenaanleg 
aanhangig gemaakt door een sch riftelijke klacht . 
van een, ter beoordeeling van bet College, 
waarvoor de zaak dient, rechtstreeks belang
hebbende, van het bestuur van een licbaam, 
bij hetwelk de geneeskundige, de tandarts of de 
vroectvrouw in dienst of ,·oor het verleenen 
van geneeskundige, tandheelkundige of verlos
kundige hulp ingeschreven is, of van cen ge
neeskundig inapectem: van het Staatstoezicht 
op de volksgezondheid of van een inspecteur 
voor bet Staatstoezicht op krankzinnigen en 
krankzinnigengestichten. 

2. Zoodra een klacht is ingekomen, stelt 
de voorzitter een voorloopig onderzoek in. Blijkt 
dat de klacht is ingediend door iemand, die 
daartoe niet ingevolge het eerste lid bevoegd is, 
dan verklaart het College den klager zonder 
nadeornderzoek niet-ontvankelijk. Bljjkt, dat 
de klacht kennelijk ongegrond of van onbedui
den den aard is, dan kan het College haar zonder 
nader onderzoek afwijzen. In alle andere ge
vallen neemt het College een beslissing niet 
dan nadat de geneeskundige, de tandarts of de 
vroedvrouw, over wie geklaarrd is, opgeroepen 
en, in geval van verscbijnen, gehoord is. 
Deze bepaling vindt overeenkomstige toepas
sing in het geval, voorzien in het tweede lid 
van artikel 8. . 

3. Intrekken van de klacht, nadat zij is in
gekomen, of neerleggen van de practijk door 
den geneeskundige, den tandarts of de vroed
vrouw, die bij de zaak is betrokken, beeft op 
de verdere behandeling geen invloed, wanneer 
naar bet oordeel van het College het algemeen 
belang vorderd, dat de behandeling wordt 
voortgezet. 

11. l. De geneeskundige, de tandarts of 
de vroedvrouw, over wie geklaagrl is, en hij, 
die de klacbt heeft ingediend. kan binnen drie 
dagen, na ontvangst van de oproeping om voor 

een College voor de beslissing in eersten aan
leg, voor bet Centraal College of voor een ge
recbtshof te verschijnen, wraken : 

10. elk lid, dat in het gcval of in de ge
vallen, die tot de klacht aanleiding gaven, 
rechtstrPeks betrokken is geweest : 

2°. elk lid, dat aan den klager of aan hem 
of haar , over wie geklaagd is, niet verder dan 
in den vierden graad in bloedverwantschap of 
zwagerschap bestaat : 

3°. elk lid, dat een rechtstreeksch belar,g 
heeft, dat strijdig is met bet helang van den 
klager of van hem of haar, over wie geklaagd is. 

2. Over de wraking wordt zoo spoedig mo
gelijk beslist door de niet-gewraakte leden. 

3. Bij staking van stemmen wordt de wra
king geacht te zijn toegewezen. 

4. H et bepaalde in <lit artikel is van over
eenkomstige toepassing in geval van beslissing 
van een geschil, als bedoeld in artikel 8. 

12. 1. Indien de bebandeling van een zaak 
hetzij op klacht hetzij ambtshalve, niet moge
lijk blijkt zonder dat de geneesku1;dige, 
de tandarts of de vroedvrouw, over wie ge
klaagd is, gehoord wordt, en die geneeskun
dige, tandarts of vroedvrouw, hoewel kracb
tens ar tikel 10 opgeroepen, niet is versche
nen, en bet College of bet gerechtshof, 
dat de klacht bebandelt, desondanks van oor
deel is, dat het algemeen bebng de afdoening 
vordert, kan dat College of dat gerechtshof 
beslissen, dat die geneeskundige, die tandarts 
of die vroedvrouw op een daarbij t e bepalen 
<lag m oet verschijnen. I edere beslissing houdt 
de overwegingen in, waarop zjj steunt. 

2. Van de beslissing, bedoeld in het vori
ge lid, staat, indien zij is genomen door een 
College voor de beslissing in eersten aanleg
beroep op bet Centraal College open. 

3. H et bepaalde in de artikelen 192 en 444 
van het Wetboek van Strafrecht ten aanzien 
van hem, die wottelijk als getnige, deskundige 
of tolk is opgeroepen, geldt mede t en aanzien 
van den geneeskundige, den tandarts of de 
vroedvrouw, bedoeld in het eerste lid. 

13. Ieder die als getnige of deskundige is 
opgeroepen, zoowel in eersten aanleg als in 
beroep, is verplicht aan die oproeging gevolg 
te geven. H ij die als getuige of deskundige is 
opgeroepen, is verplicht getuigenis af te leg, 
gen of zijn diensten als deskundige te verlee
nen, een en antler behoudens geldige redenen 
van verschooning op g:rond van de verplichting 
tot geheimhouding uit hoofdc van stand, be
roep of ambt, als in artikel 218 van het Wet
boek van Strafvordering bedoeld. 

14-. L De leden van een College voor de 
beslissing in eersten aanleg, van bet Centraal 
College en van een gerechtshof zijn verplicht 
tot geheimhouding van de bij het College of 
bet gerechtshof aanhangige zaken. van de be
raadslagingen over een zaak en van de bo
slissing, voor zoover niet op den voet, te be
palen bij den in artikel 15 bedoeldenalgemeenen 
maatregel van bestuur, mededeeling aan amb
tenaren van politie of justitie wordt vereischt. 
Indien evenwel het College of het ge1echtshof, 
dat een beslissing genomen heeft, van oordeel 
is, dat zij met bet oog op haar belang voor 
bekendmaking in aanmerking komt, wordt die 
beslissing bekend gemaakt, op de wijze , bij 
algemeenen maatregel van bestuur te bepalen. 
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2. Aan den inspecteur wordt van de be- I 

slissing, zoowel in eersten aanleg als in beroep, 
afschrift gezonden. Hij is onder hetzelfde voor
behoud, als vervat in het eerste lid, , erplicht 
tot geheimhoudi.ng. 

3. Aan ieder ander, die een klacht heeft 
ingediend, wordt, zoowel in eersten aanleg als 
in beroep, indien de klager niet-ontvankelijk 
wordt verklaard of de klacht wordt afgewezen, 
<laarvan mededeeling gedaan. 

15. Wij regelen verder bij algemeenen maat
regel van bestuur d~n zetel, het ambtsgebied, 
de samenstelling, de bevoegdheid en de orde 
van behandeli.ng van zaken van de Colleges 
voor de beslissing in eersten aanleg en van 
het Centraal College alsmede de orde van be
handeling van zaken door de gerechtshoven. 
Wij regelen daarbij tevens alles wat voor de 
uitvoering van deze wet voorziening vordert. 

Overgangsbepaling. 
16. Een tandheelkundige, als bedoeld in 

de wet van 30 December 1926 (Staatsblad n°. 
454), die zich bij de toepassing van de vol
ledige tandprothese schuldig maakte aan na
latigheid, waardoor ernstige schade ontstond 
voor een persoon, te ,viens behoeve hem tand
heelkundige raad of bijstand gevraagd werd of 
aan wien hij di.en raad of bijstand verleende, of 
die in de toepassing van de volledige tandpro
these blijk geeft van grove onkunde, kan, onver
minderd zijn aansprakelijkheid ingevolge het 
Burgerlijk Wetboek of het Wetboek van Straf
recht, worden onderworpen aan een van de 
volgende maatregelen : 

1 °. waarschuwing ; 
2°. berisping ; 
30_ oplegging van een geldboete v11,n ten 

hoogste twee duizend gulden ; 
40_ schorsing in de toepassing van de vol

ledige tandprotbese voor ten hoogste een jaar ; 
50_ ontzegging van de bevoegdheid de vol

ledige tandprothese toe te passen. 
Indien een geldboete wordt opgelegd, zijn 

het tweede en derde lid van artikel 5 v11,n toe
passing. 

Het bepaalde in de artikelen 4, 7, 9, 10, 
11, 12, 13 en 14 vindt overeenkomstige toe
passing. Het bepaalde in artikel 195 van het 
Wetboek van strafrecht vindt mede overeen
komstige toepassing ten aanzien van den tand
heelkundige. 

J0. die, hoewel bij onherroepelijk geworden 
uitspraak schorsing in de toepassing van de 
volledige tandprothese is opgelegd, gedurende 
die schorsing de . volledige tandprothese toe
past; 

20. die, hoewel bij onherroepelijk geworden 
uitspraak de . bevoegdheid de volledige tand
prothese toe te passen, is ontzegd, de volledige 
tandprothese toepast . 

Slotbepaling. 
17. Deze wet treedt _in werking met ingang 

van een door Ons te bepalen dag. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Fefor, den 2den Juli 1928. 

WILHELMINA. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J . R . SI o t em a k er de Bruin e. 
De Minister van Justitie, J. Donner. 

(Uitgeg. 23 Juli, 1928.) 

2 Juli 1928. WET tot wijziging der Onge
vallenwet 1921. S. 2:23. 

Bijl. Hand. 2e ICamer 1926/1927 n° . 336 
1- 5; 1927/1928 n° . 76 1- 18. 

Hanel. id. 1927/1928 blctdz. 1863- 1886, 1908 
- 1913. 

H and. l e K am er 1927/1928 bladz. 461- 471 , 
884, 885. 895, 896, 1023- 1029. 

W~j WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het-wenschelijk is gebleken in de Ongevallen
wet 1921 eenige wijzigi.ngen en aanvullingen 
aan te brengen : 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. .Aan artikel 1 der Ongevallenwet 1921 

wordt een lid toegevoegd, luidende : 
Met lichamelijk letsel, gevolg van een onge

val, wordt gelijkgesteld lichamelijk Jetsel, in een 
betrekkelijk korten tijd ontstaan, zooals pees
schede-ontsteking, bevriezing, h-itteberoerte, 
warmtebevanging, zonnesteek, blaar en der
gelijke. 

Art. II. Het bepaalde in artikel 2, tweede lid, 
onder 3°., der Ongevallenwet l!l21 wordt als 
volgt gelezen : 

,,personen, die van derd;;n fooien of andere 
uitkeeringen in geld ontvangen, welke verband 
houden met ten behoeve van den werkgever 
verrichten arbeid.". 

Art. III. Tusschen artikel 2 en artikel 3 van 
vorengenoemde wet wordt een nieuw artikel 
ingevoegd, luidende als volgt : 

,,Art,ikel 2a. (1) Degene, die in aangenomen 
werk persoonlijk arbeid, die van werklieden 
in het in de onderneming uitgeoefende bedrijf 
wordt verlangd, verricht in de onderneming 
van een werkgever en ten aanzien van wien door 
het bestuur der bank niet is beslist, dat hij in een 
onderneming een verzekeringsplichtig bedrijf 
uitoefent, wordt voor de toepassing van deze 
wet geacht dezen arbeid te verrichten in dienst 
van dien werkgever. Hetgeen voor de verrich
ting van dien arbeid wordt genoten, wordt als 
loon in den zin dezer wet beschouwd. 

(2) Indien de in het eerste lid bedoelde 
persoon zich bij het verrichten van den arbeid 
laat bijstaan door andere personen. worden ook 
deze andere personen voor de toepassing van 
deze wet beschouwd hun arbeid te verrichten 
in dienst van den in het eerste lid bedoelden 
werkgever.. Hetgeen voor den gezamenlijk 
verrichten arbeid wordt genoten, wordt geacht 
door ieder dergenen, die den arbeid hebben 
verricht, voor een gelijk dee! te zijn genoten.". 

Art. IV. Tusschen artikel 3 en 4 der Onge
vallenwet 1921 wordt ingevoegd een nieuw 
artikel 3a, luidende als volgt : 

,,Indien een privaat persoon, een publiek
rechtelijk lichaam, een vereeniging, stichting of 
vennootschap, hetzij met, hetzij zonder sub
sidie van overheidswege personen tegen genot 
van een geldelijke uitkeering werkzaamheden 
doet verrichten, en die personen ingevolgl' 
art. 1 verzekerd zouden zijn, indien zij die 
werkzaamheden in een onderneming in loon
dienst verrichtten, wordt die privaat persoon, 
dat publiekrechtelijk lichaam, die vereeniging 
of vennootschap voor de toepassing dezer wet 
ten aanzien dier werkzaamheden geacht in een 
onderneming een verzekeringsplichtig bedrijf 
uit te oefenen, worden de vorenbedoelde per
sonen geacht die werkzaamheden in loondienst 
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te verrichten en wordt de geldelijke uitkeering 
a.ls loon in den zin van art. 5 beschouwd. ''. 

Art. V. In artikel 5, eerste lid, van voren
genoemde wet wordt de tweede volzin a.ls volgt 
gelezen : 

,,Als loon volgens deze wet gelden tevens 
fooien of andere ontvangsten van derden. welke 
verband houden met ten behoeve van den 
werkgever verrichten arbeid. ". 

Art. VI. In artikel 7, onder III, 1 °., letter c, 
vervallen de woorden : ,,hetz~j slechts een ge
deelte v~n ~~n dag" en de komma achter het 
woord ,,J~ar . 

Art. VII. Tusschi>n artikel 7a en artikel 8 
van vorengenoemde wet wordt een nieuw 
artikel ingevoegd, luidende a.ls volgt : 

,,Artikel 7b. Indien het dagloon moet 
worden vastgesteld van een werkman, die 
slechts een gedeelte van een normalen werkdag 
in de onderneming van zijn werkgever werk
zaam is, zal als zoodanig gelden het dagloon 
van een gelijksoortig arbeider, die wel een 
normalen werkdag in de onderneming van den 
werkgever werkt. ". 

Art . VIII. In artikel 8 van vorengenoemde 
wet worden de woorden : ,,het voorgaande 
artikel" , driemaal in dat artikel voorkomende, 
vervangen door de woorden: ,,artikel 7". 

Art. IX. H et tweede lid van artikel 13 van 
vorengenoemde wet wordt als volgt gelezen : 

,,De ondernemer, die het bedrijf van per
sonen- of goederenvervoer met schepen, val
lende onder artikel 12, of het in artikel 12 be
doelde visschers bedrijf uitoefent en die hier 
te lande den zetel zijner onderneming of een 
agent heeft, wordt met betrekking tot de werk
zaamheden, welke hij hicr te lande door in zijn 
dienst zijnde personen, niet behoorende tot de 
bemanning der schepen, doet verrichten, geacht 
ecn verzekeringsplichtig bedriif uit te oefenen.". 

Art. X . Aan het tweede lid van artikel 14 
van vorengenoemde wet wordt het · volgende 
toegevoegd : 

,,Onder geneeskundige behandeling is mede 
bi>grepen het verstrekken van hiervorenbedoelde 
kunstmiddelen aan verzekerden, a.an wie een 
rente, als bedoeld in artikel 16, tweede lid, 
onder a, anders dan voorloopig is toegekend, 
indien het verstrekken van kunstmiddelen 
bijdraagt tot de verbetering van hunne levens
omstandigheden. ". 

Art. XI. In artikel 17 van vorengenoemde 
wet wordt in plaats van: ,,voor den dour dier 
hulpbehoevendheid" gelezen: ,,voor den dunr 
van die hulpbehoevendheid en van het bestaan 
der bedoelde omstandigheden". 

wegens kosten van onderhoud en huisvesting, 
indien de r ente, welke hij ontvangt, daartoe 
naar het oordeel van het bestuur niet voldoende 
is. Deze toelage kan het bedrag van vier gulden 
per dag niet overschrijden.". 

In het tweede lid wordt in plaats van : 
,, vorig lid" gelezen : ,,eerste lid". 

De cijfers (2) en (3), geplaatst voor het voor
laatste en het laatste lid, worden vervangen 
door de cj-jfers (3) en (4). 

Art. XV. In het zevende lid van a rt. 40 van 
vorengenoemde wet wordt in den laatsten zin 
tusschen de woorden,, worden" en ,,ingetrokken" 
ingevoegd ,,herzien of". 

Art. XVI. Aan artikel 48 van vorengenoemde 
wet worden twee nieuwe leden toegevoegd, 
luidende als volgt : 

,,(4) Indien voor een werkman, die gelijk
tijdig werkzaam is in meer dan een onder
neming, door zijne ~ezamenlijke werkgevers 
meer premie is l:ietaa1d dan betaald zou zijn, 
indien de ondernemingen dier werkgevers een 
onderneming vormden, wordt op gezamenlijk 
verzoek dier werkgevers het meerdere terug
betaald a.an den in het verzoekschrift genoemden 
werkgever. 

(5) Alie verschuldigde premien worden naar 
boven afgerond tot een veelvoud van een cent.' ', 

Art. XVII. In het tweede lid van artikel 50 
van vorengenoemde wet wordt in plaats van : 
,,interesten, berekend tegen vijf percent 's jaars" 
gelezen : ,,interesten, berekend tegen een door 
Onzen Minister vastgesteld percentage". 

De punt aan het slot, van het zevende lid van 
dat artikel wordt vervangen door een komma. 
Toegevoegd warden de woorden : ,, behoudens 
dat, met afwijking van de artikelen 440, derde 
lid, en 450, tweede lid, van dat Wetboek, bij 
inbeslagneming van roerende goederen de daar
mede belaste ambtenaar zich desverkiezende 
niet door getuigen of door slechts een getuige 
behoeft t e doen bijstaan, en die ambtenaar 
bevoegd is om den persoon, tegen wien het 
beslag is gedaan, ook zonder <liens bewilliging 
tot bewaarder aan te stellen." . 

Art. XVIII. In het eerste lid van artikel 51 
van vorengenoemde wet wordt in plaats van 
,,de denrwaarders" gelezen: ,,ambtenaren". 

In het tweede lid van dat artikel wordt het 
woord: ,,denrwaarder" , tweemaal in dat lid 
voorkomende, vervangen door het woord : 
,,ambtenaar''. 

Art. XII. In het eerste lid van artikel 20 
van vorengenoemde wet worden de woorden : 
,,ter zake van vroeger hem overkomen onge
vallen" vervangen door het navolgende : 
,, , toegekend ingevolge deze of eene andere 
Ongevallenwet". 

Art. XIX. In het eerste lid van artikel 57 
van vorengenoemde wet warden onder 2°. 
tusschen de woorden ,,uitbetaald" en ,,ter zake" 
ingevoegd de woorden : ,,of uit te betalen". 
Aan dat lid wordt de volgende volzin toege
voegd : .,Bij algemeenen maatregel van bestuur 

1 kan worden bepaald, dat op de verschuldigde 
bedrngen, bedoeld onder 2°.; voorloopig stor
tingen moeten plaats hebben.". 

De aanhef van het derde lid van dat artikel tot 
a.an ,,heeft verk.laard" wordt a.ls volgt gelezen : 

,,Indien de in het eerste lid bedoelde werk
gever in de aanvrage om zelf het risico te dragen 
o{ op een later ti_jdstip" . 

Art. XIII. In artikel 21 van vorengenoemde 
wet wordcn onder letter c tusschen de woorden 
,,wettig kind" en ,,van den" ingevoegd de 
woorden : .. of Rtii>fkind ". 

Art. XIV. Tusschen het eerste en het tweede 
lid van artikel 25 van vorengenoemde wet wordt 
een nieuw lid ingevoegd, luidende als volgt : 

1 
,,(2) H et bestunr der bank is bevoegd ge

durende de in het vorige lid bedoelde opleiding 
aan den getroffene een toelage te verleenen 

In den laatsten zin van dat lid wordt in 
plaats van ,,of de provincie" gelezen : ,, , de 
provincie of de gemeente van tenminste 100.000 
zielen". 

Aan het artikel wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende : 
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,,(4) De werkgever is te alien tijde bevoegd 
de in het vori"e lid bedoelde verklaring in te 
trekken, in we& geval het eerste lid weder van 
toepassing wordt." . 

Art. XX. In het eerste lid van artikel 58 
van vorengenoemde wet worden onder 2°. 
tusschen de woorden ,,uitbetaald" en ,,ter zake" 
ingevoegd de woorden: ,,of uit te betalcn". 
Aan dat lid wordt de volgende volzin toege
voegd: ,,Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kan worden bepaald, dat op de verschuldigde 
bedragen bedoeld onder 2°. voorloopige stor
tingen moeten plaats vinden. " . 

Aan het slot van het derde lid van dat artikel 
worden de woorden : ,,een interest van 5 ten 1 

honderd 's jaars" vervangen door de woorden : 
,,een door Onzen Minister vastgestelden rente
voet1'. 

Art. XXI. In het derde lid van artikel 60 
van vorengenoemde wet wordt in den laatsten 
zin in plaats van : ,,tegen clen gemiddelden 
rentevoet over de laatst voorafgegane twee 
kalendermaanden" gelezen: ,,tegen een door 
Onzen Minister vastgestelden rentevoet". 

Art. XXII. In het vijfde lid van artikel 62 
van vorengenoemde wet wordt in plaats van : 
,,of een provincie is" gelezen : ,, , een provincie 
of een gemeente van t en minste 100.000 zielen 
is''. 

Art. XXIII. In artikel 64 van vorengenoemde 
wet wordt tusschen 5°. en 6°. in~evoegd: 

,,6°. op welke wijze de in ae artikelen 57. 
eerste lid, onder 2°. en 58, eerste lid, onder 2°., 
bedoelde voorloopige stortingen zullen plaats 
hebben en zullen worden verrekend en in welke 
gevallen rente door het bestuur der bank in 
rekening kan worden gebracht ;". 

Punt 6°. wordt punt 7°. 
Art. XXIV. In den laatsten zin van het 

eerste lid van artikel 75 van vorengenoemde 
wet wordt na ,,begrepen" ingevoegd: ,,de wij
ziging van de omstandigheden, als bedoeld bij 
artikel 17, alsmede". 

Art. XXV. Aan artikel 76 van voren
genoemde wet wordt een nieuw lid toegevoegd, 
luidende : 

.,(4) Aan in het buitenland gevestigde ver
zekerden en nagelaten betrekkingen van ver 
zekerden kan op hun verzoek de hun toeko
mende geldelijke schadeloosstelling worden 
overgemaakt in de termijnen en op de wijze, 
voor ieder geval afzonderlijk door het bestuur 
der bank te bepalen, onder aftrek van de kosten 
op de overmaking vallende. ". 

Art. XXVI. V66r artikel 77 van voren
genoemde wet wordt het cijfer ,,(2)" geplaatst. 
Daarv66r wordt een lid ingevoecrd, luidende : 

,,( 1) Alie geldeljjke schadcloosstelliugen 
worden naar boven afgerond tot een veelvoud 
van een cent ; voor zoover betreft tijdelijke 
uitkeeringen en r enten wordt de afronding 
toegepast op het per dag verschuldigde bedrag.". 

Art. XXVII. Artikel 80 van vorengenoemde 
wet wordt als volgt gewjjzigcl 

Voor het eerste lid worden twee nieuwe leden 
ingevoegd, luidende als volgt : 

,,(1) Aan een verzekerde, wien wegens een 
hem overkomen ongeval een rente anders clan 
voorloopig is toegekend, berekend naar een 
verlies van arbeidsgeschiktheid van vijftien 
percent of minder en die op het tijdstip van het 
ongeval den leeftij d van 50 jaar nog niet had 

I 

bereikt, kan, nadat de beslissing, waarbij hem 
die rerite is toegekend, onherroepelijk is ge
worden, op zijn verzoek door het bestuur der 
bank als afkoopsom zijner rente worden gegeven 
een bedrag in eens van driemaal de jaarrente, 
berekend naar de rente, waarop de verzekerde 
aanspraak had op den dag, waarop het verzoek 
door het bestuur der bank is ontvangen. Na 
toepassing van het bepaalde in dit lid is, be
houdens het recht op schadeloosstelling ge
regeld in a rtikel 14, elk recht, op schadeloos
stelling ter zake van hct betrokken ongeval. zoo
wel voor den verzekerde als voor diens betrek
kingen, vervallen. 

(2) Aan vreemdelingen en hunne gezamen
lijke nagelaten betrekkingcn kan, nadat d e 
beslissing, waarbij hun eene rente · anders clan 
voorloopig is toegekend, onherroepelijk is 
geworden, indien zij hunne woonplaats in het 
buitenland hebben, op hun verzoek door het 
bestuur der bank als afkoopsom hunner rente 
worden gegeven een bedrag in eens van drie
maal hunne jaarrente, berekend naar de rente, 
waarop zij aanspraak hadden op den dag, 
waarop het verzoek door het bestuur der bank 
is ontvangen. Na t oepassing van het bepaalde 
in dit lid is elk recht op schadeloosstelling ter 
zake van het betrokken ongeval, zoowel voor 
den getroffene als voor diens betrekkingen, 
vervallen.". 

In het derde lid van dat artikel wordt in 
plaats van : ,,De beslissing bevat de gronden" 
gelezen : ,,De beslissing, bedoeld in het derde 
lid, bevat de gronden". 

De leden 1, 2, 3 en 4 van dat artikel worden 
onderscheidenljjk genummerd 3, 4, 5 en 6.". 

Art . XXVIII. In artikel 83 van voren
genoemde wet wordt tusschen ,,48," en ,.49" 
ingevoegd: ,.eer~te lid.". 

Art. XXIX. In het eerste en het tweede lid 
van artikel 85 wordt in plaats van : ,, bedoeld 
in artikel 80" gelezen : ,, bedoeld in het derde 
lid van artikel 80". 

Art. XXX. Artikel 87 van vorengenoemde 
wet wordt als volgt gelezen : 

,, (1) De werkgever, die n.iet is toegelaten tot 
het dragen van het in artikel 54 bedoelde risico 
of tot het overdragen van dat risico aan een 
naamlooze vennootschap of rechtspersoon
lijkheid bezittende vereeniging, kan zich ver
zekeren bij de bank tegen geldelijkc gevolgen 
van ongevallen, hem in verband_ m<:t de ui.~
oefening van een verzekeringsplicht1g bedr1Jf 
overkomen. H et bedrag, hetwelk hij geacht 
wordt per dag te verdienen, wordt door hem, 
met inachtneming van bij algemeenen maat
regel van bestuur te geven voorschriften, be
paald op t en hoogste acht gulden. 

(2) Met een werkgever wordt voor de toe
passing van dit artikel en de krachtens dit 
artikel t e geven voorschriften gelijkgesteld zijne 
echtgenoote of - indien het bedrijf wordt uit
geoefend door een gehuwde vrouw - haar echt
genoot mits de echtgenoote of de echtgenoot 
in het verzekeringsplichtig bedrijf werkzaam is, 
en hij of zij, die voor eigen rekening een ver
zekeringsplichtig bedrijf uitoefent, zonder daar
voor anderen in dienst te hebben, alsmede diens 
echtgenoote of haar echtgenoot, mits de echt
genoote of de echtgenoot in het verzekerings
plichtig bedrijf werkzaam is. 

(3) De werkgever, die van de bevoegdh~id, 
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bedoeld in het eerste lid, wenscht gebruik te 
maken, betaalt aan de bank een premiebedrag, 
verschuldigd over ecn bij algemeenen maatregel 
van bestuur vast te stellen tijdvak en berekend 
volgens bij algemeenen maatregel vaa bestuur 
te geven voorschriften. 

(4) De verzekering vangt aa.n op den <lag, 
volgende op <lien, waarop door den werkgever 
de door het bestuur der bank of in beroep als 
verschuldigd vastgestelde premie is betaald. 
Door de betaling is de werkgever verzekerd voor 
het tijdvak, waarover de premie is betaald, 
aanvangende met den <lag, volgende op de 
betaling of, bij hernieuwing der verzekering 
v66r het einde der loopende verzekering, aan
vangende met den <lag. volgende op <lien, 
waarop de loopende verzekering eindigt. De 
verzekering strekt zich uit over alle verzeke
ringsplichtige bedrij ven, door den werkgever 
uitgeoefend, onverschillig of bij de vaststelling 
van de verschuldigde premie met die bedrijven 
rekening is gehouden. 

(5) De bepalingen betreffende de schadeloos
stelling van den werkman en <liens betrekkingen 
en betreffende de toekenning daarvan zijn van 
toepassing, met <lien verstande dat het bedrag, 
hetwelk de werkgever geacht wordt per <lag te 
verdienen, als dagloon wordt beschouwd. 

(6) Van de beslissingen van het bestuur der 
bank, waarb(j toelfiting van den werkgever tot 
de verzekering geweigerd wordt, waarbij het 
bedrag der door hem te betalen of der aan hem 
of zijn erfgenamen terug te betalen premie vast
gesteld wordt of waarbij terugbetaling van 
premie geweigerd wordt, is beroep toegelaten 
binnen een maand na de dagteekening der 
mededeeling van de beslissing. Het vastgestelde 
premiebedrag wordt, indien het reeds is betaald, 
in beroep niet verhoogd. 

(7) De bepalingen van de in artikel 81 be
doelde wet en van de ter uitvoering dier wet 
genomen besluiten zijn van toepassing met 
inachtneming van die wijzigingen, die de aard 
van het onderwerp vordert. 

(8) Voor het overige wordt alles, wat de ver
zekering van den werkgever betreft, bij alge
meenen maatregel van bestuur geregeld, voor 
zooveel noodig met afwijking van de bepalingen 
dezer "'et.'' . 

Art. XXXI. Tusschen hoofdstuk IX en 
hoofdstuk X van vorengenoemde wet wordt 
een nieuw hoofdstuk ingevoegd, luidende : 

,,HOOFDSTUK IXa. 

Van beroepsziekten. 
Art. 87a. (1) Voor de toepassing van deze 

wet worden met ongevallen, overkomen in 
verband met de dienstbetrekking, gelijkgesteld 
de in artikel 87b aangewezen ziekten, wanneer 
deze een gevolg zijn van het verriohten van in 
dat artikel aangewezen werkzaamheden. 

(2) De ziekte wordt, tenzij het tegendeel 
blijkt, geacht een gevolg te zijn van het ver
richten van een in het voorgaande lid bedoelde 
werkzaamheid, indien zij zich binnen den bij 
algemeenen maatregel van bestnur vast te 
stellen termijn na dat verrichten openbaart. 

(3) Ind.ien de werkman binnen den termijn, 
bepaald bij den algemeenen maatregel van 
bestuur, bedoeld in het tweede lid, werkzaam
heden, als aangewezen in artikel 87b, heeft 

verricht achtereenvolgens in meer dan een 
dienstbetrekking, wordt de ziekte geacht een 
gevolf! te zijn van de werkzaamheden, verricht 
in de laatst aangegane dienstbetrekking. De 
ziekto wordt evenwel geacht een gevolg te zijn 
van de werkzaamheden, verricht in de v66r
laatste dienstbetrekking, indien zij zich open
baart binnen een bij algemeenen maatregel 
van bestuur te bepalen termijn na den aanvang 
der laatste dienstbetrekking. 

87b. Als ziekten, bedoeld in artikel 87a, 
eerste lid, gelden : 

a. vergiftiging door lood, loodverbindingen 
of loodlegeeringen met de onmiddellijke ge
volgen Vi.LU die vergiftiging, wanneer de ver
gif t iging het gevolg is van : 

het bewerken van loodhoudende ertsen, 
daaronder begrepen loodhoudende asch van 
zinldabrieken ; 

het omsmelten van oud zink on lood tot 
blokken; 

het vervaardigen van voorwerpen van 
gegoten lood of van voorwerpen van lood
mengsels: 

het verrichten van werkzaamheden in druk
kerijbedrijven; 

het vervaard.igen van loodlegeeringcn ; 
het vervaardigen en herstellen van accu

mulatoren; 
het bereiden en gebruiken ,an loodhoudende 

emails; 
het polijsten met loodvijlsel of loodhoudend 

slij ppoeder ; 
het verrichten van schilderswerkzaamheden, 

daaronder begrepen de bereiding of de be
werking van loodhoudende plamuren, stopverf 
of kleurstoffen ; 

b. vergiftiging Goor kwik, door kwikamal
gaam en kwikverbindingen met de onmiddel
Iijke gevolgen van zulk een vergiftiging, wanneer 
de vergiftiging het gevolg is van : 

het bewerken van kwik bevattende ertsen; 
het vervaardigen van kwikverbindingen ; 
het vervaardigen van weeg- of laboratorium

toestellen ; 
het bereiden van grondstoffen voor de 

hoedenfabricage ; 
het vergulden in het vuur ; 
het gebruiken van kwikluchtpompen bij de 

vervaardiging van gloeilampen; 
het vervaardigen van slaghoedjes met knal

kwik; 
c. miltvuur, wanneer zij het gevolg is van : 
het in aanraking komen met door miltvuur 

besmette dieren ; 
het omgaan met dierlijk afval ; 
het laden en lossen of het vervoer van goe

deren; 
d. mijnwormziekte, wanneer zii het gevolg 

is van ondergrondschen mijnarbeid. 
87c. Bij dee toepassing van de artikelen dezer 

wet met betrekking tot de in dit hoofdstuk 
bedoelde ziekten wordt voor : ,,ongeval" 
gelezen : ,,ziekte" en voor : ,,dag van het 
ongeval" ,,dag, waarop de ziekte is uitge
broken, ". 

87d. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kunnen omtrent de aangifte van een ziekte als 
in dit hoofdstnk bedoeld, omtrent de verplich
ting van den werkgever tot het inroepen van 
geneeskundige hulp en omtrent het onderzoek 
naar aanleiding van een aangifte, nadere 
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regelen worden gesteld, afwijkende van die 
der artikelen 66, 67, 68 en 69.". 

Art. XXXII. Hoofdstuk XIII van voren
genoemde wet wordt als volgt gelezen : 

,, Van gerrwedsbezwaren. 
Art. 98. (1) De werkgever, die gemoeds

bezwaren heeft tegen de in deze wet geregelde 
verzekering, kan met inachtneming van bij 
algemeenen maatregel van bestuur te stellen 
regelen en voorwaarden worden vrijgesteld 
van de bij dien _ maatregel aan te wijzen ver
plichtingen, welke deze wet hem oplegt. 

(2) In de maand J anuari van elk kalenderjaar 
doet het bestuur der bank aan den Inspecteur 
der directe belastingen. binnen wiens gebied 
de werkgever woont, wien overeenkomstig 
het bepaalde in het eerste lid vrijstelling is 
aegeven van de verplichting tot premie
betaling ingevolge de artikelen 46 en volgende, 
toekomen een staat, vermeldende naam en 
woonplaats van <lien werkgever en van het 
bedrag, dat door dien werkgever in het af
geloopen jaar aan premie had moeten zijn 
betaald, indien hem niet de vorenbedoelde 
vrijstelling was verleend. Naar aanleiding van 
<lien staat verhoogt de Inspecteur den aanslag 
van den werkgever in de Rijksinkomsten
belasting over het loopende dienstjaar met een 
en een kwart maal bedoeld bedrag. 

(3) Indien op het tijdstip, waarop de In·
specteur den staat ontvangt, de aanslag in de 
Rijksinkomstenbelasting reeds ten kohiere is 
gebracht, wordt de verhooging van den belas
tingplichtige nagevorderd. Hetzelfde vindt 
plaats indien op voormeld tijdstip besloten was 
geen aanslag op te leggen of de opgelegde aan
slag was vernietigd. Navordering heeft plaats 
door het ten kohiere brengen van een naderen 
aanslag wegens de verhooging. 

98a. ( 1) De in het vorig artikel bedoelde 
verhooging van den aanslag in de Rijksinkom
stenbelasting wordt ingevorderd overeen
komstig de bepalingen geldende voor de invor
dering van de R\jksinkomstenbelasting en als 
Rijksinkomstenbelasting verantwoord. 

(2) Voor de toepassing van de bepalingen dez
Wet op de Rijksinkomstenbelasting en voor de 
heffing van opcenten wordt de verhooging even
wel niet als een aanslag of dee! van een aanslag 
beschouwd. ". 

Art. XXXIII. Tusschen de artikelen 100 en 
101 van vorengenoemde wet wordt een artikel 
ingevoegd. luidende : 

,,Artikel 100a. (1) Met hechtenis van ten ! 
hoogste een maand of geldboete van ten hoogste 
honderd gulden wordt gestraft de niet-na
koming door den werkgever van de verplich
tingen hem opgelegd bij of krachtens den alge
meenen maatregel van bestuur, bedoeld in het 
eerste lid van artikel 98. 

(2) Het tweede lid van artikel 99 is van toe
passing. ". 

Art. XXXIV. Aan het eerste lid van artikel 
106 van vorengenoemde wet wordt het na' 
volgende toegevoegd : 

,,Onverminderd het in den eersten zin be
paalde zijn de door Onzen Minister en Onzen 
Minister van Financien aan te wijzen R\jks- en 
gemeente-ambtenaren bevoegd met inacht
neming van de ter zake door Onzen l\finister 
gegeven voorschriften kosteloos inzage en af-

schrift te nemen van de loonlijsten, bedoeld in 
artikel 43 of van de stukken, welke de werk
gever ingevolge de bepalingen van een alge
meenen maatregel van bestuur als bedoeld in 
genoemd artikel verplicht is te houden in plaats 
van de loonl\jsten. ". 

Art. XXXV. In artikel 108 van voren
genoe~?e. wet wordt tusschen .~e woorden ,,100" 
en ,,en mgevoegd: ,, , 100a . 

Art. XXXVI. Tusschen artikel 109 en ar
tikel ll0 van vorengenoemde wet wordt een 
nieuw artikel ingevoegd, luidende als volgt : 

,,Artikel 109a. (1) Alle vorderingen krach
tens deze wet ten laste van de bank, welke niet 
zijn ingediend binnen zes maanden, volgende 
op het kalenderjaar, waarover zij Joopen, zijn 
vervallen. 

(2) Van de indiening wordt den belang
hebbende, indien deze cl.it verlangt, een bewijs 
gegeven. 

(3) Telken jare in de maand December 
brengt het bestuur der bank bij openbare 
kennisgeving de bepaling van het eerste lid in 
herinnering. 

(4) Dit artikel is niet van toepassing ten 
aanzien van vorderingen wegens schadeloos
stelling krachtens deze wet en ten aanzien van 
vorderingen van ambtenaren in dienst der bank 
wegens tractementen en toelagen. ". 

Art. XXXVII. De panden, welke door een 
gemeente van ten minste 100.000 zielen v66r 
het tijdstip, waarop de artikelen XIX en XXII 
in werking treden, ingevolge artikel 57, derde 
lid, juncto artikel 58 der Ongevallenwet 1921 
aan de bank zijn gegeven. worden op verzoek 
van de betrokken gemeente aan deze terug
gegeven. 

Art. XXXVIII. De renten, welke op het 
tijdstip, waarop artikel XXVI in werking 
treedt, nog loopende zijn, worden, voor zoover 
zij niet tot een veelvoud van een cent zijn af
gerond, geacht op dat tijdstip tot zoodanig 
bedrag te Z\jn verhoogd. 

Art. XXXIX. Declaraties voor genees- of 
heelkundige hulp, aan getroffenen verleend in.de 
jaren voorafgaande aan het jaar, waarin artikel 
XXXVI in werkino treedt, kunnen nog worden 
ingediend geduren~e een jaar na de inwerking
treding van dat artikel 

Art. XL. De artikelen dezer wet treden in 
werking op een door Ons te bepalen tijdstip, 
dat voor verschillende artikelen verschillend 
kan worden gesteld. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Fefor, den 2den Juli 1928. 

WILHELMINA. 
De Minister van Arbeid, Handel enNijverheid, 

J. R. SI o t e m a k e r d e B r u r n e. 
( Uitgeg. 19 Juli 1928.) 

2 Juli 1928. WET tot wijziging der Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922. S. 224. 

Bijl . H and . 2r K ame r 1926/1927 a 0
• 336 

1- 5 ; 1927/1928 11° . 76 1- 18. 
Hand. id . 1927/1928 bladz. 1918- 1923. 
R and. l e K amer 1927/1928 bladz . 461- 471, 

884-885 . 895-896. 
Wij WILHELM:INA, enz .. doen te weten :. 

_ Alzoo Wij in overweging genomen heblien in 
de Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 
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eenige wijzigingen en aanvullingen aan te 
brengen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz 
Art. I. Artikel 1 van de Land- en Tuinbouw• 

ongevallenwet 1922 wordt als volgt gewijzigd: 
Het bepaalde onder letter d, volgende op 

,,2°. personen benedendenleeftijd van 21 jaren ;" 
wordt als volgt gelezen : 

,,3°. personen, die van derden fooien of 
andere uitkeeringen in geld ontvangen, welke 
verband houden met ten behoeve van den werk• 
gever verrichten arbeid. 

Voor de toepassing van deze wet worden 
inwonende eigen, aangehuwde of stiefkinderen 
van den werkgever niet als arbeiders be
schouwd. ". 

Onder letter e wordt in plaats van : ,,voor de 
berekening van loon volgens deze wet worden 
medegerekend ontvangsten van derden, wclke ' 
van invloed zijn op de voorwaarden der arbeids
overeenkomst" gelezen : ,,als loon volgens deze 
wet gelden tevens fooien of andere ontvangsten 
van derden, wclke verband houden met ten 
behoeve van den werkgever verrichten arbeid". 

Art. II. Aan artikel 2 der Land- en Tuin• 
bouwongevallenwet 1922 wordt een lid toe
gevoegd, luidende : 

,,Met lichamelijk letsel, gevolg van een 
ongeval, wordt gelijk gesteld lichamelijk letsel, 
in een betrekkelijk korten tijd ontstaan, zooals 
peesschede-ontsteking, bevriezing, hitteberoerte, 
warmtebevanging, zonnesteek, blaar en der
gelijke." 

Art. III. Tusschen artikel 1 en artikel 2 
van vorengenoemde wet wordt een nieuw 
artikel ingevoegd, luidende als volgt : 

haar leden op het gebied van landbouw, tuin
bouw, veehouderij of boschbouw te bevorderen, 
door in haar dienst zijnde personen zoodanige 
werkzaamheden doet verrichten, dat die per• 
sonen ingevolge hetzij de Ongevallenwet 1921, 
hetzij deze wet verzekerd zouden zjjn, indien zij 
die werkzaamheden in een onderneming ver
ricbtten, wordt die vereeniging geacht ten 
aanzien dier werkzaamheden een krachtens 
deze w~~ verzekeringsplichtig bedrijf uit te 
oefenen . . 

Art. V. Na art. 3a van vorengenoemde wet 
in te voegen een nieuw art. 3b : 

,,Indien een privaat persoon. een publiek• 
rechtel\jk lichaam, een vereeniging, stichting 
of vennootschap, hetzij met, betzij zonder 
subsidie van overheidswege personen tegen 
genot van een geldelijke uitkeering werkzaam
heden doet verrichten en die personen ingevolge 
art. l verzekerd zouden zijn, indien zij die 
werkzaamheden in een onderneming in loon
dienst verrichtten, wordt die privaat persoon, 
dat publiekrechtelijk lichaam, die vereeniging, 
stichting of vennootschap voor de toepassing 
dezer wet ten aanzien dier werkzaamheden 
geacht in een onderneming een verzekerings
plichtig bedrijf uit te oefenen, worden de voren
bedoelde personen geacht die werkzaamheden 
in loondienst te verrichten en wordt de gelde
ljjke u.itkeering als loon in den zin van artikel 5 
beschouwd." 

Art. VI. In het eerste, tweede en derde lid 
van artikel 10 van vorengenoemde """'t .wordt 
in plaats van: ,,de Verzekeringsraden" gelezen: 
,,den Verzekeringsraad". 

Art. VII. De punt aan ·het slot van het derde 
lid van artikel 12 van vorengenoemde wet wordt 

Aangenomen werk. vervangen door het navolgende: ,,alsmede 
,,Artikel 1a. (1) Degene, die in aangenomen indien de werkgever naast werkzaamheden, 

werk persoonl\jk arbeid, die van arbeiders bedoeld in artikel 4 der Ongevallenwet 1921, 
in het in de onderneming uitgeoefende bedrijf werkzaamheden doet verrichten, bedoeld in 
wordt verlangd, verricht in de onderneming artikel 4 dezer wet." . · 
van een werkgever en ten aanzien ·. van wien Aan dat artikel wordt een nieuw lid toege-
door het bestuur der Bank niet is beslist, dat voegd, luidende als volgt : . 
hij in een onderneming een verzekeringsplichtig ,, (4) Het bestuur der Bank is te allen tijde 
bedrijf uitoefent, wordt voor de toepassing bevoegd een .beslissing te nemen tot wijziging 
van deze wet geacht dezen arbeid krachtens van een op grond van een der voorgaande leden 
arbeidsovereenkomst te verrichten in dienst genomen beslissing." . 
van dien werkgever. Hetgeen voor de ver- Art. VIII. In artikel 12a van vorengenoemde 
richting van dien arbeid wordt genoten, wordt wet wordt de punt aan het slot Yervangen 
als loon in den zin dezer wet beschouwd. door : ,, , alsmede van werkzaamheden, als 

(2) Indien de in het eerste lid bedoelde per- bedoeld in artikel 3a dezer wet.". 
soon zich bij het verrichten van den arbeid laat Art. IX. Aan artikel 17 van vorengenoemde 
bijstaan door andere personen, worden ook deze wet wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende : 
andere personen voor de toepassing van deze 

1 
,,(3) Bij algemeenen maatregel van bestum; 

wet beschouwd hun arbeid krachtens arbeids- 1 worden regelen gegeven betreffende de ver
overeenkomst te verrichten in dienst van den hooging, onderscheidenlijk verlaging, van de 
in het eerste lid bedoelden werkgever. Hetgeen in het eerste lid bedoelde zekerheid bij ver
voor den gezamenlijk verrichten arbeid wordt hooging, onderscheidenlijk verlaging, van het 
genoten, wordt geacht door ieder dergenen, die loonbedrag. waarmede bij het bepalen der 
den arbeid hebben verricht, voor een gelijk deel zekerheid rekening is gehouden.". 
te zijn genoten.". Art. X. In artike! 25. onder b. van voren-

Cooperatieve en andere rechts 
persoonlijkheid bezittende 
vereenigingen. . 

1 genoemde wet wordt in plaats van : ,,tot dekking 
"<"a n de contantc waarde der rente. Het bedrag 
dezer contante waarde" gelezen : ,,tot dekking 

1 van de contante waarde der rente en van de 
aan die rente verbonden administratiekosten 
en kosten van medische en technische controle. 
·De groott,e van het te dekken bedrag". 

Art. IV. Artikel 3a van vorengenoemde wet 
wordt als volgt gelezen. 

,, Indien e,m cooperatieve of andere reehts- 1 

persoonl~jkheid bezittende vereeniging, die 
u.itsluitend of in hoofdzaak zich ten doc! stelt 
door onderlinge samenwerking de belangen van 

Art. XL In artikel 28, eerste lid, van voren
genoemde wet worut de punt aan het slot 
vervangen door het volgeride : ,,en de aan die 
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renten verbonden administratiekosten en 
kosten van medische en technische controle. ". 

In het tweede lid van dat artikel wordt in 
plaats van : ,,de contante waarde der boven
bedoelde renten" gelezen : ,,het volgens het 
eerste lid berekende bedrag". 

Art. XII. Het bepaalde in artikel 30 van 
vorengenoemde wet onder b en c wordt als 
volgt gelezen : 

,,b. indien de werkgever op een lateren dag 
dan die onder letter a bedoeld, lid is geworden, 
te rekenen van den eersten dag der kalender
maand, volgende op die, waarin het in artikel 53, 
tweede lid, bedoelde bewijsstuk bij den Raad 
van Arbeid, of, bij toezending van dit stuk 
rechtstreeks aan de Bank, b\j de Bank is 
ingekomen; 

c. indien de werkgever lid is geworden van 
een Bedrjjfsvereeniging en het in artikel 53, 
tweede lid, bedoelde bewijsstuk bij den Raad 
van Arbeid of bij toezending van dit stuk recht
streeks aan de Bank, bij de Bank is ingekomen 
v66r hij met de uitoefening van een verzeke
ringsplichtig bedrijf met arbeiders is aan
gevangen, te rekenen van den dag, waarop hij 
met de uitoefemng van het bedrijf met arbeiders 
is aangevangen, tenzij die dag valt voor dien, 
waarop de Bedrijfsvereemging met de in ar
tikel 10, zevende lid, bedoelde voorziening is 
aangevangen, in welk geval het risico door de 
Bedrijfsvereeniging wordt gedragen te rekenen 
van laatstbedoelden dag af.". 

Art. XIII. Aan het eerste lid van artikel 31 
van vorengenoemde wet wordt het navolgende 
toegevoegd : 

,,Indien de werkgever schriftelijk aan het 
bestuur der Bedrijfsvereeniging het verlangen 
daartoe te kennen geeft, blijft de bepaling der 
vorige zinsnede buiten toepassing te rekenen van 
den dag, waarop de kennisgeving door het 
l?estuur der Bedrijfsvereemging is ontvangen. 
Eveneens blijft die bepaling buiten toepassing, 
indien het bestuur der Bedrijfsvereemging 
schriftelijk aan het bestuur der Bank te kennen 
geeft, dat de statuten der vereemging zich 
daartegen verzetten, te rekenen van den dag, 
waarop de kennisgeving door het bestuur der 
Bank ontvangen is.". 

Art. XIV. Aan het tweede lid van artikel 35 
van vorengenoemde wet wordt het navolgende 
toegevoegd : 

,, Onder geneeskundige behandeling is mede 
begrepen het verstrekken van hiervorenbedoelde 
kunstmiddelen aan verzekerden, aan wie een 
rente als bedoeld in artikel 37, derde lid, onder a, 
anders dan voorloopig is toegekend, indien het 
verstrekken van kunstmiddelen bijdraagt tot 
de verbetering van hunne levensomstandig-
heden."• · 

Art. XV. Het vijfde lid van artikel 37 van 
Yorengenoemde wet vervalt. 

Art. XVI. In artikel 38 van vorengenoemde 
wet wordt in plaats van: ,,voor den duur dier 
hulpbehoevendheid" gelezen : ,,voor den duur 
van die hulpbehoevendheid en van het bestaan 
der bedoelde omstandigheden". 

Art. XVII. In artikel 42 van vorengenoemde 
wet worden onder letter c tusschen de woorden 
,,wettig kind" en ,,van den" ingevoegd de 
woorden: ,,of stiefkind". 

Art. XVIII. Artikel 46 van vorengenoemde 
wet vervalt. 

Art. XIX. Tusschen het tweede en het clerde 
lid van artikel 48 van vorengenoemde wet vordt 
een meuw lid ingevoegd, luidende als volgt : 

,.(3) Het bestuur der Bank of der betrokken 
Bedrijfsvereeniging is bevoegd gedurende de 
in het eerste lid bedoelde opleiding aan den 
getroffene een toelage te verleenen wegens 
kosten van onderhoud en huisvesting, indien de 
rente, 1velke hij ontvangt, daartoe .naar het 
oordeel van het betrokken bestuur nift vol
doende is. Deze toelage kan het bedrag van vier 
gulden per dag niet overschrijden.". 

De cijfers (3) en (4), geplaatst voor het voor
laatste en het laatste lid, worden vervangen 
door de cjjfers (4) en (5). 

Art. XX. In den laatsten zin van het eerste 
lid van artikel 72 van vorengenoemde wet wordt 
na: ,,begrepen" ingevoegd: ,,de wijziging van 
de omstandigheden als bedoeld bij artikel 88, 
alsmede". 

Art. XXI. In het eerste lid van artikel 73 
van vorengenoemde wet wordt in plaats van 
,,schadeloosstelling" gelezen: ,,schadeloosstel
lingen". 

In het vierde lid van dat artikcl wordt na 
,,verzekerden" ingevoegd: ,,en hunne nagelaten 
betrekkingen" en wordt in plaats van ,,rente" 
gelezen ,,de hun toekomende geldelijke schade
loosstelling". 

Art. XXII. De punt aan het slot van het 
eerste lid van artikel 74 van vorengenoemde wet 
wordt vervangen door een punt-komma. Aan 
dat lid wordt het navolgende toegevoegd : 
,,voorzoover betreft tijdelijke uitkeeringen en 
renten wordt de afronding toegepast op het per 
dag verschuldigde bedrag." . 

Art. XXIII. Artikel 77 van vorengenoemde 
wet wordt gewijzigd als volgt. 

Voor het eerste lid worden twee nieuwe leden 
ingevoegd, luidende als volgt : 

.,(1) Aan een verzekerde, wien wegens een 
hem overkomen ongeval een rente anders dan 
voorloopig is toegekend. berekend naar een 
verlies van arbeidsgeschiktheid van vijftien 
percent of minder en die op het tjjdstip van het 
ongeval den leeftijd van 50 jaar nog niet had 
bereikt, kan, nadat de beslissing, waarbi.i hem 
die rente is toegekend, onherroepelijk is ge
worden, op zijn verzoek door het bestuur der 
Bank c.q. der erkende Bedrijfs'1"ereeniging als 
afkoopsom zijner rente worden gegeven een 
bedrag in eens van driemaal de jaarrente, be
rekend naar de rente, waarop de verzekerde 
aanspraak had op den dag, waarop het verzoek 
door het betrokken bestuur is ontvangen. Na 
toepassing van het bepaalde in dit lid is, be
houdens het recht op schadeloosstelling gere
geld in artikel 35, elk recht op schadeloosstelling 
ter zake van het betrokken ongeval, zoowel voor 
den verzekerde als voor diens betrekkingen, 
vervallen. 

(2) Aan vreemdelingen en hunne gezamen
lijke nagelaten betrekkingen kan, nadat de 
beslissing, waarbij hun een rente anders dan 
voorloopig is toegekend, onherroepelijk is 
geworden, indien zij hunne woonplaats in het 
buitenland hebben, op hun verzoek door het 
bestuur der Bank c.q. der Bedr\jfsvereeniging, 
t e wier laste de rente loopt, als afkoopsom hun
ner rente worden gegeven een bedrag in eens 
van driemaal hunne jaarrente, berekend naar 
de rente, waarop zij aanspraak hadden op den 
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<lag, waarop het verzoek door het IJetrokken 
bestuur is ontvangen. Na toepassing van het 
bepaalde in dit lid is elk recht op schadeloos
stelling ter zake van het betrokken ongeval, 
zoowel voor den aetroffene als voor dicns be
trekkingen. vervauen. ". 

In het derde lid van dat artikcl wordt in 
plaats van: ,,De beslissing bevat de gronden" 
gelezen : ,,De beslissing, bedoeld in het derde 
lid, bevat de gronden". 

De leden 1, 2, 3 en 4 worden onderscheidenlijk 
gcnummerd 3, 4, 5 en 6. 

Het randscbrift wordt als volgt gelezen : 
,,Afkoop renten.,,. 

Art. XXIV. Het tweede lid van artikel 80 
van vorengenoemde wet wordt als volgt ge
lezen: 

,, Door de Bank wordt een reserve gevormd 
tot ten hoogste de belft van het premie-inkomen 
over een boekjaar van het Landbouwongevallen
fonds volrrens de jongste het bestuur der Bank 
ter beschikking staande gegevens : de tijdelijke 
verlaging der premie, bedoeld in het volgende 
lid, blijft daarbij buiten beschouwing. ". 

In bet derde lid van dat artikel wordt in den 
laatsten zin tusscbcn de woorden ,,worden" en 
,,ingetrokken" ingevoegd: ,,herzicn of". 

Art. XXV. Aan het randschrift van artikel 
85 van vorengenoemde wet wordt toegevoegd : 
.,Terugbetaling premie.". 

Aan dat artikel worden twee nieuwe leden 
toegevoegd, luidende als volgt : 

,.(4) Indien voor een arbeider, die gelijktijdig 
werkzaam is in meer dan een onderneming, 
door zjjne gezamenJiike werkgevers meer premie 
is betaald dan betaald zou zijn, indien de onder
nemjngen dier werkgevers een onderneming 
vormden, wordt op gezamenlijk verzoek dier 
werkgevers het meerdere terugbetaald aan den 
in hct verzoekscbrift genoemden werkgever. 

(5) Alie verschuldigde premien worden naar 
boven afgerond tot een veel voud van een cent.". 

Art. XXVI. In het tweede lid van artikel 87 
van vorengenoemde wet wordt in plaats van : 
,,interesten, berekend tegen vijf percent's jaars" 
gelezen : ,,interesten, berekend tegen een door 
Om.en Minister vastgesteld percentage". 

Art. XXVII. Het derde lid van artikel 88 
van vorengenoemde wet na: ,,voorgeschreven" 
wordt als volgt gelezen: ,,behoudens dat, met 
afwij king van de artikelen 440, derde lid, en 
450, tweede lid, van dat Wetboek bij inbeslag
neming van roerende goederen de daarmede 
belaste ambtenaar zich desverkiezende niet door 
getuigen of door slechts elm getuige behoeft te 
doen bijstaan, en die ambtenaar bevoegd is om 
den persoon, tegen wien het beslag is gelegd, 
ook zonder diens bewilliging tot bewaarder aan 
te stellen. Het dwangbevel kan in bet geheele 
Rijk ten uitvoer worden gelegd. ". 

In het vijfde lid van dat artikel wordt in plaats 
van : ,,de deurwaarders" gelezen: ,,ambtenaren". 

T n het zesde lid van dat artikel wordt het 
woord: ,,deurwaarder", tweemaal m dat lid 
YOorkomende, vervangen door het woord : 
,,.ambtenaar". 

Art. XXVIII. A.an bet 3de lid van artikel 90 
van vorengenoemde wet wordt het volgende 
toegevoegd : 

De kosten, voortvloeiende uit de werkzaam
beden van de Commissies van Scheidslieden, 
komen ten laste van bet Rijk. 

Art. XXIX. In artikcl 93 ,an vorcngcnoemde 
wet wordt tusschen ,,85," en ,,86" ingevoegd: 
,,eerste lid,''. 

Art. XXX. In bet vierde lid van artikel 94 
van vorengenoemde wet wordt in plaats van : 
.,tweede lid" gelezen: .,derde lid" en in bet 
tweede en het derde lid van dat artikcl in plaats 
van: .,artikel 77" ,,bet derde lid van artikel 77". 

Art. XXXI. Artikel 99 van vorengenoemde 
wet wordt als volgt gelezen : 

.,(1) De werkgever, die niet lid is eener 
Bedrijfsvereeniging, kan zich verzekeren bij 
de Bank tegen geldelijke gevolgen van onge
vallen, hem in verband met de uitoefening van 
een verzekeringsplichtig bedrijf overkomen. 
Het bedrag, hetwelk hij geacht wordt per dag 
te verdienen, wordt door hem, met inacht
neming van bij algemeenen maatregel van 
bestuur te geven voorschriften, bepaald op ten 
hoogste acbt gulden. 

(2) Met een werkgever worden voor de toe
passing van dit artikel en de krachtens dit 
11.rtikel te geven voorschriften gelijkgesteld zijne 
echt~enoote, en de personen, die kra,chtens de 
bepaling van den tweeden zin van artikel 1, 
letter d, onder 3°., niet als arbeiders worden 
beschouwd, of - indien het bedrijf wordt 
uitgeoefend door een gebuwde vrouw - haar 
ecbtgenoot, mits de ecbtgenoote of de echt
genoot in bet verzekeringsplicbtig bedrijf 
werkzaam is, en hii of zij, die voor cigen rekening 
een verzekeringsplichtig bedrijf uitoefent zonder 
daarvoor anderen in dienst te hebben. alsmede 
diens echtgenoote of haar echtgenoot, mits de 
echtgenoote of de echtgenoot in het verzeke
ringsplichtig bedrijf werkzaam is. 

(3) De werkgever, die van de hcvoegdheid. 
bedoeld in bet eerste lid, wenscht gebruik te 
maken, betaalt aan de Bank een premiebedrag, 
verschuldigd over een b\j algemeenen maatregel 
van bestuur vast te stellen tijdvak en berekend. 
volgens bij algemeenen maatregel van bestuur 
te geven voorschriften. 

(4) De verzekering vangt aan op den dag, 
volgende op dien, waarop door den werkgever 
de door het Bestuur der Bank of in beroep als 
verschuldigd vastgestelde premie is betaald. 
Door de betaling is de werkgever verzekerd voor 
het tijdvak, waarover de premje is betaald, 
aanvangende met den dag, volgende op de 
betaling of bij hernieuwing der verzekering, 
aanvangende met den dag, volgende op dien 
waarop de loopende verzekering eindigt. De 
verzekering strekt zich uit over alle verzcke
ringsplichtige bedrijven, door aen werkgever 
uitgeoefend, onverschillig of bij de vaststelling 
van de verschuliligde premie met die bedrijven 
rekening is gehouden. 

(5) De bepalingen betreffende de scbadeloos
stelling van den arbeider en diens betrekkingen 
en betreffende de toekenning daarvan zijn van 
toepassing, met dien verstande, dat bet bedrag, 
hetwelk de werkgever geacht wordt per dag te 
verdienen, als dagloon wordt beschouwd. 

(6) Van de beslissingen van het bestuur der 
Bank, waarbij toelating rn.n den werkgever tot 
de verzekering geweigerd wordt, waarb\j bet 
bedrag der door hem te betalen of de aan hem 
of zijne erfgenamen terug te betalen premie 
vastgesteld wordt of waarbij terugbetaling van 
premie geweigerd wordt, is beroep toegelaten 
binnen een maand na de dagteekening der mede-
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deeling van de beslissing. Het vastgestelde 
premiebedrag wordt, indien het reeds is betaald, 
in beroep niet verhoogd. 

(7) De bepalingen van de in artikel 90 be
doelde wet en van de ter uitvoering dier wet 
genomen besluiten zijn van toepassing, met 
inachtneming van die wijzigingen, die de aard 
van het onderwerp vordert. 

(8) Voor het overige wordt alles, wat de ver
zekering van den werkgever betreft, bij alge
meenen maatregel van bestuur geregeld, voor 
zooveel noodig met afwijking van de bepalingen 
dezer wet.". 

Art. XXXII. In het eerste lid van artikel 108 
van vorengenoemde wet wordt na : ,,63," 
ingevoegd : ,, 81," . 

Art. XXXIII. In het eerste lid van artikel 
109a van vorengenoemde wet vervallen de 
woorden ,,en tweede" en wordt in plaats van 
,,drie maanden" gelezen: ,,een maand" en in 
plaats van ,,driehonderd gulden" ,,honderd 
gulden". 

Art. XXXIV. In artikel 115 van voren
genoemde wet wordt in plaats van ,, leden der 
Verzekeringsraden en der" gelezen : ,,leden van 
den Verzekeringsraad en van de". 

Art. XXXV. Tusschen artikel 120 en artikel 
121 van vorengenoemde wet wordt een nieuw 
artikel ingevoegd, luidende als volgt : 

Vorderingen ten laste der Bank. 
,,Artikel 120a. (1 ) Alie vorderiugen krach

tens deze wet ten laste van de Bank, welke 
niet zijn iugediend binnen zcs maanden, vol
gende op het kalenderjaar, waarover zij loopen, 
zijn vervallen. 

(2) Van de indiening wordt den belang
hebbende, indien deze dit verlangt, een bewijs 
gegeven. 

(3) Telken jare in de maand December brengt 
het bestuur der Bank bij openbare kennis
geving de bepaling van het eerste lid in her
innering. 

(4) Dit artikel is niet van toepassing t en 
aanzien van vorderingen wegens schadeloos
stelling krachtens deze wet en ten aanzien van 
vorderingcn van ambtenaren in dienst der 
Bank wegens tractementen en toelagen. ". 

Art. XXXVI. Declaraties voor genees- of 
heelkundige hulp, aan getroffenen verleend in 
de jaren, voorafgaande aan het jaar waarin 
artikel XXXV in werking treedt, kunnen nog 
worden ingediend gedurende een jaar na de 
inwerkingtreding van dat artikel. 

Art. XXXVII. De artikelen dezer wet 1 

treden in werking op een door Ons te bepalen 
tijdstip, dat voor verschillende artikelen ver
scbillend kan worden gesteld. 

Lasten en bevelen, enz. 

W(j WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat wijziging en aanvulling van de hooger
onderwijswet wenschelijk is ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I . De in de artikelen II tot en met XIV 

te noemen artikelen der hooger-onderwijswet 
worden gewijzigd of aangevuld. 

Art. II. In artikel 13, eerste lid, worden 
tusschen de woorden ,,hoogere burgerscholen 
met vijfjarigen cursus" en de woorden ,,met 
goed gevolg" tusschen komma's ingevoegd de 
woorden ,, bedoeld in artikel 57, onder b, of het 
daarmede gelijkgesteld examen, bedoeld in 
artikel 55, tweede lid, der middelbaar-onder
wijswet". 

Art. III. H et tweede lid van artikel 46 wordt 
gelezen als volgt : 

,,Op voorstel van curatoren, de afdeeling 
gehoord, kan Onze Minister, met de uitvoering 
van deze wet belast, aan den hoogleeraar, wien 
op grond van het eerste lid van dit artikel ont
slag is verleend, toestaan lessen te blijven geven 
in aan te wijzen vakken. Deze worden op de 
gewone wijze aangekondigd." 

Art. IV. In artikel 55, eerste lid, worden 
achter de woorden ,,verschuldigde bedrag heeft 
betaald" ingevoegd de woorden ,, ,of daarvan 
wegens het genieten van eene Rijksbeurs is 
vrijgesteld geweest". 

In artikel 55, tweede lid, worden achter het 
woord ,, ederlandsche" ingevoegd de woorden 
,,of Nederlandsch-lndische" . 

Art. V. H et tweede lid van artikel 93 wordt 
gelezen a ls volo-t : -

,,Op voorstel van curatoren, de faculteit 
gehoord, kan Onze Minister. met de uitvoering 
van deze wet belast, aan den hoogleeraar, wien 
op grond van het eerste lid van dit artikel ont
slag is verleend, toestaan lessen te blijven 
geven in aan te wijzen vakken. Deze worden op 
de gewone wijze aangekondigd." 

Art. Vl. In artikel 102, eerste lid, worden 
achter de woorden ,, verschuldigde bedrag heeft 
betaald" ingevoegd de woorden ,, , of daarvan 
wegens het genieten van eene Rijksbeurs is vrii
gesteld geweest". 

In artikel 102, tweede lid, worden achter het 
woord ,,Nederlandsche" ingevoegd de woorden 
,,of Nederlandsch-Indische". 

Art. VII. In artikel 118, eerste lid, wordt de 
punt aan het slot vervangen door eene punt
komma ; hieraan worden toegevoegd de woor-
den : 

,,8°. van natuurkundig ingenieur: " . 

Gegeven te Fefor, den 2den Juli 1928. 
WILHELMINA. 

Art. VIII. In .artikel 120 worden achter de 
woorden ,,instellingen van onderwijs in de 
kolonien en overzeesche bezittingen van het 
Rijk," ingevoegd de w·oorden ,,met uitzondering 

1 van de Nederlandsch-Indische hoogescholen,". 

De M inister vanArbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. S l o t e m a k e r d e B r u i n e. 

( Uitgeg. 19 J uli 1928.) 

2 Juli l.928. WET tot wiJziging en aanvul
ling der hooger-onderw1Jswet S. 225. 

Bijl. /-Jall(J. 2e T,am er 1927/1928 n° . 290 
1- 10. 

Aan artikel 120 wordt een derde lid toege
voegd, luidende : 

,, Onverminderd het bij het eerste lid bepaalde, 
kunnen door Ons bij besluit, den Raad van State 
gehoord, na ingewonnen advies van den Senaat 
der Technische Hoogeschool, bepaalde getuig-

! schriften van bepaalde buitenlandsche uni
versitaire instellingen van onderwijs of onder
zoek of van bepaalde buitenlandsche hooge
scholen worden aangewezen, aan welke getuig
schriften zullen verbonden zijn de vrijstel
lingen, bij Ons bedoeld besluit te omschrijven." 

Hand. id . 1927/1928 bladz . 2053- 2058, 2062. 
H and. 1r Ka,ncr 1927/1928 bladz. 900, 901, , 

1009. 1010 , 1023. Art . IX. In artikel 121 worden de woorden 
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,,door eime Nederlandsche universiteit" ver
vangen door de woorden ,,door eene Neder
landsche universiteit of hoogeschool of door eene 
Nederlandsch-Indische hoovsohool". 

Art'. X . In artikel 122, eerste lid, worden 
tusschen de woorden ,,met v:ijfjarigen cursus" 
en het woord ,.of" tusschen komma's inge
voegd de woorden ,, bedoeld in artikel 57, onder 
b, of het daarmede gelijkgesteld examen, 
bedoeld in artikel 55, tweede lid, der middel
baar-ondarwijswet". 

In artikel 122, tweede lid, worden de woorden 
,.het in het vorige lid bedoelde getuigschrift" 
vervangen door de woorden ,,een der in het 
vorig lid bedoelde getuigschriften". 

Aan artikel 122 wordt toegevoegd een derde 
lid, luidende als volgt : 

.,Personen, die den leeftijd van dertig jaren 
hebhen bereikt, kunnen, zonder een der in het 
eerste lid vermelde getuigschriften te bezitten, 
in biizondere gevallen door Onzen Minister, 
II\et de uitvoering van deze wet belast, tot de 
examens aan de Technische Hoogeschool 
worden toegelaten, op grond van eene ver
klaring van het college van r ector-magnificus 
en assessoren. de betrokken afdeeling of af
deelingen gehoord, dat z(i voldoende algemeene 
ontwikkeling en geschiktheid bezitten voor de 
studie van het door hen gekozen vak." 

Art. XI. In artikel 125, eerste en laatste lid, 
worden telkens de woorden ,,met het getuig
schrift" vervangen door de woorden ,,met de 
getuigschriften". 

Art. XII. In artikel 126 worden de woorden 
,,het in artikel 122 vermelde getuigschrift" 
vervangen door de woorden ,,een der in artikel 
122 vermelde getuigschriften". 

Art. XIII. In artikel 129 worden de woorden 
,,of mijneningenieur (mijningenieur)" vervangen 
door de woorden : ,,mijneningenieur (mijn
ingenieur), of natuurkundig ingenieur" . 

Art. XIV. In artikel 132 worden in het eerste 
lid achter de woorden ,,instellingen van onder
wijs in de kolonien en overzeesche bezittingen 
van het Rijk," ingevoegd de woorden ,,met 
uitzondering van de Nederlandsch-Indische 
hoogescholen,". 

Aan artikel 132 wordt een derde lid toege
voegd luidende : 

,, Onverminderd het bij het eerste lid bepaalde, . 
kunnen door Ons bij besluit, den Raad van ' 
State gehoord, na ingewonnen advies van ieder 
der senaten van de universiteiten, bepaalde 
getuigschriften van bepaalde buitenlandsche 
universitaire instellingen van ondenv:ijs of 
onderzoek of van bepaalde buitenlandsche 
hoogescholen worden aangewezen, aan welke 
getuigschriften zullen verbonden zijn de vrij
stellingen bij Ons bedoeld besluit te omschrij - , 
ven.' ' 

Art. XV. Na artikel 132 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel 132bis, luidende als volgt : 

,,Artikel 132bis. Van het afleggen van de in 
artikel 131 bedoelde examens kan geheel of 
gedeeltelijk worden vrijgesteld de bezitter van 
een getuigschrift van met goed gevolg afgelegd 
examen aan eene Nederlandsche of Neder
landsch-Indische hoogeschool. 

,,Door Ons worden bij besluit, den Raad van 
State gehoord, na ingewonnen adv:ies van ieder 
aer senaten van de Rijksuniversiteiten, de 
.be<loelde hoogescholen aangewezen, alsmede 

de getuigschriften en de daaraan te verbin<len 
vrijstellingen omschreven." 

Slotbepaling. 
Art. XVI. De onderscheidene artikelen dezer 

wet treden in werking op nader door Ons te 
bepalen tijdstippen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Fefor, den 2<len Juli 1928. 

WILHELMINA. 
De Minster van Onderwijs, Kunsten 

en W etenschappen, W a n z i n k. 
(Uitgeg. 18 Juli 1928. ) 

2 Juli 1928. WET, betreffende de toetreding 
tot het op 13 October 1919 te Parijs ge
sloten verdrag houden<le regeling van 
de luchtvaart, alsmede tot de protocollen 
van Londen van 27 October 1922 en 30 
Juni 1923, houdende wijziging onder
scheidenlijk van artikel 5 en van artikel 34 
van het verdrag. S. 226. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. • doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelij k is, toe te treden tot het op 13 
October 1919 te Parijs gesloten verdrag, hou
dende regeling va.n de luchtvaart, alsmede tot 
de protocollen van Londen van 27 October 1922 
en 30 Juni 1923, houden<le wijziging onder
scheidenlijk van artikel 5 en van artikel 34 
van het verdrag, welke toetreding op grond 
van artikel 58, derde lid, van de Grondwet 
alleen kan geschie<len krachtens de wet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Toetreding tot het op 13 October 

1919 te Parijs gesloten verdrag, houdende re
geling van de luchtvaart, alsmede tot de proto
collen van Londen van 27 October 1922 en 30 
Juni 1923, houdende wijziging onderschcidenlijk 
van art.ikel 5 en van artikel 34 van het verdrag, 
welke in af<lruk bij deze wet zijn gevoegd, 1 

wordt goedgekeurd. . 
Art. IT. Deze Wet treedt in werking met 

ingang van den <lag volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Fefor, den 2den Juli 1928. 

- WILHELMINA. 
De jJIJ inister van W aterstaat, H. v. d. V e g t e. 

· De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
Beelaerts van Blokland. 

De Minister van Kolonien, 
Koning s berg er. 

(Uitgeg. 1 Augustus 1928.) 

CONVENTION 
po1tant reglementation de la navigation 

aerienne en dl;lte du 13 octobre 1919 
Les Etats-Unis d'Ameriqiie, la Belgique, la 
Boli1Jie, le Bresil, L'Empire Britannique, la 
Chine, Guba, l'Equateitr, la France, la Grece, 
le Guatemala, Haiti, le Hedjaz, le Hond'uras, 
l'Italie, le Japon, le Liberia, le Nicaragua, le 
Panama, le Perou, la Pologne, le Portugal, la 
Rou,nanie, l'Etat Serbe-Groate-Slovene, le Siam, 
l'Etat Tcheco-Slovaque et l'Uruguay, 

Considerant les progres de la navigation 

1 De Fransche tekst van de verdragen zijn 
alleen opgenomen. 
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aerienne et l'interet universe! d 'une reglemen
tation commune ; 

Estimant qu'il est necessaire de poser, des a 
present, certains principes et certaines regles 
propres a eviter des controverses ; 

Animes du desir de favoriser le developpe
ment par !'air des communications internatio
nales dans un but pacifique ; 

Ont resolu de conclure une convention a 
cet effet et ont designe pour leurs Plenipoten
tiaires, sous reserve de la faculte de pourvoir 
a leur remplacement pour Ja signature, savoir. 
Le President des Etats-Unis d'Amerique: 

L'Honorable Frank Lyon Polk, Sous-Secre
taire d'Etat. 

Sa Majeste le Roi des Belges: 
M. Paul Hymans, Ministre des Affaires 

etrangeres, Ministre d'Etat. 
Le President de la Republique de Bolivie : 

M. Ismael Montes, Envoye extraordinaire 
et Ministre plenipotentiaire de Bolivie a 
Paris. 

Le President de la Republique du Bresil : 
M. Olyntho de Magalhaes, Envoye extraor

dinaire et Ministre plenipotentiaire du 
Bresil a Paris. 

Sa Majeste le Roi du Royaume-Uni de Grande 
Bretagne et d'Irlande et des Territoires Britan
niques au Dela des Mres, Empereur des 
Indes: 
Le Tres Honorable David Lloyd George, 

M. P., Premier Lord de la Tresorerie et 
Premier Ministre. 

et 
Pour le Dominion du Canada, par 

L'Honorable Sir Albert Edward Kemp, 
K.C.M.G., Ministre des Forces d'Outre
Mer. 

Pour le Commonwealth d'Australie, par 
L'Honorable George Foster Pearce, Ministre 

de la Defense. 
Pour l'Union Sud-Africaine, par 

Le Tres Honorable vicomte Milner, G. C. B., 
G.C.M.G. 

Pour le Dominion de la Nouvelle-Zelande, par 
L'Honorable Sir Thomas Mackenzie, K.C.

M.G., Haut Commissaire pour la Nouvelle
Zelande dans le Royaume-Uni. 

Pour l'Inde, par 
Le Tres Honorable Baron Sinha, K.C., 

Sous-Secretaire d'Etat pour l'Inde. 
Le President de la Republique Ghinoise : 

M. Vikyiun Wellington Koo, Envoye extraor
dinaire et Ministre plenipotentiaire de 
Chine a Washington. 

Le President de la Republique Gubaine : 
M. Antonio Sanchez de Bustamante, Doyen 

de la Faculte de droit de l'Universite de 
la Havane, President de la Societ.e cubaine 
de Droit international. 

Le President de la Republique de l'Equateur: 
M. Enrique Dorn y de Alsua, Envoye extraor

dinaire et Ministre plenipotentiaire de 
l'Equateur a Paris. 

Le President de la Republique Frani;aise : 
M. Georges Clemenceau, President du Con

seil, Ministre de la Guerre. 
Sa Majeste le Roi des H ellenes: 

M. Nicolas Politis, Ministre des Affaires 
etrangeres. 

Le President de la Repitblique de Guatemala : 
M. Joaquim Mendez, ancien Ministre d'Etat 

aux Travaux publics et a l'Instruction 

pu blique, Envoye extraordinaire et Mini
stre plenipotentiaire du Guatemaltt a 
vVashington, Envoye extraordinaire et Mi
nistre plenipotentiaire en mission speciale 
a Paris. .,.,,_ 

Le Pre-~ident de la Republigue d'Haiti: 
M. Tertullien Guilbaud, Envoye extraor

dinaire et Ministre plenipotentiaire d 'Haiti 
a Paris. 

Sa M ajeste le Roi du H ecliaz : 
M. Rustem Haidar. · 

Le President de la Bepublique du Hondwas: 
Le Docteur Policarpe Bonilla, en mission 

specialP a Washington, ancien President 
de la Republique du Honduras, Envoye 
extraordinaire et Ministre plenipotentiaire. 

Sa Majeste le Roi d'Italie: 
L'Honorable Tommaso Tittoni, Senateur 

du Royaume, Ministre des Affaires etran
geres. 

Sr;,, J:Iajeste l'Empereur du J apon: 
M. K. Matsui, Ambassadeur extraordinafre 

et plenipotentiaire de S. M. l'Empereur 
du Japon a Paris. 

Le President de la Repitblique de Liberia : 
L' Honorable C. D. B. King, Seeretaire 

d'Etat. 
Le President de la Republique du Nicaragua : 

M. Salvador Chamorro. President de la 
Chambre des deputes. 

Le President de la Rep~tblique de Panama : 
M. Antonio Burgos, Envoye extraordinaire 

et Ministre plenipotentiaire de Panama a 
Madrid. 

Le President de la Republique du Perou : 
M. Carlos G. Candamo, Envoye extraordi

naire et Ministre plenipotentiaire du Peron 
a Paris. 

Le President de la Republique Polona.ise : 
M. I gnace J. Paderewski, President du Con

·seil des Ministres, Ministre des Affaires 
etrangeres. 

Le President de la Republique Portugaise : 
Le Docteur Affonso da Costa, ancien Presi

dent du Conseil des Minist,res. 
Sa Majeste le Roi de Roumanie: 

M. Nicolas Misu, Envoye extraordinaire et 
Ministre plenipotentiaire de Roumanie a 
Londres. 

Sa Majeste le Roi des Berbes, des Orantes, et 
des Slo1Jenes : 
M. Milenko R. Vesnitch, Envoye extraor

dinaire et Ministre plenipotentiaire de 
S. M. le Roi des Serbes, des Croates, et des 
Slovenes a Paris. 

Sa Majeste le Roi de Siam: 
Son Altesse le Prince Charoon, Envoye 

extraordinaire et Ministre plenipotentiaire 
de S. M. le Roi de Siam a Paris. 

Le President de la Repitblique Tchecoslovaque : 
M. Charles Kramar, President du Conseil 

des Ministres. 
Le President de la Republique de /'Uruguay: 

M. Juan Antonio Buero, Ministre de l'Indu
strie, ancien Ministre des Affaires etran
geres. 

Lesquels ont convenu des dispositions sui
vantes: 

CHAPJTRE PREMIER. 

Principes generaux. 
Article premier. - Les Hautes Parties Con

tractantes reconnaissent que chaque Puissance a 
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la ouverainete complete et exclusivesur l' espace 
a tmospherique au-dessus de son territoire. 

Au sens de la presente Convent ion, le ter
·r it oire d'un Etat sera entendu comme com
prenant le territoire national metropolitain et 
colonial, ensemble Jes eaux territoriales adj acen
tes audit territoire. 

Art. 2. - •Chaque E tat contractan t s'engage 
a accorder en t emps de paix, aux aeronefs des 
autres E tats contractants, la liberte de passage 
inoffensif au-dessus de son territoire, pourvu 
que Jes conditions etablies dans la presente 
Convent ion soient observees. 

Les regles etablies par un Etat cont ractan t 
pour !'admiss ion, sur son territoire, desaeronefs 
ressort issant aux autres Etats cont ractants, 
doivent etre appliquees sans distinction de 
nationalite. 

Art. 3. - Chaque E tat contractant a le droit 
d 'interdire pour raison d 'ordre militaire ou 
dans l'interet de la securite publique, aux 
aeronefs ressortissant aux autres Etats con
tractan ts, sous les peines prevues par sa legisla 
t ion et sous reserve qu 'il ne sera fait aucune 
distinction a cet egard entre ses aeronefs p rives 
et ceux des autr es Etats cont ractants, le survol 
de certaines zones de son t erritoire. 

Dans ce cas, !'emplacement et J'etendue des 
zones interdites, seront prealablement r endus 
pub lies et notifies au aut res Etats contractants. 

Art. 4. - Tout aeronef, qui s'engage au
dessus d'une zone interdite, sera tenu, des 
qu'il s'en apercevra, de donner le signal de 
detresse prevu au paragraphe 17 de !'Annexe 
D et devra atterrir, en dehors de la 1,on e inter
dite, le plus tot et le plus pres possible, sur l'un 
des aerodrom es de l'E tat indument survole. 

CH APITRE II. 

Nationa lite des aeronefs. 
Art . 5. * - Aucun Etat cont ractant n'admet

tra , si ce n 'est par une aut orisation speciale 
et temporairc, la circulation au-dessus de son 
territoira, d'un aeronef ne possedant pas la 
nationalite de l'un des Etats cont ractants. 

Art ." 6. - Les aeronefs ont la nationalite 
de l 'Etat, sur le registre duquel ils sont imma
t ricules, con formement aux prescriptions de la 
Section I (cl de !'Annexe A. 

Art. 7. - Les aeronefs ne seront i=atri
cules dans un des E tats contractants que s'ils 
appart iennent en ent ier a des ressortissants de 
cet E tat. 

Aucune societe ne pourra etre enregistree 
comme proprietaire d'un aeronef que si elle 
possede la nationalite de l'E tat dans lequel 
l'aeronef est immatricule, si le President de la 
Societe et Jes deux tiers au moins des admini
strateurs ont cet te meme nationalite et si la 
Societe satisfait a t outes autres conditions 
qui pourraient etre prescrites par les lois dudit 
E tat. 

Art. 8. - Un aeronef ne peut etre valable
ment immatricule dans plusieurs Etats. 

Art. 9. - Le Etats contractants ech ange
ront entre eux et t ransmettront _chaque mois, 

* H et h ierboven in den oorspronkelij ken 
tekst gestelde a rtikel 5 is bij het eveneens bij 
deze wet gevoegde protocol van 27 October 1922 
gcwijzigd. 

a la Commission Internationale de Navigation 
Aerienne prevue a !'a rt icle 34, des copies des 
iuscriptions et rad iatons d'inscription, effectu 
ees sur leur registre matricule dans le mois 
pr6( edent. 

Ar t. 10. - Dans la na,igation internationale, 
t out aeronef devra, confo rmement aux dispo
sitions de !'Annexe A, porter une marque de 
nationalite et une marque d'immatriculation, 
ainsi que le nom et le domici le du proprietaiee. 

8 HAPITR E III. 

Certificats de navigabilite et brevets d'aptitude. 
Art,. ll. - Daus la navigation internatio

nale, tout aeronef devra, dans les conditions 
prevues a !'Annexe B, et re muni d 'un cert i
ficat de navigabilite, delivre ou rendu execu
toire par l'Etat, <lout l'ae ronef possede la. 
na tionalite. 

Art. 12. - Le co= andant, les pilotes, Jes 
mecaniciens et autres membres du personnel 
de ronduite d'un aeronef doivent et re pourvus 
de brevets d'a,pt itude et de licences delivres, 
dans Jes conditions prevues a !'Annexe E , ou 
rendus execut oires par l'Etat, <lout l'aeronef 
possede la nationalite. 

Art. 13. - Le certificat de navigabilite, Jes 
brevets d'apt itude et les licences delivres ou 
rendus executoires r ar l'Etat dont l'aeronef 
possede la nationalite, et etablis conformement 
aux regles fixees par les Annexes B et E et,. 
clans la suite, par la Commission Jnternatio
nale de Navigation Aerienne, seront recon
nus valables par les autres E tats. 

Chaque E tat a le droit de ne pas reconna1tre 
va lables, pour la circulation clans les Jimites et 
au-dessus de son proper territoire, Jes breve5s 
d'aptitude et licences conferes a l'un de ses 
ressor tissants par un au tre E tat contractant. 

Art. 14. - Aucun appareil de telegraphie 
sans fil ne pourra etre porte par un aeronef 
sans une licence speciale delivree par l'Etat , 
dont l'aeronef possede la nationalite. Ces ap
pareils ne pourront etre employes q ue par des 
membres de !'equipage munis a cet effet cl'une 
licence speciale. 

Tout aeronef affecte a un t ransport public 
et suscep tible de recevoir au moins dix per 
sonnes, devra etre muni d'appareils de tele
graphie sans fil (emission et reception ), lorsque 
Jes modalites d'emploi de ces appareils auront 
ete determinees par la Commission Internatio
nale de Navigation Aerienne. 

Cette Commission pourra ulterieurement 
etendre !'obligat ion du port d'appareils de 
t elegraphie sans fi l a toutes autres categories 
d'aeronefs, dans les condit ions et suivant les 
modalites qu'elle determinera. 

CH APITRE I V. 

Admission a la navigation aerienne au-dessus 
d 'un t erritoire etranger. 

Art. 15. - Tout aeronef ressort issant a un 
Etat cont ractant a le droit de traverser ]'at
mosphere d'un au tre Etat sans atterrir. Dans 
ce cas, ii est tenu de suivre l' it ineraire fixc par 
l'Etat survole. Toutefois, pou r des raisons de 
police generale, il sera oblige d'at terrir s'il en 
re9oit l'ordre au moyen des signaux prevus a 
!'annexe D . 
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Tout aeronef qui se rend d'un Etat dans un 
autre Etat doit, si le reglement de ce dernier 
1'-exige, atterrir sur un des aerodromes fixes par 
Jui. Notification de ces aerodromes sera donnee 
par les Etats contractants a la Commission 
Internationale de Xavigation Aerienne, qui 
t ransmettra cette notification a tons les Etats 
contractants. 

L'etablissement des voies internationales de 
navigation aerienne est subordonne a l'assen
timent des Etats survoles. 

Art. 16. - Chaque Etat contractant aura 
le clroit cl'eclicter, au profit de ses aeronefs 
nationaux, des reserves et restrictions concer
nant le transport commercial de personnes et 
de marchanclises entre deux points de son 
territoire. 

Ces reserves et restrictions seront immediate
ment publiees et communiquees a la Com
mi sion Internationale de Navi!?ation Aerienne 
qui Jes notifiera aux autres Etats contractants. 

Art. 17. - Les aeronefs ressortissant a un 
Etat contractant, ayant etabli des reserves 
Bt restrictions conformement a !'article 16, 
pourront se voir opposer lcs memes reserves 
et restrictions dans tout autre Etat contractant, 
meme si ce dernier Etat n'impose pas ces 
reserves et restrictions aux autres aeronefs 
etrangers. 

Art. 18. - Tout aeronef passant ou transi
tant a travers !'atmosphere d'un Etat contrac
tant, y compris les atterrissages et arrets 
raisonnablement necessaires, pourra etre 
soustrait a la saisie pour contrefa9on d'un 
brevet, dessin ou modele, moyennant le depot 
d'uu cautionnement dont le montant, a defaut 
d'accord amiable, sera fixe dans le plus bref 
delai possible par l'autorite competente du 
lieu de la saisie. 

CHAPITRE V. 

Regles a observer au depart, en cours de route 
et a l'atterrissage. 

Art. 19. - Tout aeronef se livrant a la navi
gation internationale doit etre muni de : 

a. Un certificat d'immatriculation, con
formement a !'Annexe A; 

b. Un certificat de navigabilite, confor
mement a l'Annexe B; 

c. Les brevets et licences du commandant, 
des pilotes et des hommes d'equipage, confor
mement a l'Annexe E; 

d. S'il transporte des passagers : la liste 
nominale de ceux-ci ; 

e. S'il transporte des marchandises : les 
connaissements et le manifeste ; 

f. Les livres de bord, conformement a 
!'Annexe C; 

g. S'il est muni cl'appareils de telegraphie 
sans fil : la licence prevue a !'article 14. . 

Art. 20. - Les livres de bord seront conser
ves pendant deux ans a dater de la clerniere 
inscription qui y aura ete portee. 

Art. 21. - Au depart et a l'atterrissage 
d'un aeronef, Jes autorites du pays auront, dans 
tous Jes cas, le droit de visiter l'aeronef et de 
verifier tousles documents dont ii doitetremuni. 

Art. 22, - Les aeronefs des Etats contrac
tants auront droit, pour l'atterrissage, notam
ment en cas de detresse, aux memes mesures 
d'assistance que les aeronefs nationaux. 

Art. 23. - Le sauvetage des appareils perdus 
en mer sera regle, sauf conventions contraires, 
par les principes du droit maritime. 

Art. 24. - Tout aerodrome d'un Etat· 
contractant, s'il est ouvert, moyennant paye
ment de certains droits, a !'usage public des 
aeronefs nationaux, sera ouvert clans Jes me
mes conditions aux aeronefs ressortissant aux 
autres Etats contractants. 

Pour chacun de ces aerodromes, il y aura 
un tarif unique d'atterrissage et de sejour, 
applicable indifferemment aux aeronefs natio
naux et etrangers. 

Art. 25. - Chacun des Etats contrac
tants s'engage a prendre les mesures propres 
a assurer que tous aeronefs naviguant au
dessus de son territoire ainsi que tous aeronefs 
portant la marque de sa nationalite et en 
quelque lieu qu'ils se trouvent, se. confor
meront aux reglements prevus a !'Annexe D. 

Chacun des Etats contractants s'engage 
a assurer la poursuite et Jes punitions des 
contrevenants. 

CHAPITRE VI. 

Transports interdits. 
Art. 26. - Le transport, par aeronef, des 

explosifs, armes et munitions de guerre est 
interdit dans la navigation internationale. Il 
ne sera permis a aucun aeronef etranger de 
transporter des articles de cette nature d'un 
point a un autre du territoire d'un meme Etat 
contractant. 

Art. 27. - Chaque Etat peut, en matiere 
de navigation aerienne, interdire ou regler le 
transport ou !'usage d'appareils photographi
ques. Toute reglementation de ce genre devra 
etre immediatement notifiee a la Commission 
Internationale de Navigation Aerienne, qui 
communiquera cette information aux autres 
Etats contractants. 

Art. 28. - Pour des raisons d'ordre public, 
le transport des objets, autres que ceux men
tionnes aux articles 26 et 27, pourra etre sou
mis a des restrictions par tout Etat contractant. 
Cette reglementation devra etre immediate
ment notifiee a la Commission Internationale 
de Navigation A6rienne, qui en donnera com
munication aux autres Et.ats contractants. 

Art. 29. - Toutes les restrictions men
tionnees a !'article 28 doivent s'appliquer 
indilleremment aux aeronefs nationaux et 
etrangers. 

CHAPITRE VII. 
Aeronefs d'etat. 

Art. 30. - Seront consideres comme aeronefs 
d'Etat: 

n. Les aeronefs militaires ; 
b. Les aeronefs exclusivement affectes a 

un service d'Etat, tel que: Postes, Douanes, 
Police. 

Les autres aeronefs seront reputes aeronefs 
prives. 

Tous les aeronefs d'Etat, autres que les 
aeronefs mi!itaires, de douane ou de police, 
seront traites comme des aeronefs prives et 
soumis, de ce chef, a toutes les dispositions 
de la presente Convention. 

Art. 31. - Tout aeronef commancle par un 
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militaire commissionne a cet effet est considere 
comme aeronef militaire. 

Art. 32. - Aucun aeronef militaire d'un 
Etat contractant ne devra survoler le terri
toire d'un autre Etat contractant ni y atterrir, 
s'il n' en a rci,m -l'autorisation speciale. Dans 
ce cas, l'aeronef militaire, a moins de stipu
lation contraire, jouira, en principe, des pri
vileges habituellement accordes aux batiments 
de guerre etrangers. 

Un aeronef militaire force d'atterrir, OU 

requis ou somme d ' atterrir, n 'acquerra, par 
ce fait, aucun des privileges prevus a l'alinea 
l er. 

Art. 33. - Des arrangements particuliers, 
conclus separement entre Jes Etats determi
neront dans q uels cas Jes aeronefs de police et de 
douane pourront etre autorises a passer la 
frontiere. En aucun cas, ils ne beneficieront 
d es privileges prevus a !'article 32. 

CH APITRE VIII. 
Commission Internationale de Navigation Ae

rienne. 

Art. 34. * - II sera institu.e, sous le nom de 
-Commission Internationale de Navigation 
Aerienne, une Commission internationale per
manente plact\e sous l'autorite de la Societe 
des Nations et composee de : 

Deux rept·esentants pour chacun des Etats 
suivants: Etats-Unis d'Amerique, France, 
Italie et J apon ; 

Un representant pour la Grande-Bretagne 
et un pour chacun des Dominions Britanniques 
et pour !'Incle; 

Un representant pour chacun des autres 
Etats contractants. 

Chacun des cinq premiers Etats (la Grande
Brntagne, avec ses .Dominions et l'Inde, comp
tant a cette fin comme un Etat) aura le plus 
11etit nombre entier de voix tel que, ce nombre 
etant multiplie par cinq, le resultat obtenu 
depasse d'au moins une voix le total des voix 
de tons Jes autres Etats contractants. 

Tons Jes Etats autres que Jes cinq premiers 
auront chacun une voix. 

La Commission Internat ionale de ~avigati
on Aerienne determinerales regles de sa propre 
procedure et le lieu de son siege permanent , 
mais elle sera libre de se reunir en tels endroits 
qu'elle jugera convenable. Sa premiere reunion 
aura lieu a Paris. La convocation pour cette 
reunion sera faite par le Gouvernement fran-
9ais, aussitot que la majorite des Etats sig
nataires Jui auront notifie leur ratification de 
la presente Convention. 

Cette Commiss ion aura Jes attributions 
suivantes: 

a. R ecevoir Jes propositions de tout Etat 
contractant, ou lui en adresser, a l' effet de 
modifier on d'amender Jes dispositions de la 
presente Convention ; notifier les changements 
a.doptes; 

h. Exercer Jes fonctions qui lui sont devolues 
par le present Article et par les Articles 9, 13, 
14, 15, 16, 27, 28, 36 et 37 de la presente 
Convention ; 

* H et hierboven in den oorspronkelijken 
tekst gestelde artikel 34 is bij het eveneens bij 
deze wet gevoegde protocol van 30 Juni 1923 
ge,vijzigd. 
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c. Apporter t ous a mendements a ux disposi
tions des Annexes A a G ; 

d. Centraliser et communiquer aux Etats 
contractants Jes informations de toute nature 
concernant la navigation aerienne internationale; 

e. Centraliser et communiquer aux Etats 
contractants tons Jes renseignements d'ordre 
radiotelegraphique, meteorologique et medical, 
interessant la navigation aerienne ; 

f. Assurer la publication de cartes pour 
la naviga.tion a.erienne, conformement aux 
dispositions de I' Annexe F ; 

g. Donner des avis sur les questions que 
les Etats pourront soumettre a son examen. 

Toute modification clans les disposit ions de 
l'une quelconque des Annexes pourra etre 
apportee pa,r la Commission Internationale de 
Na.vigation Aerienne, lorsque ladite modifi
cation aura ete approuvee par Jes trois quarts 
du total possible des voix, c'est a clire du total 
des voix qui pourraient etre exprimees si tous 
les Etats etaient presents. Cet te modification 
aura plein effet des qu'elle aura ete notifiee, par 
la Commission Jnternationale de Navigation 
Aerienne, a tous Jes Etats contractants. 

Toute modification proposee aux ar t icles de 
la presente Convention sera discutee par la 
Commission Internationale de Navigation Ae
rienne, qu 'elle emane de l'un des Etats contrac
tants ou de la Commission elle-meme. Aucune 
modification de cette nature ne pourra etre 
proposee a l'acceptation des Etats cont ractants, 
si elle n 'a _ete approuvee par Jes deux t iers au 
moins du total possible des voix. 

Les modifications apportees aux articles de 
la Convention ( exception faite des Annexes) 
doivent, avant de porter effet, etre expresse
ment adoptees pa r les Et-ats contractants. 

L es frais d'organisation et de fonctionne
·ment de la Commission Internationale de 
Navigation Aerienne seront supportes par les 
Etats contractants, au prorata du nombre des 
voix dont ils disposent. 

Les frais occasionnes par l'envoi de delega
tions techniques seront supportes pa r leurs 
Etats · respectifs. 

CHAPITRE IX. 
Dispositions finales. 

Art. 35. - Les Hautes Parties Cont ractantes 
s'engagent, chacune en ce qui la concerne, a 
cooperer autant que possible aux mesures, 
internationales relatives .\ : 

a .. · la centralisation et la distribution des 
informations meteorologiques, soit statisti
ques, soit courantes ou speciales, conforme
ment a.ux dispositions de ]'Annexe G; 

b. la publication de cartes aeronautiques 
unifiees, ainsi que l'etablissement d 'un syst eme 
uniforme de reperes aeronaut,iques, confor
mement aux dispositions de !'Annexe F; 

c. !'usage de la radiotelegra.phie clans la 
navigation aerienne, l 'etablissement des stati
ons radiotelegraphiques necessaires, ainsi que 
!'observation des r eglements radiotelegra
phiques internationaux. 

Art,. 36. - Des dispositions generales rela
t ives aux douanes, en ce qui concerne la navi
gation aerienne internationale, font l'obj et 
d'un accord particulier figurant comme Annexe 
H a la presente Convention. 

Rieu, clans la presente Convention, ne 
pourra etre interprete comme s'opposant a 

35 
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ce que Jes Etats contractan ts concluent, con
vormement aux principes etablis par la Con
fention elle-meme, des protocoles speciaux 
d'Etat a Etat, relativement aux Douanes, a 
la Police, aux Pastes ou a tous autres objets 
d'interet commun concernant la navigation 
aerienne. Ces protocoles devront etre imme
diatement notifies a la Commission Internat,io
nale de Navigation Aerienne, qui en donnera 
communication aux autres Etats contractants. 

Art. 37. - En cas de dissentiment entre 
deux ou plusiers Etats relativement a l'inter
pretation de la presente Convention, le litige 
sera regle par la Cour Permanente de Justice 
Internationale q ui sera etablie par la Societe 
des Nations et, jusqu'a !'organisation de cette 
Cour, par voie d 'arbitrage. 

Siles parties ne s'entendent pas directement 
sur le choix des arbitres, elles procederont 
comme ii suit : 

Chacune des parties nommera un arbitrc, et 
les arbitres se reuniront pour designer le surar
bitre. SI Jes arbitres ne peuvent se mettre 
d'accord, Jes parties designeront chacune un 
Etat tiers et Jes Etats tiers ainsi designes pro
cederont a la nomination du surarbitre, soit 
d'un commun accord, soit en proposant cha
cun un nom, puis en laissant au sort le soin de 
choisir entre eux. 

Les dissentiments relatifs aux r eglements 
techniques annexes a la presente Convention, 
seront regles par la Co=ission Internationale 
de Navigat ion Aerienne, a la majorite des voix. 

Au cas "u ledifierendpo,·teraitsur·laquestion 
de savoir si !'interpretation de la Convention 
elle-meme, ou celle d'un des reglements est 
en~agee, ii appartiendra au tribunal arbitral, 
prevu au paragraphe ler du present article, de 
statuer souverainement. 

Art. 38. - En cas de guerre, les stipulations 
de la presente Convention ne porteront pas 
atteinte a la liberte d'action des Etats con
tractants, soit comme belligerants, soit comme 
neutres. 

Art. 39. - Les dispositions de la presente 
Convention sont completees par les Annexes 
A a H, qui, sous reserve de la disposition de 
!'article 34, alinea c, ont la meme valeur et 
entreront en vigueur en meme temps que la 
Convention elle-meme. 

Art. 40. - Les Dominions britanniques et 
l'Inde seront consideres comme des Etats, aux 
fins de la presente Convention. 

Les territoires· et Jes ressortissants des Pays 
de protectorat ou des Territoires administres 
au nom de la Societe des Nations seront aux 
fins de la presente Convention, assimiles aux 
territoires et aux ressortissants de l'Etat pro
tecteur uu mandataire. 

Art. 41. - Les Etats, qui n'ont pas pris 
part a la guerre de 1914-1919, seront admis a 
adherer a la presente Convention. 

Cette adhesion sera notifiee par la voie diplo
matique au Gouvernement de la Republique 
fran<;aise, et par celui-ci a tous Jes Etats signa
taires on adherents. 

Art. 42. •- Tout Etat ayant pris part a la 
guerre de 1914-1919 et n'etant pas signataire 
de ,la presente Convention, ne pourra etre 
admis a y adherer que s'il est Membre de la 
Societe des Nations ou, jusqu'au l er janvier 
1923, si son adhesion obtient le consentement 
des Puissances alliees et associees signataires 

' du Traite de paix conclu avec !edit ~tat. 
Apres le ler janvier 1923, cette adhesion pourra 
etre admise, si elle est agree par Jes trois q narts 
au moins des Etats signataires et adherents 
votant dans Jes conditions prevues a !'article 
34 de la presente Convention. 

Les demandes d'adhesion seront adressees 
au Gouvernement de la Republique fran<;aise 
qui Jes communiquera aux autres Pnissances 
contractantes. A moins que l'Etat requerant 
soit admis de plein droit comme membre de la 
Societe des Nations, le Gouvernement fran-
9ais recevra les suffrages desdites Puissances 
et leur £era connaitre le resultat du vote. 

Art. 43. - La presente Convention ne pourra 
etre denoncee avant le ler janvier 1922. En 
cas de denonciation, celle-ci devra etre noti
fiee au Gouvernement de la Republique fran-
9aise, qui en donnera communication aux 
autres Parties contractantes. Elle n'aura 
d 'effet qu'.un an au moins apres ladite notifi
cation et vaudra seulement au regard de la 
Puissance qui y aura procede. 

La presente Convention sera ratifiee. 
Chaque Puissance adressera sa ratification 

an Gouvernement fran<;ais, par Jes soins duquel 
il en sera donne avis aux autres Puissances 
signataires. 

Les ratifications resteront deposees dans Jes 
archives du Gouvernement fran9ais. 

La presente Convention entrera en vigueur, 
pour chaque Puissance signataire, vis-a-vis 
des autres Puissances ayant deja ratifie, qua
rante jours apres le depot de sa ratification. 

Des la mise en vigueur de la presente Con
vention, le Gouvernement frarn;iais adressera 
une copie certifiee de celle-ci aux Puissances 
qui, en vertu des Traites de paix, se sont enga
gees a appliquer des regles de naviga.tion 
aerienne conformes a celles de ladite Conven
tion. 

Fait a Paris, le treize octobre mi! neuf cent 
dix-neuf, en un seul exemplaire, qui restera 
depose dans Jes archives du Gouvernement de 
la Republique fran<;aise, et dont les copies 
authentiques seront remises aux EtatR con
tractants. Ledit exemplaire, date comme ii 
est dit ci-rlessus, pourra etre signe jusqu'au 
douze avril mil neuf cent vingt inclusivement. 

En foi de quoi, Jes Plenipotentiaires ci-apres,. 
dont Jes pouvoirs ont ete reconnus en bonnc 
et due forme, ont signe la presente Convention 
dont les textes fran<;ais, auglais et italien au
ront m cme valeur. 

(L.S.) Hugh C. Wallace. 
(L.S.) Rolin-Jaequemyns. 
(L.S.) Ismael Montes. 
(L.S.) Raul Fernandes. 
(L.S.) Eyre A. Crowe. 
\L.S.) George H. Perley. 
(L.S.) Andrew Fisher. 
(L.S.) R . A. Blankenberg. 
(L.S.) Thomas Mackenzie. 
(L.S.) Eyre A. Crowe. 
(L.S.) V. K. Wellington Koo. 
(L.S.) Rafael Martinez Ortiz. 
(L.S.) E. Dorn y De Alsua. 
(L.S. ) S. Pichon. 
(L.S.) N. Politis. 
(L.S.) Guillermo Matos Pacheco. 
(L.S.) Vittorio Scialoja. 
(L.S.) K. Matsui. 
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(L.S.) Antonio Burgos. 
(L.S.) I . J. Padere,,...ski. 
(L .S. ) Affonso Costa. 
(L.S.) Alex. Vaida Voevod. 
(L.S. ) Dr. Ante Trumbic. 
(L.S.) Charnon. 
(L.S. ) Stefan Osusky. 
(L.S.) .f. A. Buero. 

ANNEXES *. 
ANNE X E A . 

.Marques a porter sur les aerone/s. 

SECTION I. 
Generalites. 

a. La marque de nationalite sera represen
tee par une lett re majuscule en caractere ro
main ; exemple : 

F rance __________ F 

La marque d'immat riculation sera rep resen
tee par un groupe de quatre lettres majuscules: 
chaque grou~e contiendra au moins une voyelle, 
la lettre Y etant comptee comme t elle. 

Le groupe complet des cinq lettres sera 
utilise comme signal d 'appel(indicatif) de l'aero
nef, toutes les fois que celui-ci devra emettre 
ou r ecevoir des signaux faits par radiotele
graphie ou par tout autre moyen de communi
cation, sauf par signaux optiques dans le cas 
ou le Code Morse ne serait pas utilise. 

Un indicatif abrege pourra etre employe 
au cours d'une communication (l' indicatif 
complet etant obligatoire au commencement 
et a la fin de la communication). 

L' indicatif radiotelegraphique abrege com-
prendra trois lettres : 

1°. La lett re de nationalite de l'aeronef; 
2°. La let t re ii, ( .-.-); 

3°. La derniere let t re de la marque d'imma
t riculation de l'aeronef. 

Le signal d 'appel radiotelephonique sera 
forme par tout ou partie du nom du proprie
taire de l'aeronef (compagnie de navigation 
aerienne ou particulier), suivi des deux der
nieres lettres de la marque d'immatriculation. 

Dans le cas de communications par signaux 
optiques, lorsque le code Morse n'est pas utilise, 
on emploiera les methodes habituelles. 

Les dispositions ci-dessus relatives au signal 
d 'appel (indicatif) ne concernent pas Jes regles 
speciales relatives aux signaux prevus a la 
section II de I ' Annexe D. -

Les marques de nationalite et d'immatricu
lation seront conformes aux indications du 
tableau de la Section VIII de la presente An
nexe. 

Toutefois, tout aeronef, fabrigue dans un 
Etat contractant pour etre livre par la voie 
des airs a un ressortissant d'un E tat non P ar - . 
tie contract ante, dont Jes marques de natio
nalite et d' immatriculation n 'auront pas ete 
notifiees par la Commission Internationale de 
Navigation Aerienne aux E tats cont ractants, 
devra etre provisoirement immat ricule dans 
l'E tat ou il a ete fabrique. La marque de natfo
nalite sera celle de cet Etat. Le groupe d 'im• 

• Deze bijlagen van het verdrag zijn even
voudigheidshalve gesteld in den vorm, waarin 
zij t hans luiden na de daarin ingevolge het 
bepaalde in ar t ikel 34 door de daar bedoelde 
commissie aangebrachte wijzigingen. 

, matriculation sera constitue par un W suivi 
de trois chiffres. 

b. Sur tous les aeronefs, autres que Jes 
aeronefs d'Etat et les aeronefs commerciaux, 
la marque d'immatriculation sera soulignee 

, d ' un trait noir. 
c. Le registre matricule et le certificat 

d'immatriculation devront contenir un sig
nalement de l'aeronef et indiqueront : le nu
mero ou toute autre marque d'identite donnee 
par le con st ru cteu r a l'appa reil ; lea marques 
d'immatriculation et de nationalite ci-dessus 
mentionnees; le port d'attache de l' aeronef ; 
Jes nom et prenoms, la nationalite et le domicile 
du proprietaire, ainsi que la date de l' imma
triculation . 

Le Certificat d'immatriculation sera etabli 
conformement au modele ci-apres : 

Etat 
Ministere 

Administration 
OU 

Service. 

Certificat d 'immatriculat ion 
No . .. . . . 

Marques de nationalite et d '.irnma-
triculation .... .. . . . .. . . . .... .. .... . .. . .. . .... . 
(1) Type et description ...... . .. .. ..... . . 

(2) Norn et adresse du constructeur 

(3) Nurnero de serie d u . constructeur 

(4) Norn du propriet aire . . .......... .. . 
(5) Domicile du proprietaire .. . ... . . ... . 

(6) Nationalite du proprietaire . . .. .. . . . 
(7) Port d 'attache habituel de l' aero-
nef . . .. . .... .. ... . ... .. ....... . ... . . ... .. . 

Vu la declaration que J 'aeronef ci
dessus designe n 'est pas immatricule 
dans un autre E tat, ii est certifie par 
les presentes que cet aeronef a ete 
dument inscrit -dans le registre de 
.. . . .. .. .. . .. . .. .. le . . ... .... . .. .. ... . jour de 
.. ··· · · ·· · · ·· · · 19.. .. . . conformement a 
la Convention portant reglernentation 

de la navigation aerienne en date du 
13 octobre 1919, Annexe A et a ... .. . 

et qu 'il a requ les marques de natio-
nalite et d 'imrnatriculation .. . . . . .. .. . . 
et possede la nationalite . .. ..... , .. ... . 

A ..... .. . .. . . le ... .. .. ... .. 19 . . .. . . 
(Signature). 
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cl. Tout aeronef doit po.rter, fixee d 'une 
f ac,ou apparente a la nacelle ou au fuselage, 
une plaque de metal sur laquelle seront inscrits 
les nom, prenoms et domicile du proprietaire 
et les marques de nationalite et d' immat ricnlati
on de l'aeronef. 

ECTION II. 

Positions des marques sur l'appareil. 
Les marques de nationalite et d'imma

tricnlation seront peintes en noir sur fond 
blanc, et clisposees comme suit : 

plan de queue: sur le gouvcrnail, ces marques 
seront aussi grandes que possible. La hauteur 
des autres marques ne clevra pas etre inferieure 
au douzieme de la circonference de la section 
transversale maximum du clirigeable. 

Pour Jes ballons, la hauteur des marques 
de nationalite sera des quatre cinquiemes de 
la hauteur de la nacelle: la hauteur des autres 

1 marques sera au moins egale au douziemc de 
la circonference du ballon. 

c. Generalites. - Pour tous les aeronefs, 
la hauteur des marques de nationalite et des 
marques d 'immatriculation pourra ne pas 
depasser 2 m. 50. 

SE CTION V. 

Dimensions, type des lettres, et c. 

a. Avions. - Les marques seront peintes: 
une fois sur la surface inferieure des plans 
inferieurs et une fois sur la surface superieure 
des plans superieurs, le haut des lettres etant 
dirige vers le bord d'attaque. Elles seront 
aussi peintes de chaque cote du fuselage, entre a. La largeur des caract eres sera egale aux 
les ailes et les plans de Ja queue. S'il s'acrit d'un I deux tiers de leur hauteur: leur epaisseur sera 
appareil n 'ayant pas de fuselage, Jes ~arques I egale au sixieme de cette m eme hauteur. Les 
seront peintes sur la nacelle qui en tiendra lieu. lettres seront en caracteres ordinaires pleins, 

b. Dirigeables et ballons. _ Pour Ies diri- tons de meme type et de m cmes dimensions ; 
:geables, Jes marques seront disposees au voisina- un espace egal a la moitie de la largeur des 
ge du maitre-couple ; elles seront repetees sur lettres sera laisse entre celles-ci. 
les deux cotes et sur Je haut, cette derniere b. P our les lettres soulignees, le trait aura 
marque etant a egales distances de celles por- meme epaisseur que Jes lettres et un espace 
tees sur les cotes. egal sera laisse entre le bas des lettres et le haut 

Pour les ballons, les marques, repetees deux dutrait . 
fois, seront peintes pres de la circonference 
horizontale maxima et aussi loin que possible 

SECTION VI. 

l'nne de l'autre. 
Pour les diri~eables et ballons, les marques 

disposees sur les flancs devront etre visibles 
aussi bien des ci\tes que du sol. 

SECTION III. 
Emplacements supplementaires pour Jes mar

ques de nationalite. 

a. Avions et dirigeables. - La marque de 
nationalite sera reproduite sur les deux cotes 
de la surface inferieure, soit du plan fixe in
ferieur de la queue, soit du gouvernail de pro
fondeur, ainsi que sur la surface superienre 
du plan fixe superieur, ou du gouvernai! de 
profondeur si ce dernier est plus large. Ces 
marques seront aussi repetees de part et d'antre 
du gouvernail de direction, ou snr les faces 
externes des gonvernails exterieurs si l'appa
reil a plusieurs gouvernails de direction. 

b. Ballons. - Les marques de nationa lite 
seront peintes snr la nacelle. 

SECTION IV. 
Dimensions des marques de nationalite et des 

marques d'immatricnlation. 

a. Avions. - La hauteur des marques sur 
les plans des ailes et sur Jes plans de queue sera 
des qnatre cinquiemes de la largeur respective 
de ces plans; sur le gouvernail de direction, Jes 
marques seront aussi i:; randes qne possible. 
Sur le fuselage ou sur Ja nacelle, la hauteur 
des marques sera des quatre cinqniemes de 
la plus grande hauteur mesuree dans la pol'
tion la plus etroite du fuselage on de la nacelle 
snr laquelle ces marques sont peintes. 

b. Dirigeables et ballons. - Pour les diri
geables, Jes marques de nationaHte peintes 
sur les plans de queue auront une hauteur 
egale aux qnatre cinqniemes de la largenr du 

Espace entre la marque d 'immatriculation et 
la marque de nationalite. 

Quand les marques d' immatricnlation et de 
nationalite apparaitront ensemble, elles de
vront etre separees par un tiret de longueur 
egale a la largeur d'nne lettre. 

SECTIO VII. 
Entretien. 

Les marques de nationalite et d'immatricn
lation seront disposees le mieux possible, en 
t enant compte des formes de l 'aeronef. Ces 
marques devront etre t enues constamment 
prupres et rester toujours visibles. 

SECTION VIII. 

Tableau des marques. 
La marque de nationalite de chacun des 

Etats ci-apres enumeres * s'applique aux 
aeronefs de ses Dominions, Colonies, Protecto
rats, Dependances ou Pays gouvernes par lni 
en ver tu d'nn mandat de la Societe des Nations. 

AMNEXE B. 

Certificat de na1rigabilite. 

Les conditions prin~ipales exigees pour la 
delivrance du Certificat de navigabilite sont 
les suivantes : 

1. Au point de vue de la securite, l'aeronef 
devra etre conc,u de faQon a remplir certaines 
conditions minima. 

2. Une demonstration satisfaisante des 
qualites reelles de vol de chaqne type d'appa
reil soumis a l'examen devra etre fournie au 
moyen de vols d'essai repondant a certaines 
conditions minima. Mais, nne fois le type ap-

* De lij st van kenmerken is hierachter opge
nomen. 



545 2 JU L r (S.226) 1928 

prouve. lcs au tres appareils qui ulterieurement 
seraien t etablis sur le meme modele seront 
dispenses de cos epreuves. 

3. La construction de tout aeronef devra 
etre approuvee, en ce qui touche Jes mate
r iaux et leur mise en reuvre. Le con trole de la · 
construction et des essais devra satisfaire a 
certaines conditions minima. 

4. Tout aeronef doit etre pourvu des in
struments proprcs a assurer la securite de la 
navigation. 

5. Les conditions minima v1sees aux 
paragraphes 1 a 3 inclus seront ulterieurement 
fixees par. la Commission Internationale de 
Navigation Aerienne. Auparavant, chacun 
des Etats contractants arretera lui-meme Jes 
regles de detail qui presideront . a la delivrance 
des certificats de navigabilite et au rnaintien 
de leur validite. · • 

ANNEX E C. 
Livres de bord. 

SECTION. I. 
Carnet de route. 

Ce carnet doit etre tenu pour tout aeronef 
et doit contenir les renseignements ci -apres : 

a. Categorie a laquelle appartient l'aeronef : 
marques de nationalite et d 'immatriculation; 
nom, prenoms, nationalite et domicile du 
proprietaire; nom du constrcuteur; charge 
utile de l'aeronef. 

b. En outre, pour chaque voyage : 
1. Les noms, nationalite et domicile du 

pilote et de chacun des membres de ['equipage; 
2. Les lieu, date et heure du depart ; 

l' itineraure suivi et tous les incidents de route, y 
compris Jes atterrissages. 

SECTION II. 

Livret d'appareil. 
Ce livret n 'est obligatoire que pour Jes 

aeronefs employes au transport public de pas
sagers ou de marchandises. II doit contenir 
les renseignements ci-apres : 

a. Categorie a laquelle appart ient l'ae
ronef; marques d'immatriculation et de natio
oalite ; nom, prenoms, nationalite et domicile 
du proprietaire ; oom du constructeur et charge 
utile de l'aeronef. 

b. Type et · numero de serie du moteur ; 
type de l'helice avec le numero, le pas et le 
diametre, ainsi que le nom du fabricant. 

c. Type de l'appareil de T. S. F. monte 
sur l' aeronef. 

d. Tableau donnant au personnel respoo
sable du fonctionnement et de l'entretien de 
l'aeronef tous les renseigoemeots utiles pour 
le regla.ge de la cellule (avions) ou de la suspen
sion ( dirigeables). 

e. Renseigoements techniques complets et 
detailles sur le service anterieur de l'aeronef, 
y compris toutes les epreuves de recept ion, 
Jes revisions, remplacements de pieces, repa
rations et tous travaux du m eme genre. 

SECTION III. 

Livret de moteur. 
Ce livret n'est obligatoire que pour les mo

teurs installes sur des aeronefs employes au 

transport public de passagers ou de marchandi
ses. Un livret special.defra exister pour chaque 
moteur . et accompagnera toujours celui-ci. Il 
contiendra Jes renseignements ci-apres : 

a. Type du moteur, numero de serie; nom 
du constructeur ; puissance et regime normal 
maximum du moteur ; date de fabrication et 
date d'entree en service; 

b. Marque d'immatriculation et type des 
aeronefs sur lesquels le moteur a ete install,\ ; 

c. Renseignements techniques complets et 
detailles sw· le service anterieur du moteur, y 
compris toutes les epreuves de eeption, le 
nombre d'heures de travail deja faites, Jes r e
visions, remplacements, reparations et tous 
travaux du m eme genre. 

SECTION IV. 
Carnet des signaux. 

Ce livre n'est obligatoire que pour les aeronefs 
employes au transport public des passagers 
ou des marchanclises. II doit contenir Jes ren
seignements ci-apres : 

a. Categorie de l'aeronef; marques de 
nationalite et d'immatriculation ; nom, pre
noms, nationalite et domicile du proprietflire ; 

b. Lieu, date et heure de transmission on 
de recer,tion de tout signal ; 

c. Nom ou indication de toute :personne 
ou de toute station a qui un signal a ete adresse 
ou doot un signal a ete re~m. 

SECTION V. 
Forme, etablissement et tenue deslivresde bord . 

Les clivers livres de bord, prescrits par la 
Convention, pourront etre reunis en un soul. Le 
modele de ce ou de ces livres de bord, Jes regles 
concernan t leur etablissement et leur tenu e 
seront fixes ou modifies par la Commission 
Internationale deNavigationAerienne a la majo 
rite prevue par !'article 34 pour la modification 
des Annexes . 

ANNEXE D. 
R~glement sur les /eux et signaux. R egles de la 

cirrnlation aerienne. 
Definitions. 

Le mot,, aeronef" designe tous Jes ballons, 
captifs ou libres, les cerfs-volants, Jes dirigea
bles et les a vions. 

Le root ,,ballon", designe un aeronef soit 
captif, soit libre, utilisaot un gaz plus leger 
que !'air comme moyen de sustentation dans 
!'atmosphere et n 'ayant aucun moyen propre de 
propulsion. · 

Le mot ,,dirigeable" designe un aeronef 
utilisant un gaz plus leger que l'air comme 
moyen de sustentation dans !'atmosphere et 
possedant des moyens propres de propulsion. 

Le mot ,,avion" designe tous les aeroplanes, 
hydroplanes (a flo tteurs ou a coque) ou tout 
autre aeronef plus lourd que l'air et possedant 
des moyens propres de propulsion. 

Un dirigeable sera considere comme etant 
,,en marche" aux termes des Reglements ci 
apres s'il n'est amarre ni au sol ni a un objet 
quelcooque situe sur le sol ou sur l 'eau . 

SECTION I. 
Reglement sur les feux. 

Dans ce reglement, le mot ,,visible", appliqu -
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aux feux, signifie: visible l ar nuit sombre et 
a tmosphere t ransparente. es angles de visi
bilite dont ii est question ci-apres et qui sont 
figures sur le croquis ci-dessous, supposent 
l'aeronef dans sa posit ion normale de vol rectilig
ne et horizontal. 

1. Les regles concernant Jes feux seront 
appliquees par tons Jes temps, du coucher au 
lever du soleil, et durant cet intervalle ii ne 
devra etre allume aucun autre feu susceptible 
d'etre confondu avec Jes feux de navigation 
prescrits ci-apres. Ces dern.iers feux ne devront 
pas etre aveuglants. 

2. Un avion, soit en !'air, soit manceu
vrant 8, t erre ou sur l' eau parses propres moy
ens, portera Jes feux suivants : 

a. A !'avant, un feu blanc, visible dans un 
angle de 220°, bissecte par le plan vertical P de 
symetrie de l'avion. 

Vue schematique en plan des feux de l'avion. 
Ce feu devra etre visible a une distance d'au 
moins huit kilometres ; 

b. Sur le cote droit, un feu vert, dispose 
de fa c;on a projeter, vers l'av:ant, une lumiere 
ininterrompue entre deux plans verticaux, 
formant mi angle de 1100, et dont l'un sera 
parallele au plan vertical passant par !'axe 
longitudinal de l'appareil. Ce feu devra etre 
visible a une distance d'au moins cinq kilo
metres; 

La distance entre Jes deux feux d'une meme 
paire ne sera pas inferieure a deux metres. 

4. Un dirigeable remorque devra porter 
Jes feux specifies au paragraphe 3°. et, en outre, 
ceux specifies au pa ragraphe 6°. pour Jes diri
geables qui ne sont plus mattres de leur direc
t ion. 

5. a. Un avion ou dirigeable flottant a la 
surface . de l'eau sans pouvoir s'y diriger , 
c'est-a-dire incapable de manoeuvrer comme ii 
est prescrit dans Jes Reglements pour eviter 
Jes collissions en mer, devra por ter deux feux 
rouges distants d'au moins deux m etres, places 
l'un au-dessus de l'autre et visibles dans toutes 
.les directions, 8, une distance d'au m oins trois 
kilometres. 

b. Un aeronef, dans Jes condit ions ci-dessus, 
ne portera .pas, s'il est immobile Jes feux de 
cote ; mais, en marche, il devra Jes avoir. 

6. Un dirigeable qui , pour une cause 
que.lconque, n'est plus maitre de sa direction, 
ou qui a volontairement arrete ses mot eurs, 
devra, en plus des autres feux specifies,montrer 
d 'une fa ,:on tres apparente, l'un au-dessus de 
l'autre, deux feux rouges, separes par un inter
valle d'au moins deux metres et visibles, clans 
toutes les directions, a t rois k ilometres au 
moins de d istance. 

De jour, un dirigeable, remorque et, pour 
une cause quelconque, n 'etant plus maitre de 
sa direction, devra montrer, d 'une fa<;on tres 
apparente, deux boules ou objet s noirs, de 
soixante centimetres de diametre, places l'un 
au -dessus de l'autre et separes par un inter
valle d'au moins deux metres. 

Un dirigeable, amarre ou en marche, avec 
ses moteurs volontairement arretes, devra, de 
jour, montrer d'une fa,;ion tres apparente, une 
boule ou un objet noir, de soixante centimetres 
de diametre, et sera considere pa.r Jes a utres 
aeronefs comme etant en derive. 

c. Sur le cote gauche, un feu rouge, dispose 
de fa<;,on a projeter, vers !'avant , une lumiere 
ininterrompue ent re deux plans verticau.,c, 
formant un angle de 110° dont l'un sera paral
lele au plan vertical passan t par !'axe longitu
dinal de l'appareil. Ce feu devra etre visible 

7. Un ballon libre devra porter un feu 
brillant, blanc, place a cinq metres au moins 
au-dessous de la nacelle et visible clans toutes 

' Jes direct ions, a trois kilometres au moins de 
distance. 

a une dist ance d'au moins cinq kilometres; 
d. Ces feux lateraux, vert et rouge, seront 

disposes de maniere que le feu vert ne soit pas 
visible du cote gauche de l'avion, ni le feu 
rouge du cote droit ; 

e. A l'arriere et aussi loin que possible, 
un feu blanc tourne vers l'arriere et visible a 
cinq kilometr es au moins de distance, dans un 
secteur de 1400, divise en deux part ies egales 
par le plan vertical passant par !'axe longitudi- , 
nal de I' a ppareil. 

f. Si, pour !'application de la regle ci-dessus, 
le feu unique dr oit et re remplace par plusieurs 
feux, le champ de visibilite de chacun d'eux 
sera limite de fa9on qu 'il n 'y ait qu 'un feu visi
ble a la foi s. 

3. Les r egles concernant Jes feux des avions 
seront applicables aux dirigeables, avec Jes 
modifications suivantes : 

a. Tons Jes feux seront doubles, ceux d'avant 
et d'arriere verticalement et ceux des cotes 
horizontalement sur une parallele a !'axe du 
dirigeable ; 

b. Les feux de chacune des pai.res d'avant 
et d'arriere seront visibles ensemble. 

8. Un ballon captif devra porter, disposes 
comme le feu blanc specifie au paragraphe 7° 
et a la place de ce feu, trois feux places ver
ticalement a quatre metres au moins de distance 
l'un de l'autre. Le feu du milieu sera blanc; les 
deux autres rouges; Jes t rois foux seront visi
bles clans toutes Jes directions, a une distance 
d'au moins trois k ilometres. 

De plus, le cable de retenue devra port er , 
tous Jes trois cents metres, a partir de la nacelle, 
des groupes de trois feux disposes comme ceux 
specifies ci-dessus. En outre, l'objet auquel le 
ballon est amarre sur le sol devra porter un 
groupe de feux semblables, marquant sa posi
tion. 

De jour, le cable de retenue devra porter, 
au moins tQus les cent metres a part ir de la 
nacelle, des manches a air d 'au moins Orn 20 
de diametre et deux m etres de longueur, 
marquees avec des bandes alternativement 
blanches et rouges, de Orn 50 de largeur. . 

9. Un dirigeable amarre pres du sol devra 
porter Jes feux specifies aux paragraphes 2°. a 
et e et 30_ 

En outre, s'il est amarre loin du sol, le 
d irigeable, le cable et l'obj et auquel ii est a mar· 
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re seront, soit de jotir, soi t de nui t, signales ' 
comme · il est dit a u paragraphe 8°. 

Les ancres marines ou cones-ancres employes 
p ar les dirigeables pour s'amarrer sur l' eau, 
seront dispenses de !'observation de ces r egles. 

10. Un avion, arrete sur le sol ou sur l' eau, 
mais non ancre ni amarre, devra porter les 
feux specifies au paragraphe 2°. 

ll . E n vue d'eviter des collisions avec des 
n avires: 

a. Un avion a l'ancre ou amarrC: sur l'eau, 
devra porter a !'avan t, clans l'endroit le plus 
a pparent, un feu blanc, visible clans toutes 
les directions, a une distance d'au moins deux 
kilometres : 

b. Un avion de cinquante metres ou plus 
de longueur, a l'ancre OU amarre sur l' eau, 
devra porter, a l'avant , un feu analogue a celui 
specifie plus hau_t , et un autre place a l'arriere, 
ou pres de l'ar riere, et a cinq m etres au moins 
p lus bas que le feu avant. 

P a r ,,longueur" de l'avion, on entend la 
distance totale entre les deux extremites de 
-0elui-ci . . 

c. Les avions de cinquante metres ou plus 
d'envergure, a l 'ancre ou amarres sur l' eau, 
devront porter, en out re, a chaque extremite 
de l'aile i nferieure, un feu place comme il est 
specifie cla ns l'alinea a du present paragraphe. 

Par ,,envergure de l'avion, ]'on entend sa 
1argeur maximum. 

12. Si, pendant la nu.it, l'un des feux spe
-0ifies vient a s'eteindre, l'aeronef devra atterrir 
aussitot qu'il pourra le faire sans da nger. 

13. En aucun cas, les regles qui precedent 
n 'empecheront !'application des reglements 
speciaux edictes par un Etat, r elat ivement a 
des feux supplementaires de signaux ou de 
l'osition, pour les aeronefs militaires ou pour 
des aeronefs volant en formation. Elles n'em
p echeront pas non plus l'emploi des signaux 
de reconnaissance adoptes par un propriet aire 
d 'aeronef, avec l'autorisation de son gouverne
m ent et dument enregistres et publies. · . 

SE CTION II. 

R eglement sur Jes signaux. 
14. a. Un aeronef desirant at t errir la nuit , 

sur un aerodrome dote d'un personnel de garde, 
devra, avant de le faire, tirer une fusee py ro
~echnique verte ou faire des signaux intermit 
tents avec une lampe ou un proj ecteur autre 
que Jes feux de navigation. E n outre, a l'aide du 
Code internationa l Morse, ii devra, par signaux 
phoniq ues ou lumineux , r aproduire le groupe 
de deux let t res constitue par sa lettre de natio
nalite et la dernier e lettre de sa ma rque d' im
matriculation ; 

b. La permission d'at terrir lui sera donnee, 
<le terre, pa r la repetit ion du meme signal 
d'appel , suivi d 'une fusee pyrotechnique verte 
ou de signa ux intermittents faits avec une 
lampe verte. 

15. Une fusee pyrotechnique rouge tiree de 
t erre ou un feu rouge etincelant a terre, sig
nifiera qu 'aucun aeronef ne doit atterrir. 

16. Un aeronef oblige d 'attet·rir la nuit 
devra, avant de le faire, lancer une fusee pyro
technique rouge, ou faire, avec ses feux de 
navigation , une serie de signaux court s et inter
mittents. 

17. Quand un aeronef en detresse deman
dera du secours, ii devra employer a cet effet , 
soit ensemble, . soit separement, les signaux de 
detresse ci-apres : 

a. Le signal internationa l S. 0. S. , fait au 
moyen de signaux optiques ou de la r adio
t elegraphie; 

b. Le signal de detresse, fait au moyen des 
pavilions N. C. du Code international ; 

c. Le signal de dist ance, forme d 'un pa vilion 
cat-re avec, soit au -dessu s, soit au~dessous , une 
boule ou quelque chose de semblable; 

d. Un son cont inu, emis avec un appareil 
sonore quenconque; 

e. Un signal fo rme d'une succession de fusees 
blanches pyrotechniques, tirees a courts inter
valles. 

18. Pour indiquer a avion qu'il se trouve 
a proximite d'une zone interdite et doit changer 
sa route, on emploiera les signaux ci-apres: 

a. Le jour, t rois projectiles, lances a di.x se
condes d 'intervalle, et dont l'eclatement pro
duira pour chacun un nuage de fumee blanche 
jalonnant la direction a suivre par l'aeronef ; 

b. La nuit, t rois projectiles, lances a clix 
secondes d'intervalle et dont les eclatements 
donneront des feux ou etoiles blancs jalonnant 
la direct ion a suivre par l'aeronef. 

19. P our donner a un aeronef l'ordre d 'at
terrir, on emploiera les signaux suivants : 

a. Le jour, t rois proj ectiles, lances a dix se
condes d'intervalle et dont l'eclatement pro
duira pour chacun un nuage de fumee noire 
ou jaune. 

b. L a nuit, trois projectiles, lances a di.x se
condes d'intervalle et dont Jes eclatements 
produiront des feux ou etoiles verts. 

En outre, si l'on veut empecher l'atterrissage 
d 'un aeronef autre que celui vise, on dirigera 
sur ce dernier, au moyen d 'un project eur, un 
jet intermitt ent de lumiere. 

20. a. Dans le cas ou le brouillard et la 
brume rendraient invisible un aerodrome, celui
ci pourra etre signale par un ballon servant de 
bouee aerienne, ou par tout autre moyen ap
prou ve. 

b. En cas de brouillard, de brume, de chute 
de neige, ou de forte pluie, soit de jour, soit de 
nuit, un aeronef, sur l'eau, devra faire entendre 
Jes signaux sonores suivants : 

1°. S'il n 'est ni a l'ancre, ni amarre, un son, 
· a intervalles de deux minutes au plus, consis 
tant en deux ap:pels, d'une duree d'environ cinq 
secondes, separes par un intervalle d 'environ 
une seconde ; 

2°. S'il est a l'ancre ou amarre, le tintement 
rapide d'une cloche ou d'un gong suffisamment 
puissants, prolonge pendant une duree d 'en
viron cinq secondes, avec des intervalles d 'une 
minute au plus. 

SE CTION Ill. 
R egles generales de la circulation aerienne. 
21. Sous reserve des stipulations du parag. 

43 ci-apres, Jes avions doivent t oujours faire 
place aux ballons, captifs ou libres, et aux 
dirigeahles et Jes dirigeables doivent t oujours 
fa ire place aux ballons, qu' ils soient capt ifs ou 
libres. 

22. Un dirigeable qui n'est plus maitre de 
sa direction doit et re considere comme un ballon 
lib re. 
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23. Quand Jes circonstances s'y pretent, on 
peut prevoir le risque de collision avec un autre 
aerone.f, en observant avec soin l'orientelllJ'lnt et 
l'inclinaison de la rou te suivie par celui-ci. Si 
ni l'un ni l'autre de ces deux elements ne subit 1 
de modification appreciable, on doit cons iderer 
la collision comme possible. 

de cette route, si la chose est possible et sans 
danger. 

32. Aucun aeronef sur le point de s'elever 
a partir du sol ou de la mer, ne devra tenter de, 
decoller s'il y a risque de collision avec un autre 
aeronef en t rain d'atterrir. 

33. Tout aeronef se trouvant dans un nuage, 
dans le brouillard, la brume ou dans toute autre 
condition de mauvaise visibilite, devra manoou
vrer avec precaution, en t enant soigneusement 
compte des circonstances de fait. 

24. L'expression ,,risque de collision" em
brasse tout risque d'accident cause par le trop 
grand rapprochement de deux aeronefs. Tout 
ae ronef auquel les regles ci-dessus imposent 
!'obligation de s'ecarter cl'un autre aeronef pour 
eviter une collision doit s'en maintenir a une 
distance suffisante, eu egard aux circonstances 
de fait. 

25. Tout en observant les regles S UI' les 
risques de collision contenues clans le para
graphe 24, un aeronef a moteur doit touj onrs 
manoouvrer selon les regles etablies par les 
paragraphes suivants des qu 'il s'aper9oit qu'en 
poursuivant sa route, il passerait a moins de 
deux cents metres d'une partie quelconque d'un 
autre aeronef. 

34-. En se conformant a ces r egles on ne 
perdra toutefois pas de vue tels dangers de 

1 navigation et de collision ou toute autre cir
constance qui pourraient rendre necessaire de 
s'en ecarter pour eviter Ull dangel' immediat,. 

26. Quand deux aeronefs a moteurs se ren
contrent de face, ou presque de fa.ce, chacun 
d'eux doit s'ecarter vers sa droite. 

27. Quancl cleux aeronefs a moteurs suivent 
respectivement des routes qui se croisent, 
l'aeronef qui voit l'autre a sa droite doit faire 
place a ce dernier. 

28. Un aeronef en rattrapant un autre devra, 
pour le de passer, s' ecarter de ce dernier en 
faisant devier sa propre route vers la droite, et 
non en piquant. 

Si un aeronef arrive sur un autre aeronef en 
suivan t une route inclinee de plus de 110 degres 
sur celle suivie par ce clernier, c'est-a -dire se 
t rouve, par rapport a celui-ci, dans une position 
telle que, la nuit, il ne pourrait distinguer 
aucun des feux de cotes de cet aeronef, ii sera 
consiclere comme voulant depasser ce dernier, 
et aucun changement ulterieur dans la route 
suivie par les deux aeronefs ne pourra faire 
considerer le premier comme cherchant a croiser 
l'autre clans l'esprit du present reglement, ou 
le relever de !'obligation de se tenir a distance 
de l'aeronef rattrape, jusqu 'a ce que ce dernier 
ait ete largement depasse. 

Comme, de jour, l'aeronef depassant, dans 
les conditions susvisees, ne pent pas toujours 
savoir avec certitude si sa route passera a 
!'avant ou a l'arriere de l'aut re aeronef, iJ doit, -
en cas de doute, se considerer comme etant clans 
la situation d'un aeronef qui en rattrape un 
autre et s'eloigner de la route suivie par ce 
dernier. 

29. Quand le present r eglement prescrit 
a l'un des deux aeronefs de faire place a l'autre, 
ce dernier doit maintenir sa route p rimitive et 
sa vitesse. Lorsque toutefois, par suite du 
brouillard ou de toute autre cause, les deux 
aeronefs se trouvent si :pres l'un de l'autre qu'une 
collision ne peut etre evitee par une manoouvre 
du premier, l'aeronef rattrape doit prendre 
!'initiative de manoouvrer de la maniere la 
plus efficace pour eviter la collision. 

30. Tout aeronef invite par le present regle
ment a s'ecarter de la route d'un autre aeronef 
devra, autant que possible, eviter de le croiser 
en avant. 

31. Tout aeronef suivant une route aerienne 
o-fficiellerrient reconnue devra garde1· la droite 

SECTION IV. 

Lest. 
35. II est interdit de lancer, d 'un aeronef 

en !'ai r, d'autre lest que du sable fin oude l'eau. 

SECTION V. 

Regles speciales de la circulation aerienne ·au
dessus ou clans le voisinage des aerodromes. 

36. Dans chaq ue aerodrome, tout avion 
voulant y atterrir ou en partir et se trouvant 
dans !'obligation de faire un virage, devra, sauf 
en cas de detresse, l 'effectuer a gauche, c'est
a-dire clans le sens contraire du mouvement 
des aiguilles d'une montre. 

37. Un avion partant cl'un •aerodrome ne 
devra pas virer a moins de 500 mett·es de dis
tance du p oint le plus rapproche du perimetre 
et, s'il vire, il devra le faire -en se conformant 
aux regles etablies au paragraphe precedent. 

38. Tout avion volant entre 500 et 3.500 
metres de distance du point le plus rapproche 
du perimetre d'un aerodrome devra se con
former aux regles de pilotage ci-dessus etablies 
aux paragraphes 36 et 37, a moins qu'il ne se 
trouve a plus de 2.000 metres d'altitude. 

39. Les atterrissages acrobatiques sont in
terdits sur les aerodromes des Etats contrac
tants ouverts au trafic international. II est 
clefendu aux avions de se livrer a des exercices 
acrobatiques dans le voisinage de ces_ aerodro
mes, a une distance inferieure a 4.000 metres 
du point le plus rapproche du perimetre de 
!'aerodrome, a moins que ces avions ne se tien
nent a une altitude superieure a 2.000 metres. 

40. Daus tout aerodrome, la direction du 
vent sera clairement indiquee par un ou plu
sieurs des moyens reconnus, tels que T d'atter
rissage, manche a vent, fumee, etc. En cas de 
vent nul, une boule bien visible sera hissee a. 
un mi t et s'il existe un T d'atterrissage il sera 
bloque. _ 

•!l. Tout avion partant d'un aerodrome 
utilise pour le trafic international ou y atter
rissant, devra le faire vent debout-, a moins 
d'emp echement cause par la disposition des 
lieux et sauf en cas de vent nu!. Dans ce cler
nier cas, tout avion partant ou atterrissant, 
devra le faire clans le sens indique par un signal 
approprie ou, s'il exsiste un T d'atterris_sage, 
dans -le sens indique par ce T. 

42. Si deux avions s'approchent en meme 
t emps d'un aerodrome pour y atterrir, l'avion 
le plus eleve devra manoouvrer pour eviter 
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l'avion volant a un niveau infe rieUl' et, pour , 
atterrir, se conformera aux regles du paragraphe 1 
28 sur le depassement. 

43. La route sera laissee libre a tout aeronef 
en train d'atterrir sm· un aerodrome. 

44. Sill' tout aerodrome, le long de la peri
pherie et aux abords des hangars, une zone 
neutre sera de tinee a la manmu vre au sol des 
avions. 

La partie reservee aux departs et aux atter
rissages sera aussi ctendue que possible. 

Tout avion voulant atterrir ou s'enlever 
devra le faire, conformcment aux stipulations 
du parag. 41 et en laissant franchement a sa 
gauche tout avion qui aurait deja atterri ou 
serait en train de s'enlever ou sur le point de 
le faire. 

excepte dans les cas prevus au paragraphe 20. 
48. Des signaux appl'Opries seront places 

sur tous Jes obstacles exsistant sur Jes aero
di·omes et, autant que possible, sur Jes obsta
cles fixes, dangereux pour la navigationaerienne, 
dans une zone de 500 metres de large autom·, 
de tons Jes aerodromes. 

SECTION VI. 
Gen eralites. 

Tout avion roulant au sol dans la zone reser
vee aux departs et aux atterrissages devra le 
faire dans le sens de l'atterrissage. Toutefois, 
sur certains aerodromes on pourra autoriser 
les avions roulant au sol a traverser la partie 
reserv:ee a1Lx departs et aux atterrissages sous 
certaines reserves destinees a garantir la se
curite. 

49. Tout aeronef manmuvrant sur l'eau par 
ses propres moyens, doit obeir aux reglements 
etablis eu vue de prevenir les collisions en mer 
et, de ce fait, doit etre considere comme un 
batiment a vapeur : mai il portera seulement 
Jes feux specifies dans le present Reglement 
et non ceux prevus dans les Reglements mari
times, pour les batinrnn ts a vapeur ; en outre, 
sauf dans Jes cas specifics aux paragrapbes 17 
et 20 ci-dessus, ii n'utilisera pas Jes siguaux 

' sonores vises dans ces derniers reglements. II 
ne sera pas non plus suppose entendre ces memes 
signaux. . 

45. Par exception a la regle g6nerale for
mulee a l'alinea 3 du parag. 44 ci-dessus, sur 
certains aerodromes, la partie reservee aux 
departs et aux atterrissages pourra etre vir
t uellement divisee en deux zones sensiblement 
egales par un plan vertical oriente dans le sens 
de l'atterrissage defini au parag. 41. Pour. un 
observateur place face au vent, la zone de droite 
sera celle reservee aux atterrissages, la zone de 
gauche celle reservee aux departs. Cette regle
mentation speciale devra etre indiquee par une 
etoile blanche, pleine, a cinq branches (cons
tituee par le pentagone regulier non convexe 
inscriptible dans un cercle de quinze metres 
de diametre au minimun), placee sur le sol au 
centre de la partie du terrain reservee aux 
departs et aux atterrissages. 

Un avion voulant atterrir devra le faire con
formement au parag. 41 dans la part ie gauche 
de la zone reservee a cet effet, mais en laissant 
franchement a sa gauche tout autre avion qui 
aurait deja atterri. 

Un avion voulant s'enlever dev1·a le faire 
conformement au parag. 41, dans la partie 
gauche de la zone reservee a cet effet, mais en 
laissant franchement a sa gauche tout autre 
avion en train de s'enlever ou sur le point de le 
faire. 

46. Les regles de la presente sect ion s'appli
queront egalement la nuit sur Jes aerodromes; 
!'aerodrome sera delimite aussi exactement que 
possible par des feux rouges places sur son 
perimetre et sur ses obstacles. Le sens d'atter
rissage sera, autant que possible, indique par 
un T lumineux ou, a defaut, par trois feux blancs 
disposes. en triangle isosele dont la base aura 
environ deux cents metres de longueur et la 
hauteur au minimum le double; !'emplacement 
des feux sera tel que l'avion devra atterrir en 
se dirigeant du milieu de la base vers Jes feux 
du sommet oppose, la base indiquant l'endroit 
ou il devrait commencer a toucher le sol et le 
sommet celui qu' il serait prudent de ne pas 
depasser. 

47. Aucun ballon captif, cerf-volant ou 
dirigeable amarre ne pourra, sans autorisation 
specia1e, s'elever a proximite d'un aerodrome, 

50. Aucune des prescriptions du present 
Reglement ne pourra etre invoquee pour 
exoner er un aeronef ou son pl'Oprietaire, son 
pilote ou son equipage, des ~onsequences d'une 
negligence soit dans l'emploi des feux et de~ 
si~naux, soit dans le service de vigie, ou d'une 
negligence clans !'observation des precautions 
requises par la pratique de la navigation aerien
ne en temps normal, ou dans les circonstances 
speciales du cas envisage. 

51. Aucune des prescriptions ci-de. sus ne 
pourra non plus etre invoquee comme excuse 
en cas d'infr:action aux reglements speciaux 
etablis et du ment pu blies, relatifs a la circulation 
des aeronefs a proximite des aerodromes ou 
autres lieux ; !'observation de ces reglements 
restera obligatoire pour tons les proprietaires, 
pilotes ou equipages d'ael'Onefs. 

ANNEXE E. 

Oondit·ions minima requises pour l'obtention de 
brevets et licences de pilotes uu de na1•igateurs. 

SECTION I. 

Generalites. 
Les ~onditions enoncee au cours de la pre

sente Annexe sont Jes conditions minima exi
gees pour la delivrance des brevets et li~ences 
valables pour le trafic international. 

Toutefois chaque Etat contractan.t aura la 
faculte de delivrer des brevets et licences, non 
valables pour le trafic international, selon les 
conditions attenuees qu'il jugera, suffisan tes en 
vue d'assurer la securi te du trafic aerien. 

Lesdits brevets et licences ne seront pas 
valables pour le survol du territoire d'un autr!l 
Etat. 

Ils devront etre presentes sous une forme 
cmpechant toute confusion avec les brevets et 
licences etablis conformement aux decisions 
prises par la Commis ion Internationale de 
Navigation Aerienne en execution de !'article 
13 de la Convention et vala))les pour lo trafic 
international. 

D'autre part, chacun des Etats contractants 
peut, s'il le juge opportun et sans prejudice des 

, prescriptions de !'article 13 de la Convention, 
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aggraver, pour Jes brevets et licences deliVTes 
par Jui, Jes conditions fixees par la presente , 
Annexe. 

SECTION II. 

Les examinateurs decideront si la route a ete 
correctement suivie. 

d. Vo! de nuit: U n vol de t rente minutes, 
fait a une hauteur d'au moins cinq cents metres. 
Ce vol ne pourra commencer qu'au moins deux 

Brevets de pil9tes d'avions. , heures apres le coucher du soleil ; il finira au 
moins deux heures avant son lever. 

A. - Brevet de pilote d 'avions de tourisme 

(non vn,lable pour Jes transports publics ou le 
t ravail aerien). 

l. E preuves :p ratique . 
Dans chaque epreuve pratique, le cand idat 

doit etre seul sur l'avion. 
· "· E preuve d 'alt it ude et de vol plane. Uu 
vol sans atterrissage, durant lequel le pilote 
devra atteindre une hauteur minimum de 2.000 
metres au-dessus du point de depart . La des
cente se terminera par un vol plane, les moteurs 
etant arretes a 1.500 metres au-dessus du ter 
rain d'atterrissage. L 'atterrissage se fera sans 
que le moteur ait ete remis en marche et dans 
un rayon d 'au plus 150 metres autour d'un point 
fixe d'avance par les examinateurs accredites. 

b. E preuve d'adresse. Un vol sans atterris
sage au tour de deux mats ( ou de deux bouees) 
situes a 500 metres l'un de l'autre et en decri
van t une serie de cinq huit (8), chaque virage 
et a.nt effectue au tour d'un des deux mats ( ou 
bouees). Ce vol sera fait a une altitude inferieure 
ou ega.le a 200 m etres au-dessus du sol (ou de 
J'eau) sa.ns toucher le sol (ou l'ea.u). L'atter-
r issa.ge sera effectue : ' 

1°. En a.rr etant definit ivement le ou Jes 
moteurs a.u plus ta.rd quand l'a.eronef touche 
le sol ( ou l'ea.u) ; 

2°. En arret ant definitivement l'a.eronef a 
moins de 50 metres d 'un point fi xe par le can
didat lui-meme avant le depart. 

2. Connaissances speciales. 
Reglement sur Jes Feux et _ les Signaux et 

Regles geuerales de la circulation a.erienne. 
R egles speciales de la circulation aerieune au
dessus et da.ns le voisinage des aerodromes. 
Connaissance prat ique de la legis lation aerien
ne internationale. 
B. - Brevet de pilote d'avion servant a.ux 

transports publics ou au travail aerien. 
1. E preuves pratiques. 
Dans chaque epreuve pratique, le candidat 

doit etre seul sur l'avion. 
a. Epreuve d'altitude. Un vol sa.ns atterri s

sage dura.n t lequel le pilote devra rester pen
dant a.u moins une heure, a uue hauteur mini
mum de 2.000 metres au-dessus du point de 
depa rt. 

b. Les epreuves de vol plaue et d'adresse son t 
Jes memes que celles exigees pour le brevet de 
pilote d'avion de tourisme. Les candidats posse
dant deja ce brevet n'a.urnnt pas a subir une 
seconde fois ces epreuves. 

c. Epreuve d'endurance d 'au moins trois 
cents k ilometres au-dessus des terres ou de la 
mer, avec retour final a.u point de depa.rt. Ce 
voya.ge devra etre fait sur le m eme aeronef et 
clans un · delai de huit heures. Il comprendra 
deux atterrissages obligatoires (avec arret com 
plet de l'appareil), en dehors du point de depart 
sur des points fixes d'avance par les exami
na.teurs. 

Au depar t, le candidat sera informe de la 
route a suivre et muni de la ea.rte necessaii-e. 

2. Examen technique. 
Le candidat ayant subi d'une fa9on satis

faisante Jes eprau ves p rntiques sera convoque 
pour passer un exameu sur Jes points suivants : 

a. Avions: 
Connaissance t heorique des lois de la resis

tance' de !'air notamment dans ses effets sur 
les surfaces alaires et Jes plans de queue, sur Jes 
gouvernails de direction et de :profondeur et 
sur Jes helices ; fonc tions des differentes parties 
de l'aeronef et de leurs commandes. 

Montage des avions et de leurs diverses 
parties. 

E preuves pratiques de reglage. 
b. Moteurs: 
Connaissances «enerales sur Jes moteurs a 

explosion et sur Yes fonctions de leurs divers 
organes ; connaissances generales sur la con
struction, !'assemblage, l'ajustage et les carac
teri stiques des moteurs d 'aviation. 

Causes du mauvais fonctionnement des mo
teurs ; causes de panne. 

Epreuves pratiques de reparations couran tes
c. Connaissances speciales : 
R eglements sur Jes Feux et Signaux, Regles 

generales de la circulation aerienne et R egles 
speciales de la circulation aerienne au-dessus et 
dans le voisinage des aerodromes. 

Connaissance pratique des conditions spe
ciales de la circulation aerienne et de la legis
lation aerienne internationale. 

Lecture des cartes ; orientation ; det ermina
t ion du point ; meteorologie elementalre. 

Remarques. 
Les epreuves pratiques devront et re t ermi

nees dans le delai maximum d 'un mois. E lles 
pourront ctre subies dans un ordre quelconque, 
chacune d'elles pouvant donner lieu a deux 
essais. E lles seront cert ifiees par des examina
teurs dument accredites, qui en remettront le 
compte rendu sux au torites .compet entes. 

Les rapporta officiels mentionneront les in
cidents survenus, nota= ent aux atterrissages. 
Avant chaque epreuve, les candidats devront 
presenter aux examinateurs des pie0es irre
cusables d'ident ite. 

Un barographe devra etre emporte clans 
toutes Jes epreuves pratiques et la feuille, sig
nee par les examinateurs, sera jointe a leur rap
port . 

Les p ilotes posseda.nt le brevet militaire 
auront droit au brevet de pilote d'avions de 
tourisme; mais, pour obtenir le brevet de pilote 
d'avion scrva.nt aux t ranspor~s publics ou au 
t rava.il aerien, ils devront au prealable subir 
Jes examens techniques de na.viga.tion specifies 
au Ti tre B, 2 (c) . 

SECTION III. 

Brevet de pilote de ha.lion lib1·e. 
1. E preu ves pratiq ues. 

· Le candidat doit avoir fait Jes ascen sions 
certifiees suivantes : 
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l. De jour: 
Trois ascensions d'instruction ; 

Une ascension conduite par lui sous la sur-
Teillance d'un instructeur ; 

Une ascension seul dans le ballon ; 
2. De nuit: 
Une ascension seul dans le ballon ; 

chaque ascension ayant dure au moins deux 
lteures. 

2. Exrimen theorique. 
Lois elementaires de l'aerostatique et de la 

meteorologie. 
3. Connaissances speciales. 
Connaissance generale du ballon et de ses 

accessoires ; gonflement ; reglage ; direction 
d'une ascension ; instruments ; precautions a 
prendre contre le froid et dans les hautes alti
tudes. 

R eglement sur les Feux et les Signaux et 
Regles generates de la circulation aerienne ; 
Regles speciales de la circulation aerienne au
dessus et dans le voisinage des aerodromes. 

Connais ance prntique de la legislation 
aerienne internationale. Lecture des cartes et 
or ientation. 

SECTION IV. 

Brevet de pilote de dirigeable. 
Tout pilote de dirigeable doit avoir le brevet 

de pilote de ballon libre. 
JI y a t rois classes de pilotes de dirigeab1es : 
Le t itulaire d'un brevet de premiere classe 

peut commander toutes les sortes de dirigeables; 
Le titulaire d'un brevet de deuxieme cla-sse 

pent commander Jes dirigeables de moins de 
20.000 m etres cubes de capacite; 

Le titulaire d'un brevet de troisieme classe 
pent commander Jes dirigeables de moins de 
6.000 metres cubes de capacite. 

Tous les officiers pilotes de dirigeables mili
taires ou de la marine ont clroit au brevet de 
troisieme classe. 

Tons les officiers pilotes de dirigeables mili
taires on de la ma rine qui ont commande des 
dirigeables de plus de 6.000 metres cubes ont 
droit au brevet de premiere classe. 

Conditions requiscs pom le brevet de troisieme 
classe. 

1. Ep1·euves pratiques. 
a. Vingt ascensions certifiees ( dont trois de 

nuit) fait.es dans un dirigeable, chaque ascen
sion ayant dure au moins une heure. Dans 
quatre au moins de ces ascensions, le candidat 1 

aura, sous la surveillance de l'officier comman
dant, ·conduit lui-meme le dirigeable, depart , 
et atterrissage compris, durant tout le trajet, 
si la duree n'a pas depasse quat-re heures et 
pendant au moins quatre heures, si la duree 
a ete superieure. 

b. Un voyage d'au moins 100 kilometres, 
sur un it ineraire fixe a l'avance, se terminant 
par un atterrissage de nuit. Ce voyage aura ete 
fait avec un inspecteur officiel a bord. 

2. Examen theorique. 
.Aerostatique et meteorologie; densite des 

gaz, lois de Mariotte et de Gay-Lussac, pression 
barometrique, principe d'Archimede, compres
s ibilite des gaz, interpretation et usage des 
renseignements et cartes meteorologiqu,.s, 

Proprietes physiques et chimiques des gaz 

legers et des materiaux employes clans la con
struction des d.irigeables. 

Theorie generale des diri ... eables. 
Proprietes dynamiques des corps en mouve

ment dans l'air. 
3. Connaissances generalcs. 
Connaissance elementaire des moteurs a 

ex plosion. 
Navigation elementaire; usage de la bous

sole ; maniere de faire le point. 
Gonflement; arrimage; reglage; manreuvre; 

commandes et instruments. 
Conditions requises pour le brevet de deuxieme 

classe. 
l. Epreuves pratiques. 
Tout candidat au hrevet de deuxieme classe 

doit posseder le brevet de troisieme classe et 
avoir fait ou moins quatre mois de service 
comme pilote de troisi eme classe sur un diri
geable ; ii doit avoir fait, en outre, comme pilote 
de troisieme classe sur un dirigeable de plus 
de 6.000 metres cubes, au moins dix ascensions 
pendant lesquelles, sous la surveillance de 
l'oflicier commandant, ii aura lu i-meme con
duit le dirigeable, depart et atterrissage com
pris, durant tout le trajet, si la duree n 'a pas 
depasse qnatre heures et pendant au moins 
quatre heures, si la cluree a ete superieure. 

2. Examen theorique. 
Connaissance approfondie des questions 

figurant au programme pour l'obtention du 
brevet de troisieme classe. 
Condi t ions requises pour le brevet de premiere 

cla-sse. 
1. Epreuves pratiques. 
Tout candi.dat au hreyet de premi ere classe 

doit posseder le brevet de deuxieme classe et 
avoir fait au moins deux mois de service actif 
comme pilote de seconde classe sur un diri
geable; ii doit, en outre, avoir fait , comme 
pilote de cleuxieme classe sur un dirigeable de 
plus de 20,000 metres cubes, au moins cinq 
ascensions pendant lesquelles, sous la surveil
lance de l'officier commandant, ii aura lui
m eme conduit le dirigeable, depart et atter
rissage compris, durant tout le trajet, si la 
duree n'a pas depasse quatre heures et pendant 
au moins quatre heures, si la duree a ete supe
rieure. Chaque ascension aura dure au moios 
une heure, avec un minimum de quinze heures 
en tout pour Jes cinq ascensions. 

2. Examen theorique. 
Comme pour le brevet de deuxieme classe. 

SECTION V. 
Brevet de na\igateur. 

Tout aeronef a ffecte a un service de trans
ports publics, ayant plus de dix passagers a 
bord et devant faire un voyage continu au
dessus des terres, entre cleux poin ts distants de 
plus de 500 kilometres l'un de l'autre, ou bien 
un voyage de nuit, ou enr.ore un voyage sur 
mer entre deux points clistant,s de plus de 200 
kilometres l'un de l'autrA, doit avoir a borcl 
un officier navigateur, titulaire d'un brevet qui 
Jui aura ete delivre a la suite cl'un examen 
pratique et theorique portant sur Jes matieres 
suivantes: 

l. Astronomie pratique. 
Mouvements vrais et monvemrnt.s apparents 



1928 2 Ju L r (S.226) 552 

des corP.s celestes. Differents aspects de la 
voiite celeste. 

Angle horair?-, temps moycn, temp vrai, 
temps astronomique. 

Forme et dimensions de la terre. 
Globes et cartes celestes. 
-fethodes pour determiner la latitude, la 

loniritude, le temp et l'azimut. 
2. Navigation. 
Cartes terrestres et, cartcs marines ; leur 

lecture. 
Boussole; variation, inclinaison; meridien 

magnetiq ue. 
Itineraires ; determination du cap du com. 

pas et ses corrections. 
Compensation des boussoles (Theorique et 

prat.ique). 
Calcul de l'azimut. 
Navigation a l'estime; calcul de la vitesse 

relative; derive; tables de correction. 
Chronometres; corrections et comparaisons. 
Sextants ; leur reglage. 
Connaissance des temps ou autical Almanac. 
D{>termination du point a l'aide d'azimuts 

et de hautP.urs d'etoiles. 
Navigation suivant !'arc de grand cercle. 
Instruments de navigation aerienne. 
Connaissances generales. 
Reglements internationaux de navigation 

aerienne et maritime. 
Legislation aerienne internationale. 
Connaissance pratique de la meteorologie et 

usage des cartes meteorologiques. 

ECTION VI. 
Certificat medical. 

Conditions medicales internationales d'aptitude 
pour la navigation aerienne. 

A. Pilotes d'avions de tourisme. 
10. Pour obtenir une licence comme pilote 

d'avions de tourisme, tout candidat devra se 
presenter pour su bir ur exam en devant les 
medecins 8pecialement designes a cet effet par 
l'Eta.t contrnctant delivrant la licence : · 

20. Cet examen medical portera sur les con• 
ditions suivantes d'aptitude physique et men• 
tale: 

a. Les antecedents hereditaires et personnels 
et, en particulier, l',',quilihre du s~steme ner• 
veux, renseignements qui feront l'objet d'une 
declaration du candidat signee de lui et reconnue 
suffisante par le medecin examinateur ; 

b. Les candidats au pilotage d'avions de 
tourisme ne pourront •olliciter l'obtention d'une 
Ecence avant !'age de fu.sept ans ; 

c. Examen chirurgical general : le caudidat 
ne doit souffrir d':mcune blessure ni lesion, 
n'avoir Rubi aucune operation, ne presenter 
aucune anomalie Jongenitnle ou acquise qui 
puisseut etre un obstacle a la securite de la 
manreuvre d'un aeronef clans les conditions 
.ordinaires. 

La palpation de ['abdomen et des ;risceres 
abdominaux, en part,iculier des regions pylori• 
q ues, vesiculaires, duodenale et app,,ndiculaire, 
ne devra reveler aucune tumefaction ni do,1leur 
nette sans etre •mmpletee par un examen radio• 
soopique et, radiographique. 

Tout,e intervention chirurgicale sur les voies 
biliaires ou le tube rligestif, sauf l'appendi~e, 
comportant m1P ablation totale ou partielle, 

ou une derivation d'un de ce oqanes, to11te 
lesion anatomique d'une partie quelconque du 
tu be d.igestif clans ses parois, ton t retrecisse• 
meut darrn son calibre, tons calculs et corps 
etrangers, toute lesion peritonealc, constates 
par le examPns cliniques on de laboratoire, 
serout eliminatoiree. Exception pourra f'tre faite 
pour les retrecissement~ spasmodiq uPs non ac• 
compa6nes d'autres troubles 1>t pout· les ntoses 
comp9n°ees par une bonne musfulatur'e ab. 
dominale. 

rl. Examen medical general : le candidat ue 
doit souffrir d'aucune mnladie ou affection 
capable de le rendre soudainement impropre 
a la conduite d'un aeronef Il cloit posseaer un 
cceur, dPs poumons et un systeme nerveux en 
etat de supporter les effects de !'altitude. II 
doit etrP. exempt d'affections reuales, ne doit 
presenter a.rcun signe clinique de syphilis, ni 
etre atteint de lesion cardiaque; 

,. Examen des yeux : le candidat doit posseder 
un degre d'acuite visuelle egale a 16/2()0 pour 
!'ensemble des deux yeux, au besoin avec verres 
correJtclll's, l'acuire visuelle etant mesuree au 
moyen <l'un eclairage puissant, mais u'eclainnt 
pas clirectement Jes yeux du sujet examine. 
La motilite oculaire, le champ nsuel de cbaque 
am! et la perception de~ couleurs doi \Teat etre 
normaux: 

/. Exaniea des oreilles: l'oreille moyenne doit 
etre uormale. Le candidat doit posseder un\) 
acuit.e auditive correspondam; au moins a la 
perception de la voix chu chotee a l. metre. 
L'appareil vestibulaire doit etrP intact et non 
hyperexcitable. II doit y avoir egali te des deux 
cotes; 

g. Examen du nez, de la gorge et de la bouche : 
le candidat doit avoir uue permeabilite tubaire 
totale des deux cotes. 

3°. Chacun des Etats contractants doit pro• 
visoirement fixer ses prov.res methodes d'exa• 
men, jusqu'a ce que les details et Jes conditions 
minima des test.• a employer soient arretes 
par une decision de la Commission Internationale 
de Navigation Al-rienne adoptee a la majorite 
prevue par !'article 34 pour toute modification 
aux dispositions des Annexes. Ces details et 
conditions minima pourront etre modifies par 
Ja Commission · Tnternationale de avi-,:ation 
Aerienne a la meme majorite. · 

4°. Le caudidat ayant atisfait- aux co.ndi• 
tions ci.dessus enoucees recevra un Certificat 
medical favorable qui devra etre produit pour 
obtenir la Licence. Ce Cert,ificat medieal devra 
etre autant q ue possible conforme au modele 
ci.ai:ires: 

Valable jusqu'au 
CER.Tl FIC.~T DE VISTTE 

Je soussigne, Docteur _______ _ 
certifie q ue M -----i l ) .. _____ _ 
ne a ................... _____ le 
domicilie a ·····-------- a subi les 
epreuves de l'examen d 'aptitudc physique 
et qui'I a ete recounu (2)-·---····· a remplir 
Jes fonction·s de pilote d'avions de tourisme. 

A ····-·-·····-·············le ----'--
( Signatnre), 

(1) Norn, prenoms et sexe. 
(2) Apte, inapte on provisoiremcnt inapte. 
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5°. Tout pilote d'aeronef bre,ete avant le 
28 juin 1925 sera considere comme ayant satis
fait aux conditions ci-dessus exigees pour la 
delivrance du certificat d'aptitude physique, 
a. moins qu'on ne decouvre en lui une tare p9.tbo
logique susceptible de determiner un accident 
subit. 

B. Personnel do conduite d'aeronefs affectes 
aux transports publics ou au travail aerien. 

I. Pour obtenir une licence, soit comme 
pilote, soit comme officier navigatenr, soit 
comme mecanicien, soit comme membre du 
personnel de conduite d'un a-eronef affecte aux 
t,ransports publics ou au travail aerien, tout 
candidat devra se presenter, pour subir un 
examen, devant les medecins specialement 
designes a cet effet par l'Etat contractant deli
vrant la licence. 

2. Le candidat, avant de se presenter a 
l'examen mentionne au paragrapbe 1 ci-dessus, 
dPvra avoir subi avec succes un examen me
dical preliminaire au rours duquel ii devra avoi.r 
satisfait aux conditinns minima d'aptitnde 
physique indiqnees ci-apres. • 

Cet examen sera subi, au choix de l'Etat 
delivrant la licence, soit devant Jes mrdecins 
v ises au paragrapbe I , soit d evant tout autre 
medecin. 

Le .:iandidat drvra etre de sexe masculin, 
avoi.r !'utilisation fonctionnelle integrale de ses 
quatre membres, ne pap etre prive de !'usage 
complet d'un ro il , n'etre atteint d'aucune affec
tion · ou infection medicale ou chirnrgicale, 
ai!!iie ou chronique, en evolution, ne presenter 
aucune mutilation. ni blessure, ent rai nant un 
degre d'incapacite fonctionnelle, qui puisse 
etre un obstacle a la securite de manoouvre d'un 
aeronef, a toute a lti t ude, m eme en cas de vol 
prolonge ou difficile, n'etre portem d'aucune 
hernie, n'etre atteint d'aucune lesion sensorielle 
apparente, n 'etre notoi.rement sujet a aucune 
manifestation morbide psychique ou nerveuse. 

3. Les examens medicaux, tant pour la 
selection initiale que pour la constatation du 
maintien de l'apt-itude du personnel vise au 
paragraphe 1, porteront su.r Jes condi t ions sui
vante~ d 'apt itud e physique et mentale : 

a. Le candidat sera interrof!e lors de la pre
miere visite sur les antecedents hereclita ireP et 
personnels. 

b. Examen du syst eme nerveux. - Lors de 
cette premiere visite, l'examen du systeme 
nerveux du candidat comportera 1111 interroga
toire tres approfondi sur ses antecedents bere
,Jitair~s, fami]j,i,ux f't personnfllt . Lee renseigne
mentq obtenus feront l'obiet d 'une declaration 
ecritA et signee par le canclldat et accompagnee, 
si possible, d'une attestation relative surtout 
aux pertes de connaissance, s,ux a bsences et 
aux convulsions de toute sorte et delivree par 
le medecin habituel du candiclat ou une per
sonne digne de foi et, IA connaissant depuis 
longtemps. Cette declaration et cette attes
tation devront et re reconnues suffisantes par le 
rneder.in exarninateur. 

Le candidat ne devra ni presenter de trouble 
mental ou trophique, ni tremblement patbologi
que, ni laisser presumer une epilepsie latent,e. 
La motilite, la ~ensihilite, Jes reflexrstendineux, 

cutanes et pupillaires, la coordination des 
mouvements et Jes fonctions cerebelleuses 
devront etre normaux ; une exception pourra 
i'tre faire pour des t.roubles peripberique loca
lises de la sensibili te dus a la section acdden
telle d'un rameau nerveux. 

Les fractures ayant interessf ta t able interne 
de la bo!te cranienne, miime sans troubles 
apparents, entra!neront une ina,Ptitude pro
visoire de deux a,,s a dater de l'epoque de la 
fracture. 

Toute presomption de syphilis nerveuse sera 
eliminatoire, a moins que cette presomption 
soit rcconnue mal fondee a la suite a ·un examen 
du sang et, d'un examen du liquide cephalora
chiclien faits avec l'assentiment du candidat. 

c. Les pilotes et- Jes officiers navigateurs 
affectes a un transport public ne pourront entrer 
en fonctions ni avant dix-neuf ans, ni apres 
quarante-cinq ans 

d. Examen chi.rurgical genfral. Le candidat 
ne doit ~ouffrir d'aucune blessure ni lesion, 
n'avoir subi au cune operation, ne presenter 
aucune anomalie congenitale ou acquise qui 
puissent etre un obstacle a la eecurite de ma
noo uvre d'un aeronef, a toute altitude, m eme 
en cas de vol prolonge ou difficile. 

La palpation de !'abdomen et des visceres 
abrlominaux, en partir. uliPr des regions pylori
ques, vesiculaires, duodenale et appendiculaire, 
ne devra reveler aucune tumefaction ni douleur 
nette sans etre completee par un examen 
radioscopique et radiographique. 

Toute intervention c.hi.rurgicale sur les voies 
biliaires ou le tube digestif, sauf l'appendice, 
comportant une ablation totale ou partielle, 
ou une derivation d' un de ces organes, toute 
leP ion anatomique d'une partie quelconque du 
tube digestif clans ses parois, tout retrecissement 
dans son calibre, tons calculs et corps etrangers, 
tou te lesion peri toneale, constates par Jes 
examens cliniques ou de laboratoire, seront 
eliminatoires. Exception pomra etre faite pour 
les retrecissements spasmodiques non accom
pagnes d'autres troubles et pour les ptoses 
compensees par une bonnc musculature abdo
minale. 

, . Examen medical general. Le 0 andidat ne 
doit souffrir d' aucune maladie ou a ffection 
capable de le rendre sonclainement impropre 
a la, condui.re d'un aeronAf. 

JI ne rloit etre porteur d'aucuu anevrisme 
des gros troncs ar teri11ls, ni etre atteint de lesion 
cardiaque meme bien compensee; le coour doit 
etrr intact, son fonctionnement doit etre nor
mal et s•.mles l' arythmie rPspiratoire, la tachy
cardie emotive on d 'effnrt et la bradycardie 
tot-ale non accompagnec de dissociaUon a u
riculo-ventricula ire seront tolerees. 

Le candirlat dnit ne souffrir d'aucune a ffec
t ion aigue des poumons, ne presenter aucune 
lesion cicatricielle des poumons, n'etrfl a tteint 
oi de tuberrulose pouvaut etre revelee par les 
procedes cliniqnes habituels, ni rl'adenopatbie 
tracbeo-bronchique, ni d'emphyseme pulmo
naire meme leger. Toutefois, !ors de la consta
tation du maintien de l'a,ptitude du I>ersonnel 
vise au paragraphe I, l'empbyseme pulmonaii:e 
deviendra seulement P.liminatoire lorsque la 
capacite pulmonaire tombera au-rlessous de 3 
litres 1/2 au repos apres une expiration et nne 
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inspiration forcees et lorsque la duree de la 
suspension respiratoire tombera au re-pos au
dessous de cinquante second~s ou seu.lement, de 
quarante secondes si le ca ndidat est d'une taille 
inferieure a nn metre soixante cinq. En out re 
chaque examen comportera nne fiche de radios
copie clans Jes cas cfoliques douteux. 

Le candidat ne rl oit presenter aucnn signe 
d'affection organique des reins, ceax-ci doivent 
etre indolores a la palpation et d'un volume 
normal. La ptose reunle sera eliminatoire ; 
toutefois, pour le maintien de !'aptitude, cctte 
regle n'aura par d'effet si la ptose renale n'en
traine pas de troubles fonctionnels . Les urines 
ne doivent contenir aucnn element pathologi
que. Les afffections des voies urinaires et dPs or
ganes genitaux, m emo la blennorhagie, pour
ront entrainer une inaptitnde t,emporaire ou 
definitive, une exception pouvant etre faite en 
ce qni concerne le maintien de l'aptitudc dans 
le cas de l'orclli-epididymite tubercu!euse dans 
la forme benigne et localisec. 

Le ·candidat ne doit presenter aucnn signe 
clinique de syphilis. 

f. Examen des yeux. Le candidat doit posse
der nn degre d'acnite visuelle compatible avec 
Jes necessites de ses fonctions. Tout pilote ou 
navigateur devra presenter un acuit.e visuelle 
egale a 100 % pour chaque ce il pris isolement 
et sans verres correcteurs, l'acuite visuelle etant 
mesuree au moyen d'nn eclairage puissant, mais 
n'eclairant pas directement Jes yeux du sujet 
examine. La vision binocnlaire, la motilite 
oculaire, le champ visuel de chaque ceil et la 
per:ieption des couleurs doivent etr e normaux. 

g. Examen deii oreilles. L'oreille moyenne 
doit etre normale. Le candidat doit posseder 
nne acuite auditive correspondant au moins 
/J. la perception normale des diapasons ,,ut" (1) 
- 64 vibrations a la seconde, .,ut" (3) - 256 
vibrations a la seconde, ,, ut" (7) - 4096 vibra
tions a la st>conde, Jes branches etant t enues 
perpendiculairement au sol, a nn centimetre 
du conduit auditif. L'appareil vestibulaire doit 
etre intact et non hyperexcitable ; il doit y ' 
avoir egalite des deux cotes. 

h. E xamen du nez, de la gorge et de la 
bouche. Le candidat doit a , oir une perme
a.bilite nasale et nne permeabilite tubaire 
totales, des deux cotes, et n'etre atteint d 'au
cnne a ffection serieuse, aigue ou :ihronique, de 
la cavite buccale ou des voies respiratoires supe
rieures. 

4. Ohacun des Etats contractants doit pro
visoirement fixer ses propres methodes d 'examen 
jusq u' a ce q ue les details et Jes conditions 
minima des tests a employer soient arretes par 
une decision de la Commission Internationale 
de Navigation Aerienne, adoptee a la majorite 
prevue par !'article 34 de la Convention pour 
toute modification aux dispositions des Annexes. 
Ces details et conditions minima pourront etre 
modifie~ par la Commission Internatioi;i.ale de 
Navigation Aerienne a la meme majorite. 

5. Le candida.t ayant satisfait aux condi
tions ci-dessus enoncees recevra nn certificat 
medical favorable, qni devra etre prodnit pour 
obtenir la licence ou la faire renouveler et qni 
devra etre, autant que possible, conforme au 
modele ci-apres : 

Valab!e jUf:qu' .-•Ll 

CERTIFICA'l' DE VISITB 
J e soussigne, Doctcur ........... _ . .. 

certifie q ue M. (1) .... ... ...... . ... ___ .. . 
ne a ..................... le .......... .. ... . . . 
domicilie a ............. .. ...... a SU Ji les 
e_preuves de l'examen d'aptiLucle -,I.iy
~1que et qu'il a ete reconnu (2) ... '. . .. .. 
a serv1r clans le personnel de ..:onduite 
comme (3) .. .. .... .. .. .. ... .... .. .. .. ..... .. 

A .. ... ... .. ..... le .... ......... .. 
(Signature) 

(1) om et prenoms. 
. (2) Aptc, inapte ou provisoircmen t 
mapte . 

(3) Indication de l'emploi a remplir 
dans le personnel de condui te. 

6. En vue de permettre la constatation du 
maintien de son aptitude a la navigation aerien
ne, tout mem bre du personnel vise au para
graphe 1, qni est titulaire d 'une licence, sera 
periodiquement examine, au moins tons Jes six 
mois par Jes medecins specia lement designes 
par l'Etat contractant delivrant la licence, 
et Jes conclusions de cet examen seront jointes 
a son dossier. De meme, en cas de maladie ou 
<l'accident, son a.ptitude a la navigation aerienne 
doit etre 11, nouveau reconnue. Les dates et Jes 
resultats de ces examens complementaires serort 
mentionnes sur la licence de la personne exa-
minee. . 

7. T out membre du personnel de conduite 
d ' un akronef, brevete avant le l er janvier 1919 
et en service 11, la date du ! er juillet 1922 dans 
une compagnie de transports publics, pent 
etre maintenu dans le personnel navigant aussi 
longtemps que ses facultes physiques consta
tees !ors du dernier examen medical se main
tiennent, a moins qu'on ne decouvre nne tare 
_pathologique susceptible de determiner un 
accident subit. 

ANNEXE F. 

Cartes internatio11ales et re.ieres aeroMuti-que~. 

Les cartes internationales et Jes rep eres 
aeronautiques seront etablis conformement aux 
r egles generales suivantes : 

SECTION I. 

Cartes. 
1. II sera cree deux types de cartes aero

nautiq ues, respectivement designees ci-apres 
sous Jes noms de ,,Cartes generales" et de ,,Carte 
normale". 

2. Les cartes generales, aussi bien que la 
cart.e norms.le, seront en principe constrnites 
d'apres Jes regles adoptees par Jes Conferences 
internationales officielles tenues a Londres en 
1909 et a Paris en 1913, pour l'etablissement 
de la ,,Carte du monde au millionieme". 
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Note. - Extrait des resolutions adoptees 
par Jes Conferences de Londres et de P aris. 

Les feuilles de la carte du monde au m.i!lio
nieme embrassent uniformement 6 degres en 
longitude et 4 degres en latitude. Le canevas 
est forme pa r des meridiens traces de 6 en 6 
degres a partir du meridien de Greenwich et 
par des pa ralleles traces de 4 en 5 degres a 
partir de l'Equateur. 

Les 60 ,,fuseaux" meridiens, de 6 degres de 
largeur, sont numerotes de 1 a 60 en partant 
de l'antimeridien de Greenwich et en marchant 
vers !'Est. 

De chaque cote de l'Equateur et jusqu'a la 
latitude de 88°, Jes 22 zones paralleles succes
sives, de 4 degres de hauteur, sont designees 
par Jes 22 lettres de A a V. 

Les deux calottes polaires, de deux degres 
de rayon, sont marquees par la lettre Z. 

Pour !'hemisphere Nord, chaque feuille de la 
carte porte un matricule forme de la lettre N 
suivie de la lettr e de la zone et du numero du 
fuseau qui se croisent sur la feuille en question. 
E,. : N. K . - 12. 

Pour !'hemisphere Sud, la lettre initiale N 
est remplacee par la lettre S. Ex. : S. L. - 28. 

3. Les longueurs, distances, altitudes et 
profondeurs seront exprimees en metres. 
Toutefois, chaque pays aura le droit d'y ajouter 
des memes elements exprimes en unites natio
nales. 

4. Les cou!eurs et signes conventionnels, 
ainsi que Jes arrangements pris pour la publi
cation de la carte du monde au millionieme, 
doivent, autant que possible, etre employes 
pour les cartes aeronautiques internationales. 

5. Pour Jes ,,Cartes generales", on fera usage 
de la .proj ection de Mercator, le degre de longi
tude etant represente par une longueur de 3 
centimetres. Les meridiens limitant Jes feuilles• 
seront comptes de Greenwich et Jes paralleles 
de l'Equateur. Les meridiens et Jes paralleles 
a cotes rondes en degres seront marques en 
traits fins ; ceux formant Jes limites de feuilles 
de la Carte du monde au millionieme seront 
renforces. La designation de ces dernieres 
feuilles sera celle employee sur la Carte au 
Millionieme. Un recouvrement des feuil !es ad
jacentes de un degre de latitude et \le deux 
degres de IongitudE. sera prevu. 

6. Cbacune des feuilles des cartes ge.1erales 
(Mercator) portera, en fran 9ais, le titre: .,Carte 
generale aeronautique intem ationale" (Voir la 
planche 1, c~-jointe) • et, au-dessous, la traduc
tion de ce titre dans la langue du pays editeur 
de la feuille. Elle sera designee par un nom 
geopgraphique approprie et pa r Jes nouvelles 
coordonnees (decrites au paragraphe 10) de 
!'angle surl-ouest de la feuill e, le recouvrement 
non compris. 

Chaque feuille portera au mnins Jes renseigne
ments ci-aprl-s : physionomie generale du ter
rain representee par un systeme de teintes 
hypsometriq ues et de signes · conventionnels ; 
noms geographiques; stations de radiotele
graphie ; pbares aeriens et maritimes, avec !em 
puissance lumineuse en bougies, la coulePr et 
la frequenr.e des eclats; frontiere~ nationJ\.Jes; 
zones interclites ; lignes d'egale declinaison mag
netique; en bordure une echelle graduee en 

" Niet overgenomen. 

minutes ; latitude et distance au Pole Sud ; 
longitudes anciennes et nouvelles (Voir para
graphe 10) avec, dans la marge, Jes numeros 
des fuseaux correspondants et les lettres des 
zones de la Carte du monde au millionieme ; 
l'echelle numerique a la latitude moyenne de 
la feuil le; Jes echelles graduees en kilometres 
et en unites nationales dy pays editeur de la 
feuille; un tableau d'assemblage indiquan t Jes 
huit cartes adjacentes par leur nom et par leurs 
numeros abreges (Voir paragraphe 10), avec, 
s'il y a lieu, l'echelle et la coupure des feuilles 
normales correspondantes ; un car touche indi
quant Jes frontieres et Jes noms des pays com
pris dans la feuille, ainsi que Jes noms des mers, 
des districts, etc. ; une echelle des teintes hyp
sometriques, une liste des routes aeriennes 
officielles avec leurs points caracteristiques, la 
legende des signes conventionnels, en fran9ais 
ou en anglais et dans Ja languc du pays editeur 
de la feuille; la projection d'apres laquelle la 
carte a ete dressee ; le nom de l'etablissement 
editeur de la carte, la date de la publication et 

: des editions successives ; une liste des princi
pales sourqes d'apres lesquelles la feuille a ete 
etablie ; le prix officiel. 

7. L'echelle de la Carte normale aeronauti
que internationale est l'echelle du 200.000me. 
Cb.aq ue feuille embrassera un degre en longitude 
et un degre en latitude. Toutefois, Jes Etat 
ayant actuellement une carte d'une echelle 
voisine du 1/200.000e ou a coupure peu diffe. 
rente de .celle ,prevue ci-dessus, pourront r ·uti
liser, a condition cependant, en vue d'arri~er 
a !'unification des signes employes, de suivre 
d'aussi pres que possible Jes signes conven
tionnels de la Planche I • en se conformant 
necessairement anx signes d'informations aero
nautiques. 

(Note. - P our Jes pays a populatio11 clairse
mee, l'echelle pourra, toutefois, suivant le cas, 
etre celle du 500.000me, ou meme celle du 
1.000.000me.) 

8. Chacune des feuilles de la Carte normale 
portera en fran9ais, le t itre: ,,Carte normale 
aeronautique internationale" (Voir la Planche 2. 
c.i-jointe) * et, au-dessous, la t.raduction de ce 
titre dans la langue du pays editeur de la car te. 
Chaque fenille sera designee par un nom appro
prie de localite et, quand Ja serie sera consti• 
tuee par des feuilles de un degre, par les nou
velles coordonnees ( decrites au paragraphe 10) 
de !'angle sud-ouest de la feuille. 

9. Chacune des feuilles de la Carte normale 
portera, autant que ces elements sont connus: 

a. Dans l'interieur m eme du cadre: les traces 
de 20 en 20 des meridiens et des paralleles ; Jes 
routes ; les chemins de fer de toutes classes ; 
Jes villes et bourgs a vec leur contour et le trace 
des principales voies publiques Jes traversant; 
Jes villages, avec les m emes indications, s'il 
est possible, ou, autrement, marques par un 
petit cercle plein ; Jes principaux traits du 
systeme hydrographique superficiel, Jes regions 
boisees et toute~ autres surfaces impropres a 
l 'atterrissage; Jes aerodromes et Jes stations 
d'hydravions, avec !'indication des facilites 
permanentes de garage, de ravitaillement, etc. : 
les terrains de secours; Jes reperes aeronauti
ques; Jes phares aeriens et maritimes, avcc leur 

* Niet overgenomen. 
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puissance lumi.neuse en bougie , la couleur et la 
frequence des eclats ; les st ations de radio
t.elegraphie ; les stations meteorologiques ; les 
lignes aeriennes de transport d'energie elec
trique; les obj et s remarquables ; les frontieres 
nationales avec Jes entrees doua nieres prevues 
a l'Annexe H (paragraphe 2) : !es w nes inter
rlites, les principales routes aeriennes ; les noms 
des principales nappes d'eau : Jes villes et 
bourgs ; le relief du sol, fi o-ure par un estom
pa!!e. Les hauteurs seront exprimees en cen
taines de metres, le chiffre indiquant ]'altitude 
etant arrondi a la centaine immediatement 
superieure ; le point culminant sera represente 
par un point p1ace apres le chiffre expriman t 
Jes milliers de metr es (Ex. 3.5). Daus le cas ou 
!a hauteur incliquce sera i.nferieure a mille 
metres, on ne placera pas cle 7,ero a gauche du 
point (Ex. : .3). 

/,. l)ans le cadre : une echelle en bordure, 
g raduee en minutes, Jes la tit udes et Jes clistan
ces au Pole Rud ; les longitudes anciennes et 
nouvelles (voir parngraphe 10). 

c. A J' exterieur du cadre: le nom de la lo
calite choisie pour designer la feuille et les 
numeros abreges !orsque ceux-ci seront em
ployes; l'echelle des clistances, graduee en kilo
metres et en unites nationales du pays ecliteur 
de la feuille, la legende des signes convention
ncls, en fran~ais ou en anglais et clans Ja !angue 
du pays edi teur de la feuil!e, des cliagrammes 
figurant la declinaison magnetiqu-e et sa varia
t ion annuelle : un tableau d'assemblage indi
q uant Jes feuilles adjacentes par leur nom et 
par leurs numero a breges, lorsque ceux-ci 
ernnt employes ; un car touche donnant les 

frontieres et Jes noms des pays et des mers 
par t iellement representes sur ce tablea u cl'as-
cmblage : la proj ection suivant laquelle la 

feuille a ete dressce; le nom de l'etablissement 
ecliteur de la feuille et la elate de n. publicat.ion; 
une liste des principa lcs sources d 'apres les
q uelle~ Ja feuille a ete d ressee ; le prix officiel. 

· 10. Outre la cbiffraison babit uelle des latitu
d es et des longitudes, Jes feuilles des Cartes 
aeronautiques generales of normales porteront, 
encadrees dans des rectangles, de nouvelles 
coordonnees geograpb.iques, savoi.r : d 'une part, 
Ja distance angulaire au P ole Sud, croissant de 
oo jus1u'a 1800 au P ille Nord, et , d 'autre part, 
hL nouvelle longitude, rapportee a l'anti.meridien 
de Greenwich pris comme origine, et comptee 
de 0° a 3600 en marchant vers !'Est. En desig
nant les feuilles pa r les nouvelles coordonnees, 
on prendra Jes coordonnees cle l'angle sud-ouest 
cle celle-ci, la distance polai.re etant toujours 
ecrite en premier lieu et les nombrcs des unites 
cle degres des deux coordonnees etant fi gures 
en caracteres plus gros. 

Exemplcs : la feuille limitee au Sud par le 
parallele de 490 ( correspondant a 139° de dis
ta nce au Pole Sud) et a l' Ouest par le meri
dien de 2° E (corresponda nt a 182° de nouvelle 
longitude) sera numt\rotce 139-182. De mame, 
la feuiUP limitee au Sud par le parallele de 36° S 
(correspondant a une distan"e polai.re australe 
de 54') et a l'Ouest par le meridien de 7° 0 
(soit 1730 pour la nouvelle longitude) sera 
nnmeriotee 54-173. 

l l. La disposition generale des feuilles de 
la Carte generale et de la Carte normale, les 
t it res , notationR marginales, cliagrammes et 

legendes, seront conformes aux modeles ci
annexes (Planche I et Planche 2). * 

12. On editera , en premier lien, Jes Cartes 
generales et les feuilles de la Carte norm11,le 
ainsi que les guides interessant les routes 
aeriennes eventuellement fixees a la suite d'ac
cords internationaux. 

Note. - Etant clonnecs Jes confusions et les 
erreurs auxquelles l'emploi des procedes t,opo
/!raphiques habituels pent prater pour la con
fection des cartes aeronautiques, il est fortement 
recommande de recneillir, au moven de recon
naissances a t\riennes, effectuees • le - long des 
route~ Jes plus i.mportantes, tous renseignements 
indiqpensables au sujet des accidents a figurer 
sur ces cart.es, pour satisfai.re anx besoins cles 
pilotes. 

ECTION II. 
Syst~me universe! des reperes aeronautiques. 

1. Les reperes aeronautiques t\tablis sur le 
sol et sur les toits d 'edifices devront comporter 
une reference numerique et graphique avec Jes 
feuilles de la carte normale aeronautique inter
nationale. A cet effet, ch!lcun de ces reperes 
montrera (voi.r les croquis ci-apres): 

a,. Le numero abrege de la feuille ou ii se 
trouve; 

b. Un demi-rectangle dont le pet its cotes 
soot, orientes Nord-Sud et qui reste· ouvert , 
au Norcl si le repere se trouve clans la moitie 
, ud, on a u Sud si le repere se trouve clans la 
moitie Nord ; 

R ep ere s it ue dans la 
moitie inft\rieure de la 

feuille 92. 
( Le spetits cote du 

cad re , out orientes 
Nord-, ud. ) 

Repere clans la moitie 
superieure de la 

feuille 43. 

c. Un gros point indiquant la position ap
proximative du repere clans la demi-feuille 
correspondante. 

Les rleux chiffres formant le numer o abrege 
de la feuille doivent atre places, soit contre les 
cotes lat t\raux, oit au-dessus 011 au-dessous 
du demi-rectangle, mais jamais a l'interieur. 

Lorsque plusieurs reperes seront sit,ut\s assez 
pres les uns des autres pour pouvoir prater a 
confusion , on pourra, pour Jes distinguer, em
ployer , au lieu du point rond, un point carre, 
trianoulaire 0 11 en forme d'etoile. 

Le 
0

{'adre rectangulai.re et les chiffres devront 
avoir au moin les dimensions indiquees sur les 
croquis ci-dessus. 

2. On recommande specialement d 'etabli.r 
des reper€s aeronautiques le long des routes 
aeriennes internationa!es. -~ 

ote. - Les mesures utiles a prendre pour 
l'eclai.rage nocturne eventue! des reperes aero
nautiques seront ulterieucement fixees , a la 
suite d 'experience , par les~soins de la Com-

* iet overgenomen. 
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mission l nternationa.lA de Na ,'i'!ation Ae.rienne. 
3. Outre les r eperes ci-dessus definis, les 

n oms des aerodromes ouverts a l'usage public 
seront inscrits sur le sol avcc des let t res ( en 
caracteres romains) de couleur blanche ayant 
l es dimensions suivantes : 
Longueur de chaque lettre . . . . 6 metres 
Largeur de chaq-ue lettre . . 4 m. 80 
E space cntre chaque lettre et apre$ 

chaque fin de nom . . . . . . . 4 m. 80 
Largeur de la tranchee formant le 

corps de chaq ue lettre . . . . . 0 m. 90 
4. P onr Jes hydroaerodromes ouverts a 

l'usage public, s'il est impo. sible d 'appliquer 
les stipulations du paragraphe 3 ci-dessus, leurs 
noms seront inscrits a vec des lettres ( en carac
t eres r omains) de couleur blanche au.si dis
t.inct es que le permettront les circonstances. 

APPENDICK 
1. Projections et echelles. 
A. Cartes generales. - E ntre le 68° de 

lat-itude Nord et le 680 de latitude Sud, on fera 
u sage pour les ,.CartPs generales" de la proj ec
t ion de Mercator, le degre de longit ude etant 
r epresente par uue longueur de t rois centimetres. 

B. Carte normale. - Aucune proj ection 
definie ne sera prescrite en ce qui concerne la 
C1trte normale. 

C. Routiers. - En ce qui concerne les 
r egions pour lesquelles des feuilles de la Carte 
_generale u'auront pas ete prevues (par exemple : 
Jes routes transoceauiques, etc . . . ), des routiers 
-en proj ection de Mercat or et a une echelle 
appropriee seront et a blis par Jes E tats inte 
resses. 

2. Surfaces couver tes p11,r Jes feuilles de la 
-carte generale aAronautique internationale. 

A. Entre le 60° de latit ude Nord et le 60° 
de latitude Sud, chaque feuille de la carte 
-couvrira une superfi cie de 120 de latitude sur 
18° de longitude (recouvrement non compris) 
et elle contiendra O divisions unitaires de la 
Carte au millionieme. 

B. Entre le 60<> et le 68° de latitude Nord et 
-entre le 60° et le fiSo de latitude Sud, chaqne 
feuille de la carte couvrira une superficie de 8° 
de latitude sur ] 8° de longitude (recouvrement 
non compris) et contiendra 6 divisions unitaires 
de !11, Carte au mi!lionieme. 

3. Signes conventi01mels et couleurs. 
Les signes conventionnels et couleurs adoptes 

seront employes pon.r toutes les car tes men
t-ionnees au paragraphe l du present Appens 
dice. Les details ne seront indiques sur les Carte
generales que clans la mesure ou on jugera desi
rable de le faire. 

A. Les traits relatifs a l'hydrographie seront 
en bleu. Les etendues d' eau seront indiquees 
par une teinte plate. L'eau ne pourra etre re
presentee par des t raits fi!(,s que lorsque, dans 
une feuill e, les et.endues d 'eau seront tres 
limitees. 

Une distinction devra etre faitc ent re : 
1°. Les cours d'eau permanents et !eves. 
2°. Les cours d'eau permanents et non !eves. 
:~ 0 • Les cours cl'eau t emporaires et le ves. 
4°. Les cours d 'eau temporaires et non leves. 
Les chutes et Jes rapides devront ctre indi-

.q ues par des caracteres en noir. 
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I,es ponts, viaducs, ecluses, digues et barra
ges devront, etre indiques par les signes conven
tionnels figurant au Tableau des signes con
ventionnels d 'informations aeronautiqnes. 

Les terrains sujet s aux iuondations et . Jes 
marais seront indiques par des signes conven
t.ionnels distinctifs. Lorsque des zones sujett-es 
aux inondations offriront de bons terrains 
d 'atterri ssage pendant, pert.aines saisons de 
l'annee, ce renseignement sera donue en carac
tlores noirs. 

Lorsque les lignes bathymetriques seront in
teress1tntes pour les navigateurs aeriens, elles 
seront, figurees pat· des lignes pointillees bleues, 
leur profondeur sera indiquee en metres et, si 
on le desire, en unites nationales du pays edi
t eur de la carte par des chiffres noirs. La direc
tion des courants marins pourra etre indiquee, 
si on le juge utile, par des fl eches bleues, la 
vitesse en kilometres henrc etant donnee en 
chiffres noirs. 

B. Les t eintes du sol pourront etre indi
quees, lorsque ces sortes d 'indications presen
teront un interet pour les navigateurs aeriens, 
une legere teinte de t erre de Sienue vive etant 
employee pour Jes t errains arides, une t einte 
vert clair pour Jes terrains converts de vege
t ation. 

C. En ce qui concerne le relief topographique 
la C11,1·te generale sera une carte hypsometrique, 
c'est-a -dire que les altitudes successi ,es seront 
indiquees par un systeme de teintes differen
ciant d 'une fa 9on tres nette les divers paliers. 
Les c0111·bes correspoudant aux altitudes de 
500, 1.000, 2.000 et 3.000 metres comptees du 
niveau moyen de la rner, seront- dessinees. 
L'echelle des t eiutes coinportera trois teintes 
(500-1.000, 1.000-2.000 et 2.000-3.000 metres, 
aucune teinte hypsometrique n'etant employe 
pour les regions d 'alti t.ude inferieure a 500 
m etres et superieure a 3.000 metres. Les details 
caracteristiq ues du relief qui ne pour raientpas 
etre indiques par les courbes seront representes 
par des sig nPs parti culiers. . 

D. Les chemins de fer seront indiques en 
marron. 

Sur les Cartes generales une seule ligne sera 
employ~e, quel que soit le nombre des voies. 

Sur la Carte normale, Jes lignes a une seule 
voie seront representees par un trait fin; Jes 
lignes a deux ou plusieurs voies par un t,rait 
plus epa is, le nombre exact de voies etant donne 
par un chlffre romain en noir. 

Une distinction devra etre faite entre : 
1 °. Les chem ins de fer en exploitation ; 
2°. Les chemius <le fer en cours de con-

struction: 
3°. Les voies de chernins de fer abandonuees. 
E. Les chernins de fer a voie etroite seront 

inrliques, aut,ant que l'echelle de la carte le 
permettra, par un trait marron fin, avec, si 
on le desire, la lettre L en noir repetee de dis
t ance en distance ; le nom bre des voies ne sera 
:pas donne. Lorsque des chemins rle fer a voies 
etroites se trouveront le long des routes, la 
lettrl' L pourra etre portee seule, les endroits 
ou la voie quitte la route etant nettement in
diques. 

F. Les stations de chemin de fer seront en 
marron 1>t ne seront indiquees sm· la Carte 
generale que lorsqu'elles auront une importance 
p11,rticuliere pour les navigateurs aeriens. Sur 

36 



1928 ~ J UL 1 (8.2l!i) 558 

la Carte norma!e, toutes les stations SPront mar
quees, une distinction etant faire entre les 
s~ations a_ un seul quai et celles a deux 011 p!<1-
s1eurs q uais. 

G. L s tramways seront indiques, autant 
que l'echelle de la carte le permettra, par un 
trait marron fin, avec, si on le desire, la let-tre 
T en noir. Le nombre de voics ne sera pas donne. 
Lorsque des tramways se trouveront le long des 
routes, la lettre T pourra et,re portee seule, les 
endroits, ou la Yoie quitte la route etant nette
rnent indiques. 

H. Les lignes telegraphiques, lorsqu'elles 
seront indiquees, seront en pointille marron. 
L'exi tenee de lignes telegraphiques le long des 
voies fcrrCes sera pr8sumee. Les Jignes aeriennes 
qui ne suivront pas des voies ferree ou des 
tramways pourront etre indiquees, antant que 
l'echelle le permettra, par le si~ne conventionnel 
employee pour les lignes telegraphiques avec, 
en plu , la lettre P en noir, de distance en dis
tance. 

I. Les routes seront d'une couleur derivee 
du jaune. E lles ne seront pas divisees en classes, 
mais les routes specialement susceptibles de 
guider Jes navigateurs aeriens pourront et.re 
accentuees soit par une couleur plus soutenue, 
soit par un trait plus large. Les pistes seront 
representees par des t raits interrompus. 

J. Les villes, villages et bi1timent,s seront 
portes en vermillon; autan t que l'echelle de la 
cartP le permettra, le veritable contour et les 
principales arteres des villes ou des villa«es 
seront indiq ues. 

K. Les forets, les vergers, les bois, les hou
blonnieres, Jes vignes, Jes plantations, etc. 
lorsqu 'ils seront representes, seront indiques en 
vert ; une teinte plate sera employee pour Jes 
forets et les bois epais, nn feui lle plus ou moins 
serre pour les bois clairsemes. Lorsque la teinte 
plate verte risq uerait de masquer la valeur des 
t eintcs hypsometriques, on emploiera le feuille. 

L. Les deserts de sable, les sables mou
vants, les dunes de sables et les bancs de sable 
seront indiques par des signes particuliers. 

M. Les falaises, Jes rochers, Jes carrieres 
seront inciiques par des signes particulier~. 

N. Toute la lettre sera en noir ou d'une 
couleur foncee. 

Tons Jes renseignements aeronautiques seront 
indi'lue.· en noir, Jes caracteres etant nettement 
distincts de ceux utilises pour tous autres ren
seignements. . 

4. Signes conventionnels aeronautique . 
Tous les renseignements aeronaut iques seront 

indiques en noir. 
5. Abreviations a employer pour les carac

teristiques des feux aeriens et maritimes. 
Le abreviations a employer Reront indi

quees sur le Tableau des signes convent ionnel . 
6. Toponymie. 
En ce qui concerne la toponymie, on adop

tera les r egles en usage pour la Carte inter
nationale du monde au millionieme. L'inscrip
tion des noms topographiques en langue na
i;ionale aeule pourra sufli..re lorsque !'indication 
fournio ne presentera pas d 'interet au point 
de vue de la navigation aerienne internationale. 

7. Divers. 
Des roses de relevement,s vrais et magneti

q ues pourront etre rlessinees sur les cartes en 

' proj ection de ~Iercator, I r ·que leur figuration 
ne masquera pas le detail. 

Des rapporteurs marginaux, geographiques 
ou magnetiques, pourront etre incliq ues si on 
le desire. 

ANNEXE G. 
Cent<-a/i.sation et rlistribntion rles re.11.seignements 

meteorologiqu,.e. 

RCTWN T. 

C'lassification des renseignemPnts. 

Les rensei~nernents mHcorologiques nece~
saires a la navigation aerienne, vises a l'article 
35~ a, de 111, Conventjon, peuvent etre, d'une 
maniere generale, divi es en trois catk.gories, 
savoir: 

a. R enseignem<'nts climatologiques 1 bases 
sur Jes observations meteorologiques ante
rieures analysees et resumees pour montrer le 
temps eprouve pendant une longue periode dans 
un lieu donna ou dans une region donnee. 

h. Renseignements courants 2, bases sur Jes 
megsn,ges d'observations, transmis a une station 
cent rale par t 6legrapnie ou tel6phonie, avec 
ou sans Ii.I, et sur les observations faites par 
cette station elle-meme. Ces renseignements 
donnent un apor~u des condit-ions existantes 
aux postes d'observations. II y a deux sortes 
de renseignements courants : 

l. Les renseignement nece saires a !'ela
boration des carte ynopti9ues. 

2. Les renseignements necessaires au fonc
ti-:innement des lignes aeriennes. 

c: Previsions • : c'est-a -dire etats faisan 
connaitre Jes conditions meteorologiq ues pro
bables pour un certain laps de temps ou pour 
lme heure determinee posterieure au moment 
ou e!les sont transmises. II y a rleux sortes de 
previsions d'importance pour la navigation 
aerienne: 

I. Des previsions generales s'appliquant a 
une region etendue et habituellement pour une 
periode de ving-t-quatre et t rent-e-six heures; 

2. Des prevision.~ detaillees a plus courte 
echeance pour Jes voies aerienne . 

SECTIO U. 
Eohange des renseignements. 

A. RensPignement climatologiquP.s. 
1. Les reru eignements dp basP concernan 

la pression, la temperature, le vent et le temps, 

1 Les renseignement climatologiques sont 
utiles: 

a. pour le ohoL"< de~ voies aeriennes, 
b. pour indiquer Jes variat ions pouvant se 

produire pendant le jour, pendant l'annee et 
suivant le lieu et !'a ltitude, dans le sconditions 
meteorologiq ues intkressant le vol de saeronefa ; 

c. pour indiquer Jes endroits sur lesquels des 
stat.ions devraient etre etablies pour fournir· 
des renseignements courants. 

2 • Les renseignements courants sont u tiles : 
a. aux entreprises de navigation aerienne et 

aux pi!otes ou navigateurs : 
b. aux meteorologistes charges de la prepa 

ration des previsions. 
• Les previsions sont utiles aux entreprise, 

de navigation aerie=e et aux pilotes et navi
gateurs. 
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sont fourni s par des resumes mens.iels et. armuels 
publies par les differents serviceR rneteorolpgi
qu<'s autant que !)Oss ible dans la forme 1·ecom
mandee pa r le Comite Meteorologique Interna
t ional. 

2. En out re, Jes resumes ci-apres, d' une 
grande importance pour la navigation aericnne, 
seront prepares pour chaque mois de l'annee, 
par lcs soim de chaque E tat cont ractant , avec 
Jes observations faites clans certaines stations 
meteorologiques specialement choisies. Ces 
resumes indiqueront : 

a. La frequence a-chaq ue station des differents 
degreR de vfaibilite horizontale au moins t rois 1 
fois par jour : le matin, vers midi et It. la fin de 
l'apres-midi ; 

l1. La frequence a chaque station des diffe
rentes hautP-urs de la base des nuages, auxmemes 
moments que ceux choisis pour la visi- bilite ; 

c. La frequence a chaque station des vents de 
clifferentes directions et de differentes vitesses, 
au sol et It, des hauteurs de 500, 1.000, 2.000 
et 3.000 metres. 

Ces resumes seront prepares dans Jes {ormes 
et pour les hauteurs et limites indiquees dans 
l'Appendice G 1 et seront echanges par l'inter
meaiaire de la Commission Internat,ionale de 
Navigation Aerienne. 

II importe surtout d'etabiir ces resumes dans 
Jes nays ou aucune ligne n'a encore ete etablie, 
de fa,;ion que des rensei1mement,s climatologi
ques concis puissent etre obtenus pour l'eta 
b]jssement des lignes aeriennes au-dessus de 
ces pays des que le besoin• s'en fera sentir. 

3. En outre, ii est recommanrle It, chaque 
Etat co-1t ractant de publier un ,.guide", con~u 
dans un esprit essentiellement pratiqu", a 
!'usage des navigateurs aeriens, presentant sous 
une forme tres accessible une synthese des 
rcnseignements d 'ordre c]jmatologique utiles 
pour la navigation aerienne. Le ~uide compor
terait egalement un ,, indicateur" dormant la 
liste de tous Jes renseignements climatologiques 
qui sont tenus a la disposition des navigateurs 
aerie.1s, aux differente~ heures, clans Jes diffe
rents pays. 

B. R enseignements courants. 
J. Les observations auront lieu aux heures 

fi xees par accord international et leur centrali
sation sera faite dans les centres regionaux ou 
nat ionaux. Les messages Ii. echanger en vue de 
la preparation des cartes synoptiques clevront 
etre transmis par t elegraphie sans fil aux heures 
fixtles par accords internationaux. Les messages 
devant servir a des lignes aeriennes determi
nees seront transmis par telegraphie sans fi
aux heures fi.xees par accord ent re Jes service! 
nationaux interesses. Les emissions devrons 
etre faites de t elle sorte que Jes messages puist 
sent servir au personnel de !'aviation et des ser
vices meteorologiques, avec le moins de retards, 
de doubles emplois ou de chevauchements. 

2. Les messages devront, autant que pos
sible, etre rediges dans !a forme et suivant Jes 
Codes specifies par le Comite Meteorologique 
International. Les Codes recommandes ac
tuellement figurent a l'Appendice G2. La form e 
et Jes Codes indiquent la nature des renseigne
ments a fournit'. 

3. Les renseignements courants transmis 
a titre special aux aeronefs en vol devront etre 
ournis soit en clair, soit suivant le Code abrege 

qui fi gure It. l'Appcndfoe G3. Si des renseigne
ments par Code sont demandes par un meteo
rologiste ou un uavigateur a bord d 'un aeronefs 
ils devront, autant que possible, etre fournis 
suivan t l'un des Codes de l'Appendice G2. 

4. La publication des ren.seignements cou
rants sur Jes aerodt0mes fait, l'objet rl e la Sec
t ion III ci-apres. 

C. P revisions. 
Le Code pour l' echange international des 

previsions a courte echeance sur une voie 
aerienne et les r egles pour leur utilisation seront 
fixes ul terieurement . La periode couverte par 
ces previsions dependra de la longueur des vols 
a effectuer et de la pre<'ision avec laquelle Jes 
services meteorologiqueR pourront prevoir ·Je 
t emps. 

SECTION III. 
Publication sur les aerodromes des renseigne

ments courants. 
La publication des r enseignements courants 

sera faite de trois mani eres : 
1. Une carte synopt ique mont rant la dis

tribution meteorologique generale sur une zone 
etendue !ors des derniers messages generaux 
(Appendice G4). 

2. Une on plusieurs cartPs schematiques, 
couvrant la zone s'etendant jusqu'aux aero
dromes a atteindre sans escale, seront affichees. 
Ces cartes donneront la visibilite, Jes nuages, 
!'et.at du temps, le vent au sol et en altitude_ 
Les renseignements y seront indiques au moyen 
de signes appropries (Appendice G5). 

3. Renseignements courants en clair fi&u
rant sur des t a bleaux conformes au modele 
donne dans l'Appendice G6. (La connaissance 
du vent aux differentes a ltitudes est, pour le 
navigateur aerien, d 'une importance capi tale). 

SECTION IV. 
Organisation meteorologique des voies aeriennes 

internationales. 
I . En vue de donner des renseignements 

precis sur le temps du moment, des postes 
meteorologiques de r enseignements devront etre 
etablis le long et clans le voisinage d'une voie 
aerienne et 0 pecialement clans Jes endroit s qui 
presentent des conditioPs particulieres de visibi
lite et de format ions nuageuses Ii. basses altitudes. 

Lorsqu 'une voie aerienne etablie au-deqsus 
du territoire d'un Etat contractant passe a 
proximite d'un autre E tat contractant, sans le 
survoler, ce dernier devra, dans la mesure du 
possible, cooperer a la protection de cette voie 
par la fourniture de renseignements meteorolo
giques speciaux concernant la region s'etendant, 
en principe, It. une distance de laligne estimee aux 
trois quarts du chemin parcouru normalement 
sans escale sur cette partie de la route aerienne. 

2. Les echanges de renseignements devront 
etre faits promptement , aussi frequemment 
qu'il est necessaire, etant donne le climat de la 
route consideree, et, autant q ue possible, en 
uti]jsant Jes Codes indiques aux Appendices. 
Les echanges internationaux seront normale
ment effectues par t elegraphie sans fil, bien que 
la centralisation nationale des renseignements 
pui se SC faire par telegraphie OU telephonie, 
avec ou sans fil, ou par une combinaison de ces 
methodes. 
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3. Des meteorologistes devront etre attaches 
a des aerodromes raisonnablement espaces le 
long des routes aerienne~, pour fournir en clair 
au personnel aeronautiq ue les renseignements 
coumnts et les previsions du temps le long de 
la route aerienne jusqu'aux prochains aero
dromes de la meme categorif'. 

4. En vue d~ faci liter au personnel aero
nautique la consultation des renseignements 
meteorologiques, la publication en clair des 
rensei<1nements devra etre faite d'une maniere 
uniforme, en se conformant aux indications 
contenues clans les Appendices G4, G5 en G6. 

5. Les renseignements courants Jes plus 
importants pour !'aviation sur tmc route aerien
ne internationale sont les renseignements relatifs 
a !'et-at du temps (present .et passe) a la visi
bilite, aux nuages et a leur 11,]t itude, au vent 
(au sol et en altitude). 

6. Des messages sur Jes phenomeoes violents 
et brusques qui menacent la securite de la na
vigation aerienne, tels que les orages, Jes grains, 
Jes brouilla rds et des messages sur Jes ame
liorations du temp~ lorsquf' celui-ci 11,ura aupa
ravant menace la securite de la navigation 
aerienne devront etre immediatement transmis 
aux aerodromes interesses et aux ae.ronefs en 
vol ; · ces mes~ages devront etre fournis, non 
seulement par Jes postes situes sur une route 
aerienne, mais aussi par le postes qui la cou
vrent a une distance egale, en principe, aux 1 

trois quarts du cbemin parcouru normalement 
sans escale. La transmission aux aerodromes 
se fera, autan t que possible, uivant le Code 
figurant a l'Appendice G7. La transmission 
aux aeronefs se fera en clair. 

7. Des disposit ions seront prises pour eta
blir, la ou cela sera necessaire, des signaux au 
sol pour indiquer Jes conditions meteorologiques 
existant en d'autres points de la voi aerienne. 
On utilisera le Code de l'Appendice GS et, au
ta.nt que possible, le ysteme de panneaux 
prevu clans cet Appendice. 

8. Les stations situt\es sur Jes montagnes 
ou clans lenr voisinage, devront faire des obser
vations speciales de nebulosite et de visibilite. 
Ces observations seront transmises immediate
ment apres Jes groupes mentionnes a l'Appen
dic.e G2 en un groupe de chiffres precede du 
mot de Code ,,Mont". EUes contiendront tons 
renseignements concernant la nebulosite sur 
Jes montagnes ou dans leur voisinage, ainsi 
que la nebulosite ou le brouiUard au-dessous 
du poste d'observation. Elles indiqueront 
egalement les changements observes clans la 
nebulosite au cours de la periode prececlant 
immediatement l'heure de !'observation. 

Note. Les renseignements meteoro-
logiques fournis conformeme!1t ~ux stip~
lations de cette Annexe seront etabhs en umtes 
du systeme G. G. S. OU derivees. 

..APPEHDlCE 0 1 

TABLEAU I 

Altitude 
Station Lat Long. en 

n,l)tres 

1 
I 
I 

RtsUM.t Df'..S tmSERVATIONS DE VISIBU,ITe HORIZONTALE 
Obaenat.ioua faltes t\ (1 8) h. T.ll.O. - (F8vrie.rl 192(4) 

TablMu des rr<:queoces 

lfOMBRE ])'OBSERVATIONS ENTRE LES LlMITF;S SUIVANTES: 

Kolns I de 00 I -tde 200 : :le flOO I d• 1000 •• 2000 de 4<XXI I de HXXX> I de~ Au-deaua 
de ro m. t\ 200 m. a {rJ'J o. J l 1000 m. •·.20:xim. U<XX>m. ~lOOOOm. imn>m. uoo:io de 00km. 

I ' I 

I 
Tout..-..s \e11, obaerv11-lions seront. utiliil+'.ie1 pour prtipuer le ~~Nu d.-ttau.s, c'est-i-dire, J)(,a• t.hacune des beurea cho1sie&i 

~ ou ~ <Jb..ervations pour f8vrier et 30 ou 81 11::n:.r lea aut.r .. IDOIJ-

St.Rtion 

TABLEAU 2 

Hl::sUlft DES OBSERVATIONS DE LA HALTEUR DF.S NUAGES BAS AU·DESSUS DU ~JVEA U DU SOL 

Ob&enallona faitea A (181 h. T . .111.0. - (F6nler) 10a,1 
Tableau des fr6quencee 

Altitude I NOMBRE D'OBSERVATIONS ESTRE LES LUlJTES SUIVA.Nl'IB: 
Lat Long. en Yoins de ro I ·de JOO I de l!OO •• 000 .. 600 de 1000 de lfOO •·= metres de 60 m. ilOOm. i2CX>1u.j i!Kl0m. iOOOm. ilOOOm. l1600m. i2000m. l2600m. 

I I 
j 
! 

I 
I 

Pas tie 
nuages~ 

Tout.es lea ob11e.nauon1 aeront. utilla6es pour prE\parer le t.ableau C1-de88u, c'est-i-<hre, pou1 cllacune deti heure11 chousltia, 
28 ou 20 01:1Mr\·nt.io1111 pour "vrier et 80 ou 8 1 pour lfUI autrOII mois. 

II semit ~Jirable do joindre un secorid tabltmu au premlor - tableau drNM de la m6me r~u, tnais ofl ron ne fen.it intuvanir 
qu• le.s ob&enati<'m; corre11pond:uit i une nl!bulrelt.6 de nuaps bas aup6ritute i 8/4, c'nt-i-<llre de 8, 9 oo ID d1xfemes. 

-j 
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TABLKAU 3 

RÉSU1d:: DES OBSE1\'Y-.àTIONS DE VITESSE DU VENT AU BOL ET ZN A.LTITUDE 

Tabl•u de (RqllMC4 d• obeervatiON l ou en'f'iron lllt h. T.]'f,O, - l'F•fflar) 19'Jl'.41 
Obaenatiomi au aol ialüt.ude de l'll'l4moa>ètre ... J 

NOIIIBRE D'OBSERVATIONS 

vu .... N !IJ! E 8B • 8W w NW 
Station Latitudfll Lon1itude Allit.ude ,. do ,, ,. do .. " ,. & km -~ 88?-'/, 22'"1/, ~ ,,, 119- 1/1 l!l?'"l/1 S)pl/ 1 !ill?'l/a. 292"1/. A l'heure 

• • • • • • • • ou moins 
2'.r'(, "'""' 11•11 • lM'"''/, ... ,,. 2''1" '1, m-11, 897-I/, 

6-26 

1.e Bouraet 48"'6B'N ,- 2.'I' E 28 m. ...... 
M- 7r> 
> ,. 
0-26 

Tours t7•24 ' N ~ &2' R Il m. 
....... 
b1- 7b 

ot,. >,. 

1 

i i 1 

i 

1 1 l 1 1 

Obaenatiana , MO m. aa-d&lliUa du IOI 

1-ttudo IAltltud,J •-
NOllBJlE D'OBSEBVJ.TIONS 

Stat.Ion Latitude 
1 IIE ! i~'I~~ ' .l..!il/b.Ul11 B E 8E 8 sw w NW 

1 • \ ou moizn, 

1 ...... 

1 

LeBowpt .à-rie•N i"IB' E 28 "'· 
1 '6--IIO 
1 "1-7' .... >,. 

1 

1 

1 1 

1 

1 

: 
1 

1 
1 

0Nerftûonl i t.QOO m., ~ m. et S.000 m. uJe~• du aol 

JIAme l'onne 4e '8bleaux, 1ue pwr 181 obeenat.tooa au· aol et à ra> ,n. 

APPENDICE G2. 

Code international pour messa.ges météorolo
giques. 

La Commission Internationale de Télé
gra.phie Météon io 1que a. a.dopté des Codes 
interna.tiona.ux pour Ja tre.nsmission des ca.té
gories suiva.ntes de messa.ges : 

1 °. Messa.ges des stations à. terre : 
2°. Messa.ges des na.vires en mer; 
3°. Messa.ges horaires et a.utres messa.ges 

fréquents pour l'a.via.tion et dans d'a.utres buts 
spécia.ux. 

4°. Messa.ges a.brégés à. employer pour la 
transmission de messa.ges collectifs donne.nt 
un aperçu de la. situa.tion météorologique pour 
tout un continent, au moyen de renseignements 
se ra.pporta.nt · à. un choix de stations. 

Afin d'abréger la nomencla.ture de ces Codes, 
cha.que élément de messa.ges a. été fignré par 
un symbole unifié. Dans la partie I ei-dessous, 
ces symboles sont donnés par ordre a.lphe.béti
que a.vec leur signification. La partie II présente 
la fonne symbolique des messa.ges complets ; 
la pa.rtie III donne la description détaillée des 
Codes pour cha.que élément. , 

I. Des symboles et de leur significa.tion. 
A = Nature du nua.ge predominant Ie 

plus bas dans Ie Code des nua.ges 
(Voir Ie Code VI ei-après). 

a. = Nature du nua.ge prédomi.nant Ie 
plus élevé dans Ie Code des nue.~es, 
lorsqu'on observe J?lus d'une catego
rie de nua.ges (V01r Ie Code VI ci
a.près). 

BBB = Prsssion en millibars et dixièmes de 
millibar ( on omettra. Ie chi.ffre initia! 
9 ou 10 dans Ie télégramme) ou en 
milimètres et dixièmes de millimètre 
(on omettra Ie chiffre initia! 7). 
Les valeurs se rapportant au niveau 
de la mer et comprena.nt toutes les 
correotions de l'erreur instrumen
tale, de la température et de lagravité. 

BB = Pression en millibars ·entiers ou en 
· millimètres entiers (on omettra. le 
chi.ffre initia! 9, 10 ou 7). Pour les 
messa.ges de pression, de température 
et d'hu.midité en altitude, BB s'expri
mera en millibars entiers, Ie chiffre 
des centa.ines éte.nt omis, que ce 
chiffre soit 9, 8, 7, 6, ou 5). 

B1B1B1 = Pression en millibars entiers à. une 
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inversion de tempéra.ture" , dans les 
messages relatifs aux observatione en 
altitude. 

= Tendanoe barométrique pendant lee 
trois heures préoédant l'heure de 
l'observation, exprimée en demi
millibars ou en demi-millimètres. 
Pour les tendances 10-19, Ie second 
chiffre seul sera. donné et l'on ajoutera. 
33 au chiffre de la direction du vent 
(DD). 
l>our les tendances 20-29, Ie second 
chiffre seul sera donné et l'on ajoutera. 
67 au chiffre de la direction du vent. 
Lee tendances dépassant 29 seront 
exprimées comme 29. 

= Nature du nuage prédominant, 
d'après Ie Code des formeedesnuages, 
lorsqu'une seule forme est observée 
comme par les navires en mer (Voir 
Code Vl ei-après). 

= Nature du nuageobservé au néphos
cope, ordinairement l'une des deux 
plus hautes couches (Voir Code VI 
ei-après). 

= Nature de nuage bas observé au 
néphoscope (dans les messa.ges pour 
l'a.viation) (Voir Code VI ei-après). 

= Ca.ra.ctéristiques de la tenda.nce ba.ro
métrique pendant la période de 
trois heures précéda.nt l 'heure de 
l'observa.tion (Voir Code Il ei-après). 

= Direotion d'o11 vient un phénomène 
(rose de O à 8, 1 = NE ; 2= E; 3 = 
SE_ ; 8= N ; 0 = ca.Jme). 

= Direction du vent près .du sol, selon 
l'éohelle 01-32, dans la.quelle 08 = 
Est, 16= Sud, eto_, 0 = ca.Jme • . 

= Direction du vent en a.ltitude, ou 1 

du mouvement des nua.ges, indiqués t 
d'a.près l'échelle 01-36, c'est-à-dire 
les degrés à pai:tir du Nord étant 
divisés par 10 et a.rrondilJ au chiffre 
Ie plm proohe (00 = ca.lme). On 
a.joute 50 à ce chifu-e, lorsque la vi-
teese est s~'rieure à 99 unités (Voir 
vv ei-après •. 

= Direction '011 vient la houle, selon 
l'échelle 0-8 dans laquelle 2 = Est, 
4= Sud, eot_, 0= pas de houle •. 1 

= Direction du mouvement du na.vire, 
selon l'échelle 0-8 dans la.quelle 2 = 
vers !'Est, 4= vers Ie Sud, eto_ • . 

= Epa.isseur en centimètres entiers de 
la couche tombée pendant une chute 
de neige. 

= Epa.isseur en centimètres entiers de 
la couche tombée pendant une chute 
de neige et de la couche exista.nt au-
pa.ra.va.nt. · 

= Force du vent d'a.près l'échelle de 
Beaufort. (Les foroee eupérieures à 
9 seront indiquées comme 9 dans les 
telegra.mmes, la force exacte éta.nt 
donnée en clair à la fin : la force 10 
sera indiquée in fine par "Tempête 
dix", la force Il par "Tempête onre" 
la force 12 par "'l'empête douze". 

• Toutes lee direction.s devront être indi
quéee par rapport au N. vmi et non par rapport 
au N. magnétique. 

Fm 

Toutefoie lee navires en mer se eer
viront des . mots "Tempête dix", 
,,Tempête onze", ,,Oura.gan douze"). 

= Force maxima du vent eelon 
l'éohelle de Beaufort avec lee modi
fica.tione euivantes : 0= force 10 ; 
l = force Il; 2 = force 12; 3= force 
0 à 3 ; 4= force 4 ; 5= force 5, eto_ 

F1 = Viteese a.pproximative des nua.ges 
bas (Voir Code XIV ci-&l)rès). 

GG (gg) = Heure et minutes de l'observa.tion 
en temps moyen de Greenwich (01 = 1 
heure du ma.tin, 12= midi, 13= l 
heure de l'ai>rès-midi, 24 = minuit). 

= Humidité rela.tive de !'air H (Voir 
Code V ei-après). 

H 

h = Hauteur de la base du nuage Ie plus 
bas (Voir Code VII ei-après). 

hhh = Dista.nce exprimée en mètres. 
H 1 = Altitudes auxquelles se ra.pportent 

· les observations de température et 
d'humidité des couches supérieuree, 
(a.ucun chiffre conventionnel ne sera 
télégra.phie) (Voir Code XII ei-après). 

= Altitude à la.quelle se rapportent lee 
obeervatione du vent (Voir Code XI 
ei-après). 

Inln = Chillres indioa.tifs de la station. 
K = Ca.ra.ctérietiq ue de la houle au large 

(Voir Code IX (a) ei-après). 
K' 

L• 

= Va.leur et cara.ctéristique de la ten
dance ba.rométrique exprimées par 
un seul chiflre (Voir Code II (a) 
ei-après). 

= Etendue du ciel couvert (échelle 
0 à 10) de nua.ges A et de toue lee 
nua.ges de la même couche que A (lee 
nua.ges éta.nt dietribués en trois 
couches : ba.see, moyenne et élevée) 
dans Ie cae 011 "a" se ra.pportera. à 
une couche dillérente. 

LLL = Latitude en degrés et. dixièmes, lee 
dixième-s éta.nt oótenue en divieant 
Ie nombre de minutes par 6, sans tenir 
compte du reete. 

= Longitude en degrés et dixièmee, lee 
dixièmee èta.nt obtenus comme pour 
la latitude de LLL. 

lil 

MM = Tempéra.ture maxima. pendant wie 
· période de 11 heures se termina.nt à 

18 h T.M.G. (ou à l'une des heures 
I h., 7 h., 13 h., 18 h. T.M.G. euiva.rit 
midi, heure locale, de 4 heuree au 
moins). 

mm = Tempéra.ture minima pendant wie 
période de 13 heuree se terminant à 7 
heuroe T .M.G. (ou à l'heure qui euit 
de 11, 12 ou 13 heures Ie moment 011 

N• 

p 

la tem~ra.ture maxima aura été 
eignalée ). , 

= Etendue totale du ciel couverte de 
nua.ges (échelle 0- 10). 

= Jour de la l!ell\aine : l = Dima.nche. 
2= Lundi, 3= Ma.Idi, 4= Mercredi. 
5= Jeudi, 6= Vendredi, 7= Sa.medi. 

• Le chiffre O n'O!Jt employé à la place de Let 
de N que lorsque Ie ciel est totalement déga.gé 
de nua.ges. Le chiffre 10 n'est employé à la 
place de N que lorsque Ie ciel eet c<implètement 
couvert et à la place de L que lorsqe Ie ciel est 
complètement couvert de nuages du type A. 
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Le jom se rapportera a u T.M.G. et ' 
non à l'heure locale, par exemple : 
"Dimanche" signifiera la période 
s 'étendant entre 0 et 24 hem-es, Ie 
Dimanehe, à Greenwieh. 

= Quartier du globe ou se trouve Je 
navire (Voir Code XIII ei-après). 
Pluie (à 7 heures du matin pour les 
13 heures préeédentes et à 6 heures 
du soir pour les 11 hem·es préeéden
tes) (Voir Code VIII ei-après). 

= Hauteur de Ja pluie pour les 24 heures 
précédentes (Voir Code VIII {a) ei-
après). . 

= Heure du commencement de la préei
pi tation (Voir Code X ei-après). 

= Etat de Ja mer et de Ja houle (Stations 
eötièr-es) (Voir Code I X ei-après). 

= Températm-e de l'air en degrés en
t iers eentigrades (ou Fahrenheit) 
(On a joutera 50 aux valeurs négati
ves). 

= Températm-e de la mer (en surface) 
en degrés entiers. 

= Température de !'air en degrés et 
dixièmes de degrés centigrades (ou 
Fahrenhei t) (On ajoutera 500 aux 
valeurs négatives). 

= Température de la mer (en surfaee) 
en degrés et dixièmes de degrés. 

= Augmentation de la température dans 
une "h1version", en degrés entiers. 

= Visibilité horizontale ou distance à 
laquelle on peut voir les objets en 
plein jour (ou à laquelle on peut 
a.percevoir des feux la nuit) (Voir 
Code IV ei-après). 

= Visibilité horizontale de navires en 
mer (Voir Code IV ei-après). 

= Visibilité horizontale vers la mer (de 
stations eötières) (Voir Code IV 
ei-après). 

= Vitesse relative des nuages détermi
née au néphoseope et telle que la 
vitesse réelle du nuage sera donnée 
en kilomètres-heure par l'équation 

h 
\7v = 1000 X VV 

si la hau teur du nuage "h" est expri
mée en mètres. Cette unité est Ie 
,,radian par heure" . 

= Vitesse du vent en attitude en kilo
m ètres à l'heure (ou en milles à 
l'heure ). (Pour les valeurs supérieures 
à 99, on donnera seul.ement les deux 
derneirs chiffres et !'on ajoutera 50 
aux ehiffres indiquant Ja direction 
du vant dd). 

= Temps pendant la période précédant 
l'observation. Cette période sera de 
5, 6 ou 7 heur-es pour les observations 
de 01.00, 07.00, 13.00, et 18.00 T.M.G. 
et de 3 heures pour les observations 
de 04.00, 10.00 et 16.00 T. M.G. (Voir 
Code III ei-après). 

= Temps au moment de l'observation 
avee lequel on combinera, autant que 
possible, Jes caraetéristiques générales 
du temps (Voir Code I ei-après). 

= Chiffre initia! du Code ww, indiquant 
l 'état général du temps. 

w2 = Temps pendant un grain ou unorage 
(voir Code Xv ei-après.). 

YY = Jour du mois. 
Il. Forme symbolique des messages. 

A. Messa.ges des stations à terre. 
a. La forme, pour les observations faites à 

0100 et 1300 T.M.G. sera la suivante: 
BBBDD FwwTT ebWVH ALaNh 

C1ddVV 
Pour les observations à 0700 et 1800 '.l' .lVLG 

elle sera : 
BBBDD FwwTT cbWVH ALaNh RRjjr 

C1ddVV 
daris laquelle jj , au cinquième groupe, sera 
reinplaeé comme suit: 

A 0700 T.G.M. 
A 0800 T.G.M. 

Stations de 
l 'intérieur 

mm 
MM 

Stations 
cötières. 

SVs 
SVs 

Le groupe C1ddVV, contenant les observati
ons de nuages au néphoscope, sera omis en 
entier * si l'on n 'a pas d 'observations à trans
mettre. 

b. Les vents en altitude seront donnés au 
moyen tle groupes de la forme h1ddvv, un 
groupe étant utilisé pour chaque attitude. 

c. La température et l 'humidité de ! 'air en 
altit ude seron t données au moyen de groupes 
de la forme BBTTH. 

Dans ce cas, aucun chiffre ne sera télégraphié 
pour indiquer l'altitude, étant entendu que les 
groupes se rapporteront dans l'ordre aux alti
tudes du Code H 1 (ei-après). 

Les inversions seront données in fine au moy
en de groupes 00000 B1B1B1t1t1 , Ie premier 
consti tuant un groupe indicatif soulignant 
qu' il s'agit d 'une inversion tandis que B1B1B1 
représentera la pression en millibars à l'altitude 
de l'inversion, et t 1 t 1 la hausse de la t empérature 
en . degrés entiers. 

d. Dans les messages collectifs, les obser
vations de chaque station seront précédées d 'un 
groupe ·composé de l'indicatif de la station 
(ordinairement deus chiffres), au moyen duquel 
ce!le-ci est identifiée. Les messa.ges seront 
divisés en seetions, la première partie eompre
nant les observations ordinaires de toutes les 
stations, la seconde, précédée du mot "Pilot" 
ou d 'un équivalent, comprenant tous les mes
sages sur Je vent en altitude, et Ja troisième, 
précédée du mot "Temp" ou d'un équivalent 
comprenant toutes les observations sur la tem
pérature de l'a.ir en attitude. Toutes autres 
observations, telles que celles provenant de 
navires, formeront l 'objet tl 'une quatrième 
partie. La formule symbolique d 'un message 
complet, comprenant les observations de 
surface à 0700 ou 1800 T.M.G., les vents en 
attitude et Jes température et humidité de !'air 
en alt itude, serai t la suivante, les observations 
contenues dans les groupes à chaque ligne sè 
rapportant aux stations indiquées par les indi
catifs I 1I1 , 1212, etc., les précédant. 

I 1I1 BBBDD FwwTT cbWVH ALaNh 
RRjjr C1ddVV 

I.I. BBBDD FwwTT cbWVH ALaNh 
_· - . RRjjr CiddVV 

* La. règle générale, pour les messages de 
ioute natm-e, sera tontefois que les chiffres 
ma.nquants seront remplacés par des traits 
d 'union (un pour chaque chiffre). 
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1313 BBBDD, etc_ 
et c __ _ 
etc __ _ 

Pilot I 1I1 h,ddvv h1ddvv h1ddvv etc_ 
rlr. hiddvv h,ddvv h1ddvv ctc _ _ 
. 

3
1

3 
h1ddvv, etc ___ _ 

etc _____ _ 
e tc .... 

Temp. 1212 YYGG BBTTH BBTTH, etc. 
·-·-··--·00000 

B
1
B

1
B

1
t

1
t

1 
etc ___ _ 

1313 YYGG BBTTH BBTTH etc. 
__ 00000 

B 1B 1B 1t 1 t 1 etc_ 
1313 YYGG BBTTH, etc. 

etc_ 
etc_ 

Pour les observations à d 'autres hcures, la 
forme serait la même, sauf que Ie groupe RRjjr 
serait omis. 

B. Messages des navires en mer. 
Les quatre premiers groupes de ces messa.ges 

seront de la forme : 
PQLLL lllGG BBDDF wwvKd 
Les autres groupes sont étab lis , elon les 

besoins nationaux. 

C. Messages horaires et autres messages fré
quents pour l'aviation et dans d'autres buts 
spéoiaux. . 

a. La formule normale des messa.ge se ra : 
Inln(Vs) xxVhL NDDFz 

avec l'adjonction toutes les trois heures d 'un 
groupe: 

Ca. représentant Ie type de nuage auquel se 
réfère ddF1• 

xx et z représentent Ie temps pré ent et le 
temps passé. Les Codes à utiliser pour xx et z 
seront ultérieurement préparés et seront, autant 
que possible, uniformes pour des régions de 
climat similaire. Ces Codes seront publiés au 
Bulletin Ofliciel de la Commission Interna
tionale de Navigation Aérienne. 

Une des formules du Code est : 
Inln(Vs) wwVhL NDDFW 

b. Lorsqu'on aura besoin de plus amples ren
eignements, la forme sera, toutes les trois ou 
ix heures: 

Inln(Vs) BBBDD FwwTT cbW VH 
ALa.Nh CaddF1S 

Remarque. - Lorsque, pour une cause quel
conque, Vs ne pourra être donné, on ne le rem
placera par au,cun trait d 'union. Lorsqu'aucun 
des renseignements du groupe CaddF1S ne 
pourra être donné, on supprimera tout Je 
groupe. Dans tous les autres cas, on emploiera, 
de façon normale*, des traits d'union pour 
souligner Ie manque d'information. 

D. Formule abrégée pour messa.ges collectifs 
embrassant un continent entier. 

• La règle générale, pour les messa.ges de 
toute nature, sera toutefois que les chiffres man
quants seront remplacés par de troits cl 'union 
(un pour chaque chiffre) . 

La. forme des observations de chaque station 
sera : 

BBDDF w1T'rk'R pour les observations à 
0700 T.M.G. 

BBDDF w1TTk'"\V pow· les observations aux 
au tres heurns. 

III. Description des Codes. 
Code I . 

Temps au moment de l'observation et carac
tères généraux du temps (ww). 

Notes. - 1. Il y a. lieu de remarquer qu'en 
général on donnera dans les messages les chiffres 
les plus élevés du Code .qui s'appliquent à la 
description du temps. 

2. Pour Ic choix de ww, on ne t iend.ra pas 
compte des phénomènes qui se sont produits 
plus d 'une heure avant l'heure d 'observation, 
mais seulement des phénom ènes qui ont eu 
Jieu pendant l'heure précédant l'heure fixée 
pour l'observation. 

Beau ou peu n uageux 
(Nébulosité 0-5): 

Chiffres 

La nébulosité a diminué . 
Pas de changement apparent 
La nébulosité a augmenté . . 
Précipitation en vue . . . . . 
Avec halo solaire ou lunaire . . . . 
Après brouillard ou brume ou tempête de 

du Code 
00 
01 
02 
03 
04 

poussière . . . . . . . . . . . . . . 05 
Après pluie ou bruine . . . . . . . . . 06 
Après neige, pluie et neige mêlées ou grêle 07 
Avec ou après tonnerre et éclairs clans les 

environs . . . . . . . . . . 08 
Après orage . . . . . . . . . 09 

Nuageux ou couvert (Nóbulo-
sité 6-10) : 

La nébulosité à climinué . . . 
Pas de changement apparent . 
La nébulosité a augmenté . . 
Précipitation en vue . . . . . 
Avec halo solaire ou lunaire . 
Après brouillard ou brume ou 

poussière . . . . . . . . . 
tempête de 

Après pluie ou bruine . . . . . . . . 
Après neige, pluie et neige mêlées ou grêle 
Avec ou après tonnerre et éclairs dans les 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 

environs . . . . . . . . . . . . 1 
Après orage . . . . . . . . . . 19 

BrouiUard ou légl-re brume avec : 
Ciel clair au zénit-h. . . . 1 à peine 20 
Ciel apparemment couvert. 1 commencé 21 
Ciel clair au zénith / intermit- 22 
Ciel apparemment couvert. \ tent 23 

Ciel clair au zénith 
Ciel apparemment couve rt. 

Ciel lcair au zénith . . . . 
CiPl apparemment couvert. 

Ciel clair a.u zénith 
Ciel apparemment cou,ert. 

1 
Depuis un 
certain 24 

J 
temps 25 
mais s 'est 

éc lair~i 

} 

Depuis un 26 
certain 27 
temps 

1 
Depuis un 
certain 

J 
tempR 28 

mais s 'est 29 
épaissi 

Note. - On se servira seulement des chiffres 
20-29 lorsque la visibilité sera inférieure à deux 
kilomètres. 
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Averses: 
Légères avec pluie . . . . . . . . 

., avec grêle ou pluie et grêle 
avec pluie et neige mêlées . 

,, a.vec neige . . . . . . . . . 
Fortes avec pluie ; se sont améliorées . 

avec plu.ie .. ..... . 
avec pluie ; ont augmenté . 
avec grêle ou pluie et gr êle 
avec pluie et neige mêlées . 

,, avec neige . 
Bruine: 

Faible intermittentc 
continue .. 

" mai9 a augmenté 
Mod<'-rée mais a d.im.inué . 

int.ermittente . . 
r.ontinue . . . . 
mais a augmenté 

For~ mais a d.iminué 
intermittente 
continue .. . 

Plu.ie: 
Légère intermittente . 

,, continue . . . 
,, mais a augmenté . 

Modérée mais a diminué . 
intermittente . . 
continue .... 
mais a augmenté 

Forte mais a diminué . . 
intermittente . . . 
continue . . . . . 

~eige ou neige et grêle: 
LégÈ>re intermittente . . . 

,, continue ..... 
,, mais a au 0 menté . 

Modérée mais a diminué . 
intermittent,e . . 
continue . . . . 
mais a augmenté 

Forte mais a diminué . . 
intermittente . . . 
continue . . . . . 

Pluie et neige mêlées : 
Légère intermittente . . . 

continue . . . . . 
,, mais a augmenté . 

Modérée mais a d.im.inué . 
intermittente . . 
continue .. .. 
mais a &.ugmenté 

Forte mais a diminué 
intermittente 
continue ..... 

Grêle ou pluie et grêle : 
Légère interm.ittentP, . . . 

continue . .... 
., mais a augmenté . 

Modérée maix a diminué . 
intermittente .. 
continue . ... 
mais a augmentt' 

Forte mais a diminué . . 
intermittente . . . 

,, continue . . . .. 
Orage (on ligue de grain) : 

Ornge léger sans grêle . . . 
,, avec grêle . 

modéré sans grêle . 
avec grêle . 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
as 
39 

4û 
41 
42 
1-3 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 

80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 

90 
91 
92 
93 

Orage violent sans grêle sans coup 94 
avec grêle de vent 95 
sans grê le stvec coup 96 
avec grêle de vent 97 

Ligne de grain sans grêle 98 
avee grêle 99 

Code II. 
Cara.ctér istiq ue de la tcndance barornétriq ue 
pendant les t roi~ heures précédant l'hcure 

d 'observation (c). 
Chiffre 

du Code -- --
0 = 0 on + 

1 = + 0 . 

2 = + -
3 = - + ouO + 

4 = variable + 

5 = -. 
6 = -0 

Stationnaire on g ;:::: i 
en Laussc . . . .d 5- = 
En hausse puis / .., .., J 
stationnaire . . gJ ~ .!!: 
En h~ussc puis ~ ~ Ê 
e11 baisse . . . ~ ~ c: 
En baisse ou sta- , -~ -a. >, 

stionnaire pui& en \ 9 ~ :;:; 
hausse . . . . . ] Q.:. -~ 

Variable mais en § ~ 
hau sse . . . . . j E"'::: 

En baisse . . . g? .:!: 

7 =-+ 

8 = 0-ou +-

9 = variable -

En baisse puis I "' &i 
stationnaire . . ~ ., 
En baisse puis en ~ ~ d 

hausse. . . . . z O ;,-, 
Statio11naire on · -S-a,.... 
en_hausse puis en \ 2<=:;: 00 baisse . . . . . d .., -~ " 

Variable mais en , ,I::i g ~ S 
bais e ~ S "'c:~ 

Code II (a). 
Valeur et caractéristique de Ja tendance baro
métrique exprimées par un seul C'hifire (K'). 

V ariation dans 

Chiffre 
du Oode 

les trois <lernière.~ 
heures en 

rlem i-millibars 

Pres•ion barométrique : 
0 stationnaire 0 ou l 
1 en hausse lente . 2 ou 3 
2 en hausse 4 à 7 
3 en hausse ratde . . . à 12 
4 en hausse tr s rapide . plus de 
5 en baisse lente . 2 ou 3 
6 en bais~e. 4 à 7 
7 en baisse rapide 8 à 12 
8 en baisse trl>s rapidc plus de 

Code III. 
Temps depuis la dernière observation (W). 

Chiffre 
du Code Sans préripitations : 

0 
1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

Beau ou peu nuageux 
Nuageux 
Continue!lement couvert 
Broui!lard ou brumt
Brouillard épais 

Avec précipitations : 
Averses 
Pluit> ou bruine 
Neige ou pluie et n€ige m êlées 
Grêle ou pluie et grêle 
Orage 

12 

12 
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Code n ·. 
\ïsibilité horizontale (V) (Vs) et (v). 

Chiffre 
du Code Objets: 

0 = invisibles à 50 mètres (55 yards) 
l = invisibles à 200 mètrcs (220 yards) 
2 = invisibles à 600 mètres (550 yards) 
3 = invisibles à 1.000 mètres (1.100 yards) 
4 = invisibles à 2.000 m ètres (1 mille 1/4) 
5 = invisibles à 4.000 mètres (2 mi lles 1/2) 
ö = invisibles à 10.000 mètres (6 rnilles 1/4) 
7 = imisibles à 20.000 mètres (12 milles 1/2) 
8 = invisibles à 50.000 mètres (31 milles) 
9 = Yisibles à 50.000 m ètre ou plus. 

Code \ ' . 

Hurnidité relative (H). 
Chiffre 

du Code 

0 
fl 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 

95 à 100 pour cent 
90 à 94 pour cent 
80 à 89 pour cent 
70 à 79 pour cent 
60 à 69 pour cent 
50 à 59 pour cent 
40 à 49 pour cent 
30 à 39 pour cent 
20 à 29 pour cent 
10 à 19 pour cent 

Code VI. 

Forme des nua.ges (A, a, , C\, Ca.) 

Chiffre 
du Code 

1- Cirrus 
2 - Cirro-stratus . 
3 - Cirro•cumulus . 
4 - Alto-cumulus . 
5 - Alto-stratus . . 
6 - , 'trato-cumulus. 
7 -Nimbn . ... . .. . 

- Cumulus on fracto-,m
ruulus . . . . . . . . 

9 - Cumulo-nimbus . . . . 
0 - · Stratus ou- fra.cto-stratu~ 

Code VIT. 

Ci. 
Ci. St. 
Ci. Cu. 
A. Cu. 
A. t. 
t. Cu. 

Nb. 

u. ou "Fr. Cu. 
Cu. b. 
Rt. ou Pr. St. 

H a uteur au-dessus .du sol d e la base du nnage 
le plus bas (h). 

•1ti ffre 
du Corle Mètres Picd s anglais 

0 0 à 50 0 à lfi0 
l 50 à 100 150 à 300 
2 100 à 200 300 à 600 
:l 200 à 300 600 à 1000 
.j. 300 à 600 1000 à 2000 
5 600 à 1000 2000 à 3000 
ll 1000 à 1500 3000 à 5000 
ï 1500 à 2000 5000 à 6500 

' 2000 à 2fi00 6500 à 8000 
fl Pas du nuages Pa de nuages 

bas bas 

Co<lr VHI. 

Hauteur de pluie (RR). 
La bauteur de pluie est exprimée en m illimètres 
entiers avec les exceptions suivantes. 

Explication de certainE'S signHications. 
Chiffres -
du Code iµnificat ion 

91 0,1 millimètre 
92 0,2 millimètre 
93 0,3 millimètre 
94 0,4 millimètre 
95 0,5 rnillimètre 
96 0,6 millim ètro 
97 Un peu de pluie mais pas mesurable 
98 Plus do 90 millimèt,res 
99 Mesure impossible ou imprécise 

Code VIII (a). 

1 Hanteur de pl,iie pendant les 24 beures précé. 
dentes (R). 

Cbi.ffre 
du Code 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Pa de pluie 
Tra.ces ou 0,1 millimètre 
0,2 à 2 mm. 
2 à 5 mm. 
5 à 10 mm. 
JO à 15 mm . 
15 à 20 mm. 
20 à 30 mm. 
30 à 50 mm. 
au-de sus de 50 mm. 

Code IX. 
État de la roer et rlo la houle (S). 

Cbiffre 
du Code 

0 

4 
5 
6 
7 
8 
[l 

Pas de boule l 
Mer calme ou 

Houle mod'rée. J légèrement 
agitke. 

Forte boule . . 
Pas de boule. ) 

1 Mer modérée. 
Houle modérée. f 
Forte boule. 
Mer as ez forte. 
Forte mer. 
Très forte mer. 
Yagues en montagnes. 

Code IX (a). 
Caractéristiques de la boule .au large (K). 

Chiffre 
du Code 

-0 Pa-s de houle ou légère ) 
houle. 

1 Houle modérée. Mer unie ou 
2 Forte houle. modérée 
3 Large boule en surface . 
4 Houle confuse. 

5 Pas ou peu de boule. l 
6 Houle modérée. 
7 Forte Boule Mer grosse 
8 Large boule en urface. 
9 Houle brouillée. 
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C.:ode X. 

H eure du commencernent de la précipitation (r). 
Chiflre 

du Code 
0 Pas de pluie 
1 0 à 1 heure avant l'beure d'obser vation 
2 1 à 2 heures avant l'beure rl'observation 
3 2 à 3 beures avant l'heure d'observation 

. 4 3 à 4 bcures avant l'heure d'observation 
5 4 à 5 hcures avant l'heure d 'observation 
6 5 à 6 heures avant l'heure d 'observation 
7 6 à 8 heures avant !'beure d'observation 
8 8 à 10 beures avant l'heure d'observation 
9 Plus de 10 heures avant l'heure d'obser-

vation 
Pas d'ob~ervation. 

Code XI. 

H auteius auxquelles se rapportent Ie · obser 
vations du vent en a ltitude (h1 ). 

1,es hauteurs auxq uelles se rapporte Ie vent 
en altitud e seront Je troifi hauteurs choisies, 
dans Ja liste ei -dessous, qui donnent la meilleure 
expn~ssion des résult,at obtenus par Ie sonrlage. 

Chiffre 
du Code 

1 
2 
3 
4 
5 
r, 
7 
8 
9 

Mètres 

200 
500 

1.000 
1.500 
2.000 
3.000 
4.000 
5.0i)() 
6.000 

ou 
ou 
ou 
ou 
ou 
ou 
ou 
ou 
ou 

Pieds 
(employés dans 

les messages 
britann.iquesl 

1.000 
2.000 
3.000 
5.000 
7.000 

10.000 
13.000 
17.000 
20.000 

Code XII. 

Hauteurs auxquelles se raJ>portent les obser
vations de t empérature et d'humidité en alti

tude ("IJ1 ) . 

(Aucun ~hiffre ~onvent ionne! ne sera télégraphié) 
200 rnètres I au-dessus du niveau du sol. 500 rn ètres 1 

1.000 mètres 
1.500 mètres 
2.000 rnètres 
2.500 mètres 
3.000 mètres 
4.000 mèt-res 
5.000 mèt-res 

au-dessus du niveau moyen de 
la mer. 

6.000 mètres 

Code XIII. 

Chiffre 
Quartier du globe (Q). 

~ Code Latitude Longitude 

l N. 0. 
2 N. F.. 
3 s. 0. 
4 s. E. 
5 N. 0. 
fi X. E. 
7 s. 0. 
8 S E. 

} 

Pression baro
métrique en 
millibars. 

l Pression baro-

1 
métrique en 

m illi m ètres. 

22ö) 1928 

Vitesse 
Code Xl\' 

approximative des 
Vitesse moyenne 

corre. pondante ____,..____ 

nuages bas (Fl). 

Limites de vitesse -----Chiffre 
du 
Code 

exprimée exprimées 
en Km 1 en milles 

à l' heure 
en Km 1 en milles 

à l'heure 

0 
l 
2 
;3 
4 
5 
6 
7 
8 
!) 

moins de: 
5 5 

15 10 
30 20 
45 30 
60 40 
75 50 
90 60 

105 70 
120 80 
135 90 

0-7 
8-22 

23-37 
38-/i2 
53-67 
68-82 
83-97 
98-112 

113-127 
128-142 

Code XV. 

0-4 
5-14 

15-24 
25-34 
35-44 
4-5-54 
55-64 
65-74 
75-84 
85-94 

Temps pendant un irrain ou un orage (w2 ). 

Temps Sans orage Avec orage 
Pas de précipitation l 5 
Pluie 2 6 
Nei_ge 3 7 
Grêle 4 8 

APPENDICE G3 
Code abrégé ponr messap:es par raclio-téléphonie 

aux pilotes en vol. 
Les messages transrnis par radio-téléphonie 

aux pilotes en vol comprendront : 
a. L'henre de l'ob~ervation et le nom de la 

station. 
b. Les conditions métP.orologiques à l'heure 

et à la station indiquées sous (a), sous une des 
formes suivantes : 

ou un exposé en clair, 
ou un seul groupe de cinq chiffre~; ee groupe 

aura la forme syrnbolique : ' 
IninhVw2 

donnant l'indicatif de la station, la hauteur 
des nuages bas et la visibilité selon les Codes 
de l'Appendice . G2. 

Le cinquième chiffre a la signification sui
vante: 

w 2 = Le temps 

1 = Pluie 0,1 bruine 
2 = Neige ou grêle 
3 = Orage 
4 = Tempête 

c. 'l'oute addition en clair que rendraient 
nécessaire des conditions exceptiollllelles qui ne 
seraient pas comprises dans Je groupe de chiffres. 

APPENDICE G4. 
Carte synoptique. 

L'é()helle de la carte sera, autant que possible 
l'échelle internationale de 1/10.000.000e, pour 
les zones plus petites de 1/5.000.000e et pour 
celles de plus cJ 'importance J e l /20.000.000e. 

La direct-iov du vent à chaque station sera 
indiguée au moyen d'unc flèche orientée comme 
Je wnt, c'est-à-dire la pointe tournée du cöté 
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vers leq uel souffie Ie · vent. La vitesse du vent 
sera exprimée au moyen de barbules ajoutées 
1t la queue de la flèche servant à indiquer la 
direction, s.:iivant l'échelle de Beaufort de 
0 à 12, chaq ue degré de cette échel!e étant re
présenté par une barbule. 

Jusqu'à la vitesse Beaufort 4, les barbules 
seront portées sur un seul cöté de la fl/,che ; 
a n-dessus de 4, quatre barbules figureront d'nn 
cöté, et une, deux, trois, quatre, etc . .. selon 
les cas, de l'autre. 

Exemple: Un vent du Nor<l-Ouest, vitesse 
Beaufort 8 sera représeuté de la façon suiYantc : 

La pression sera iudiquée au moyen d 'isobares 
et ne sera pas nécessairement donnée séparément 
pour chaque stat,ion. Le t emps qu 'il fait, sera 
indiqué au moyen de lettres on de symboles 
appropriés, de préférence les symboles recom
mandes par le Comité Météorologiq ue Inter
national. 

La températme sera dom1ée en degrés entiers 
(Con F). 

APPENDICE G5. 

Cartes schématiques. 

Les catres schématiques seront figurées sur 
nn panneau ou est indiquée la position des 
stations météorologiques. . 

Il est recommandéd'utiliserdeux carte.~ : l'une 
ou !'on afficbera les observations au fur et à 
mesure de leur arri ·,ée et l'autre qui portera 
les renseignements de l'observati on précédente. 

L'éche!le des cartes ne devra pas être infé
rieme à 1 : 1.000.000c, c'est-à-dire qu'elle pourra 
être de l : 500.000e mais ne saurait ê tre de 
1 : 5.000.000e. 

Le temps, la nébulosité et la v isibilité sont 
indiqués par des accessoires de métal: un rec 
tangle de 5 cm. x -! cm. figure Ie temps, au 
dessous duquel un rectangle allongé figure la 
visibilité; sur Ie premier L"ectangle, à une hau
teur vat'iable suiva.nt l'altitude des nuages bas, 
un rectangle allongé sembla.ble à celui de la 
visibilité figure 111, nébulosité partielle des 
nuages bas. 

(Voir les T11,bleaux en couleur ). * 

PLAQUE, BARRETTE ET LAMELEL POUR AFFICHAGE DE S 
CAR ACTtRES DU TEMPS (Echelle 1 : l ). 

La plaqUf, A est, obtenne par poinçonnage 
dans une,plaque de laiton à !'aide de poinçons 
matrices et montages appropri~s. Les patt es 
d'accrochage e, Ie doigc de manCEuvre cl de la 
plaque, ainsi que les griffes de fixation g et g' 
(rabattues perpendiculairemcnt,) sont réglé~ à 
la pince aprè~ poinçonn11,ge. 

B C 

0 d 

c 

l 
La fa,m elle de fixation B en laiton est- poin

çonnée en une seule fois. 
Les deux crochets c de fixa.tion de la plaque 

son.!_::~glés à. la pince après poinçonnage. 

* Deze zijn zonder kleuren opgenomen op 
blz. 164--169. 

J s t~ y· • 

11 . !.~ 
~~ 
,-;--~ 

La barette de nébulosité ou de visibilité C 
en laiton est poinçonnée en une seule fois. 

Le doigt d de ma.nceuvre de la barrette est 
réglé à la pince aprés poinçonnage. 

TABLEAU L - EXEMPLE DE REPRÉ
SENTATION SCHEMATIQUE DES CA RAC-

TÈRES DU TEMPS (Eche lle 1 : l ) 

1 ABCD. = c é bulosi té totale. 
Ciel 1/4 à 3/4- couvert. 

1 KL. = Attitude des nuages bas : 
600 à .l 000 m ètres. 

1. KL = Nébulosité partii>lle des nuageR b11,s, 
Ciel 1/2 couvert. 

1 CDEF. = Visibi]jté 4 à 10 kilomètres. 

1 

1 

~i 
·10 

~----~-if 

Fond bleu. Tachcs gris 
clair. 

Barrette blanche. 
]farrette gris fon cé. 

Fond bleu. Taches gris 
clair. 

Barrette 3/4 bla,nc ivoire 
1/4 verte. 
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'fABLEAU :!. - DIFFÉRENTS MODES DE 
REPRÉS E ' TATION SCHEMATIQ E DES 
CARACTÈRE D TEM:P (E che lle 1 : 2) 

Ciel Clair. Ciel 1/4 à Ciel Cou- Ciel en ti è- Orage ou 
3/4 Couvert. vert• aver rement grain 

trous. couvert. 
Fondbleu Fond bleu Fond gris Fond gris Fond rouge 

Tache• · clair. d sir. Symbole: 
gris clair. Taches: bleu. noir: 

Averses de 
grêle {ou\ de 

grêle et 
pluie). 

Fond gris 
foncé. 

Symbole~: 
blanc. 2 

angles bleus 
(supr. ~au
che et 1nfr. 

droit).I 

.-· / / 

_/ / // 
. / / / , 
, /// 
' / / ,./ 
/ / _.-

.Plu.ie. Averses 
Fond gris Fond gris 

foncé. foncé. 
Symboles· Sy mbole, 

blanc. { Angles 
supr. gau
cheetinfr.) 
droit, bleus 

blanc. 

Il 

1 
Neige PI ufo et nei- Tempête de 

ge mêlées. sable 

Fond gris Fond gris 
foncé . foncé. 

y mboles : .Symboles: 
blanc. blanc. 

os 
Brouillard. Broumard 

avec cieJ 
au zénith. 

:fond jaune. Fond janne. 
Tache bleue. 

Fond noir. 
Symboles : 

rouge. 

~ote. - Les svmboles additionnel suivants 
peuvent être faèultativement employés : 

a. Deux symboles, semblables aux sym boles 
nos. 9 et JO ci-de.•sus mais avec les coins bleus 
nalogue à cenx du symbole no. 7, pour re-

présenter les .. averses de neige" et les "a.verses 
de pluie et de neige m êlées". 

b. Un symbole, semblable au symbole n° 8 
mais sans coins bleus, pour reprtlsenter la. préci
pitation de grêle et pluie lorsqu'elle n'a pas Ie 
caractère d'averse. 

TABLEAU 3. - REPRÉ ENTATION SCHÉ
MATIQUE DE LA VJ TBILTTÉ (Ji~chelle 

au l : 2). 

C=::J 

de O à 1 
kilom. 

Barrette 
verte. 

c==i 

de 1 à 2 
kilom. 

Barrette 
teintée, 
3/4 vert, 
1/4 blanc 

ivoire. 

c==i 

Supérieure 
à 10 kilom. 
Barrette 

blanc 
ivoire. 

CD 

de 2 à 4 
kilom. 

Barrette 
teintée, 
1/42 vert, 
1 2 bh.no 

ivoire. 

-R ensei
gnements 

non 
parvenus. 

c=J 

de 4 à 10 
kilom. 

Barrette 
teintée, 
1/4 vert, 

3/4 blanc 
ivoire. 

Nota. - Pour la v"isibilité inférieure à 1000 
mètres, on donnera la visibilité sur la barrette 
en chiffres rouges de la forme V 50 ; V 200 ; 
V 500. 

TABLEAU 4. - REPRESENTA1'ION D'UN 
CIEL 1/4 COUVERT BAS AUX DIFFÉREN

TES ALTITUDE, (Echelle 1 : 2). 

0 à 200 m . 200 à 300 m. 300 à 600 m 

600 à 1000 m. 1000 à 1500 m. 
L es barrettes ont gris foncé. 

~ot.a. - Lorsque les nuages sont à moins 
de 200 mètres, la hauteur de base deP nuaaes 
au-dessus du sol sera donnée en m ètres 

0
en 

chiffres rouges sur Ie ymbole du nuage. 
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TABLEAU 5. - REPRESENTATIO SCHÉ

MATIQUE DE LA NEBULOSITÉ PARTIEL

LE DES NUAGES BAS. 

~ ~ 

Ciel Ciel "'i>~ ' ::, Ciel 
J /4 couvert. 1/2 couvert. 3/4 couvert. 

Ciel Renseignements 
couvert. mnnquants. 

Les barrettes sont gris foncé. 

Heure Station Teml)I 

2. Les autres renseignements concernant Ie 
cli.mat d'une voie aérienne déterminée peuvent 
être donnés à. droite du tableau ci-dessus. Les 

1 Nébuloelt.é to~Je 1 Direct.io~ et force du ,ent 

1 

Note: L'heure figurant sur ce tableau devra 
toujours être indiquée de facon précise, afin 
de ne pas prêter lt confURion )?ar exemple : entre 
l'heurl' normale et l'heure d'eté, ou entre l'heure 
T.M.G. et l'heure de l'Europe centrale. 

TABLEAU 6. - COULEURS À EMPLOYER. 
~------,. Barrett.eS de nébl!1011tté de. 

(Noir.) 

!Orie 
clair.) 

{Gris 
foncé.) 

(.fanne.) 

(Vert.) 

(Bleu.) 

{Jto"Jp.) 

(Blanc 
ivoire.l 

, nuages bu. 
'Pa.rUe inrérieure des plaqu-,s. 

BlrttttélO notres. O!"&gê. 
Templite de ubla. 

Pl3~uott.os de m'ibulositd. 

Nur,ceatu.Pluie. Aver3C.'LGrêJe. 
Nelge. Pluie ot n1:ige mêlées.. 

Brouillard. 

Visib11ité. 
Ciel clair. Ciol l/4 à 3/'- cou,ert. 

Ciel couvert avee trous. AYfH'· 
9e9,. Orêle. Brouillard anic ciel 
clair a.u zénith. 

Orain. Orage. Tempêto d11 Mble. 

Vi&ibilit& 

APPENDICF, G6. 
Tableau synoptique pour ['affichage des rcu

seignements aux al\rodromes. 

1. Les t ableaux d'affichage am·ont la forme 
ei-après q,Ji est sensiblement la m ême que celle 
recommandée par Ie Comité M:étéorologique 
International. Celle-ci est basée sur ce prins 
cipe que Jes ren,~eignements présentant Ie plu
d'importance pour la sécurit.é de la navigation 
aérienne doivent précéder ceux qui touchent 
de moin$ près à. la sécurité et qui ont peut-être 
plus d'importance pour une exploitation éco
nomique. La forme est la suivante: 

Vialbillté 

renseignements utiles pour une voie aérienne 
située dans une rél!ion tempérée seront indiqués 
comme suit: 

TemJJII passé Vent. à _1000 m. 1 

1 

3. La vitesse et la direction du vent en atti
tude seront indiquée selon llc' tableau suivant : 

T raJCC. aérien de ____________ _ 

Heure Localité 

Sondage météorologiq ue du _____________ 192~-

Vent 

Dlrection 
(>eoaot. del 

v, ..... 
(K•/81 

Dlrection 
(\'CD&Dt do} 

au sol A600 m. à 1000m. à l600 !71. à2000m. àSOOOm. à iCOOm. 
Remarque$ N 

Aven issements 
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APPENDICE G7. 
Messages d 'avertissement de phénomènes dan

gereux et d'amélioration du temps. 
I. Généralités. 

Les postes météorologiques d'observation 
rédigeront et transmettront sans délai par la 
voie la plus rapide' 'un des messages indiqués 
ei-après dans les cas enumérés aux paragraphes 
suivants. Lorsque Ie messa.ge est tran.smis par 
T. S. F., il est recommandé de demander un 
accusé de réception. 

Lorsque ces messages sont chiffrés, ils $Ont 
trans ,11is dans la forme suivante: 

1. Un mot indiquant la nature des ren
seig ,ements transmis (grain, brouillard, neige, 
etc.) . 

2. Le nom en clair de la station oû les ob
eer vations sont effectuées. 

3. Un groupe de quatre chiffres GGgg indi
quant l'heure T. M. G. en heures et minutes, 
à laquelle les observations ont été effectuées. 

4. Un ou plusieurs groupes de chiffres dont 
la signification varie selon les avertissements. 
La signification des symboles figure à l'Appen
dice G2 ; pour plus de clarté, la signification 
de certains symboles est reproduite ei-dessous. 

II. Phénomènes danger11ux. 
A. Grains et omges. 

Les avertissements de grains et d'orages aont 
rédigés et tran.smis dan.~ les cas suivants : 

1. Quand un orage survient à la station 
ou à une distance de la station telle que !'on 
puisse observer de la station la direction dans 
laquelle l'orage se déplace. 

2. Quand un grain caractérisé passe au
dessus de la station. 

Forme des messages. 
Les avertissements de grains et d 'orages sont 

rédigés dans la forme suivante : 
Grain Nom de la station GGgg DFmw2TT 

Le groupe DFmw2 TT se traduit comme snit: 
D = Direction d 'oû vient le phénomène 

(rose de .0 à 8, 1 = NE, 3 -= SE ... . 
8 =N). 

Fm = Force maxima du vent pendant le grain 
ou l'orage selon l'échelle de Beaufort 
avec les modifications suivantes : 
0 = force 10; 1 = force ll ; 
2 = force 12 ; 3 = force 0 à 3 ; 
4 = force 4 ; 5 = force 5, etc. 

w2 Temps pendant le grain ou l'orage 
(Voir lo tableau ei-après). 

TT Température après l'arrivée du 
phénomène (indication facultative). 

Temps pendant Ie grain ou l'orage : w2 

Temps 
1 

sans I avec 
orage orage 

- --------------·-~-~! ---

Pits de précipitation . 
Pluie. . . . . . . . 
Neige 
Grêle 

1 
2 
3 
4 

B. Brouillard ou mauvaise visibilité. 

5 
6 
7 
8 

Les avertissements de brouillard ou de mau
vaise visibilité sont rédigés et transmi~ dans 
les cas suivants : 

1. Quand, le jour ou la nuit, la visibilité 1 

diminuant par suite du brouillard ou d'un 
.météore ne faisant pas l'objet d'un avertisse
ment special, devient inférieure à 1.000 m. 

2. Quanc' la visibilité, ayant été inférioure 
à l.000 mètres, diminue encore et devient iri
férieure à 200 mètres. 

Forme des messages. 
Les avertissements de brouillard ou de mau

vaise visibilité sont rédigés dans la forme sui
vante: 
Brouillard Nom rle la station GGgg· xxVhL 

On pourra, facu ltativement indiquer en clair 
à la fin du message la distance en m ètres de 
l'objet Ie plus éloigné dont on distingue la forme. 

(Le gronpe xxVhL est Ie premier des deux 
groupes de cinq chiffres pour messages horaire.s 
de l'Appendice G2, Section II, C, a) donnant 
fa signifieation cle xx). 

C. Ciel bas. 

Les avertissements de ciel bas sont r édigés 
et transmis dans le.s cas suivants : 

l. Quand la hauteur de la base de la couche 
nuageuse la plus basse diminue et tombe au
dessous de 200 mètres. 

2. Quand la hauteur de la base de la couche 
nuageuse la plus basse, ayant été inférienre 
Il, 200 mètres, diminue encore et tombe au
dessous de 50 mètres. 

3. Quand la nébulosité des nuages inférieur& 
à 200 mètres deYient ~upérieure à 3/4 couvert 
(par exemple stratus envahissa.nt Ie ciel). 

Forme des messages. 
Les averti~sements de ciel bas sont rédigés 

dan,• la forme Puivante: 
Ciel bas Nom de la station GGgg xxVhL 

D. Neige. 
Les avertissements de neige sont rédigés et 

t ransmis au début d'une chute rle . neige, ou 
de pluie et de neigP- mélangées, ou de pluie et 
de grî'le mélangées: toutefois lorsque la préci
yitation sera accompagnée de• phémomènes 
caractéristiq ue~ du grain, le message sera rédigé 
&1Iivant la forme A (Grains et Orages). 

Forme des messages. 
Lea avertissements de neige sont rédigés d,ins 

la forme suivante: · 
Neige Nom ·de la station GGgg xxVhL 

E. Vent violent. 
Les avertissements de vent violent ou de 

ra.fales violentes sont rÁdigés et transmis dans 
les cas suivante : 

l. Quand Ie vent atteint 0<1 dépasse la force 
7 Beaufort. 

2. Quand le vent atteiut ou· dépasse la force 
9 Beaufort. 
Forme des messages. 

Les avertissemerits de vent violent sont 
réèligés dans la forme smvante: 
Vent Nom de la stntion GGgg DDFmXX 

· Dans le groupe DDFmXX les symboles XX 
représeoteot deq chiffrPs facultatifs, la signifi-

1 L'obscurité provenant d'un défaut d'éclai
r ement (nuit, éclipse, etc.), ne doit pas être 
confondue avec la mauvaise visibilité qui résulte 
d'un trouble de l'atmosphère dans Ie champ de 
vision horizontal de l'observa.teur (par exem
ple: brouillard, neige, poussière, etc .... ). 



1928 2 J"(;LI ('.22f:i) ó72 

C'ation drs 11utres symboles fi gurc à l'Appen
dice G2. 

Quand Je vent souffle par rafales séparées 
par dep moments calmes, on rempls.ce dans Ie 
message Ie mot "Ven•" par le mot "Rafales" 
et Fm indique la force maxima cln vent dans 
les rafales. 

HL Amélioration <l u temps. 

,\. Visibilité. 
Les aris de visibilité sont ré<l i/!l'S et t rnnsmis 

qn nnd la visibilité, prirruti rem ent inférieure 
à 200 mètrPs, s'est 11méliorée et est tlevenue 
supérieur<> à 500 m ètres depuis au moins 10 
minutes. 

Forme des messa!!es. 
Les avis de visihilité sont rédigés dans la 

fo rme suivante : 
Visib. Nom de IA. station GGgg xxVhL 

Note. - Ce message peut encore être rédigé 
sous la forme : 
Visib Nom de la station GGgg hhh 011 hhh 
repréPente la clistance en m ètres de l'objet 
Je plus éloigné <lont on distingue la forme. 
B. Plafond. 

L 'amélioration du plafond peut se produire 
de deux manières : nar élévation de la couche 
nnageuse on par déêhirement de cette couche. 
» l er Cas. Les avis d 'amélioration par éléva
t ion du plafond sont rédigés et transmis quand 
la couche nuageuse, primitivement inférieure 
il, !50 m ètr<>s, est remontée au-dessus de 100 
mètres dep.:us au moins 10 minutes. 

2e Cas. Les avis d 'amélioration par déchire
ment du plafond sont récligés et t,ransmis quand 
les nuages étant plus bas que 200 m ètres avec 
nébulosi té des nuages bas supérieure à 3.'4 
comert, la nébulosité à diminué et est restée 
inférieure à 3/4 couvert depuis au moins 10 
minutes. 

Forme des messages. 
Les avis cl'améliora~ion du plafond sont 

rédigés dans l'une d es formPs suivantes: 
ler Ca. Amé!ioration par élévation du pla

fond. 
Plafond Nom de la station GGgg xxVhL 
2e Cas. Amélioration par déchirem ent du 

pfafond. 
E claircie Nom de la station GGgg xxVhL 

C. Fin de neige. 
Les avis de fin de neige son t rédigés et trans

mis quand la chute de neige a cessé depuis au 
moins 10 minut-es. 

Forme des messages. 
Les avis de fin de nei<Ye sont rédigés dans la 
form e Ruivante: 
F.in de neige Nom de la sta,tion GGgg xxVhL 

EEE'E' 
ou EE représente en centim ètres e.ntiers l'épais
sem de la couche de neige tombée pendant la 
chute signalée par Ie m essage. 

Au cas ou uue couche de neige préexistante 
subsiste, les chiffres E 'E' donnent en centi
m ètres entiers l'épaisseur totale de la couche 
résultante. S'il n 'y a pas de couche préexistante 
de neige, E 'E ' répètent l' épaisseur EE. 
D. Accalmie. · 

Les avis d'accalmie sont rédigéR et transmis 
quand Ie vent ayant atteint la force 8 Beaufort 
a diminué de force et n'a pa~ dépassé la force 6 
B ea-ufort depuis au m oins 10 minutes. 

Forme des m essages. 
Les avis d'A.ccalmie sont rédigé!i dans la forme 

suivante : 
Accalmie Nom de la station GGgg DDFXX 
011 les sym holes XX représentent des chiffre 
facnltatifs. 

APPENDICE GS. 

Signaux au sol. 

Les signaux au sol sont, destiné.s à indiquer 
à un aéronef passant au-dessus d'un aérodrome 
Ie temps qu'il fait aux stations voisines qui 
sont situées sur une voie aérienne. 

On dispose sur Ie sol, pour chaque station 
pour laquelle on désire fournir des rense.igne
ments, quatre panneaux indiquant : 

L'indicatif de la station, figure par une lettre. 
La hauteur de base des nuages bas. 
La visibilité. 
Le temps. 
L'ordre de ces symboles se lira de gauche 

à clroite, la lettr e de la station étant lue à 
l'enclroit. 

Les Codes employés seront : 

Hauteur de hase { 
des nuages bas 

Visibilité : 
Temps: 

Code VII du Code inter
national pour messages 
météorologiq ues. 
Code IV del' Appenclice G2. 
Sera indiqué soit par des 
ohiffres, soit par les sym
boles rle la Planche 2 ci
aprèR. 

Chaque panneau consiste en une aire rectan
gulaire de couleur (blanche) clistincte de la 
snrface de l'aéroclrome. Cha-que panneau mesure 
Sm. x 6m. 

Il devra y avoir environ 3 mètres entre l'ex
trémité d e chaque panneau et l'extrémité du 
panneau suivant. 

Les séries de pann etLux donnant, sur les 
aéroclromes, les observations des différentes 
stations seront placées à une distance conve
nable les unes des autres (clistance qui ne sera 
pas inférieure à six m ètres ). 

Le panneau indicatif porte une lettre ma
jusoule fixée de façon permanente. Les autres 
panneaux portent 11. carreaux * <lont chaque 
cöté mesurera un mètre; chaque carreau se 
compo e de deux ertions, l'une fixe, l'autre 
articulée à !'aide de charni ères. Chacun des 
ca.rre11,ux peut, à volonté, être ouvert ou fermé. 
L'une des faces du carreau est peinte (en blanc) 

* Rien que Ie chiffre Ie plus élevé que l'on 
puisse avoir à former soit 9, il est nécessaire de 
disposer 11 carreaux pour former les chiffres du 
Code dam la clisposition indiquée au Tableau de 
la Planche 2. La disposition exacte des 11 car
reau x est indiquée dans la figure rle la Planche 1. 

A la Planche 1 les sections fixes sont ombrées 
et les parties mobiles sont laissées en blanc. Il est 
nécessaire de faire en sorte que les panneaux 
mobiles soient, maintenus avec fermeté rlans la 
position dans laquelle on les dispose afin que le 
vent ne puisse modifier la no,ture de la figUl'e. 

Certains chiffres ont été données pour indiquer 
les climensions qui parais ent convenables; ces 
chiffres sont basés sur Ie résultat d'expériences. 



573 2 J u L 1 (S. ~~6) 

de la même couleut' que Ie fond du panneau ; 
l'autre face est peinte (en rouge) comme la face 
fixe du carreau. Lorsq ue tous les carreaux sont 
repliés, tout Ie panneau se voit (en blanc) et 
signifie "pas d'observation". Si !'on désire far
mer un chiffre, 4 par exemple, les quatre car
reaux des coins sont ouverts de telle sorte que 
Ie panneau se lit comme Ie 4 de carreau cl'un jeu 
de cat'tes. On fait · de même pour les au tres 
chiffres, sauf pour Ie 9 que !'on forme comme il 
est indiqué au tableau figurant sur la P lanche 2 
et non comme on Ie représente d'habitude clans 
les jeux de cartes. 

Le chiffre O de l'échelle météorologique sera 
figuré par u n volet ouvert clans Ie coin gauche 
supérieur du panneau. 

PLANCHE I 
Plan d 'un panneau pour signaux au sol rnon

trant les "carreaux" en position. 
Le dessin ei-dessous fait ressortir un des 

systèmes possibles de construction des panneaux. 
Il y a lieu de prévoir un mode fixation des volets 
mobiles ouverts ou fermés: 

6m 

Chaque carreau est un carré d'un rn ètre de 
cöté. 

La partie fixe de chaque "carreau" est om
brée ; la partie mobile est en blanc. 

Les deux "carreaux" délimités par des ligues 
pointillées ne sont employés que pour former 
les chiffres 7 et 8. 

1928 

PLANCHE 2 

Pas d'observation 

• 0 

• 
• 2 

• 
3 • .. 
4 • • 

• • 
5 • • • 

• • 
fi • • 

• • 
-; • 

7 • • • ♦ • . ♦ 
8 •• • • • • • • 
9 ••• 

••• 
••• 

IJAUTF.UR DJ.: BASE 
DES NUAOE8 BAS 
HEIOHT OP OASE 
or LOW CLOUD 

A.LTEZZA DKU.A BASE 
D&I.U: ?lllBI BASSE 

CODE VII 
TABELLA ('JJ'IU.NTE vn 

-

\' IRl~ILITf! 

VISIBILl'rT 

Vlfl!HILITÁ 

* 
~ 

CODE IV 
TAB'Kl.L.A CIFR..UITE rv 

1928 

:u 
1 

" äf 
'-' 

~ 
0 

TEYPS 

WEATEIJ;lt 

CONDIZJO~J O!I, TEii:PO 

Mule ou bruin• 
Rainordrin:le 
Pioal•o~• 

pretla 

N•i«eou~I• 
Snow or hall 
Neveograndine 

-· Thundentonn 
Te111ponw, 

TtlllptLI . ... u.,.... 

37 
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EXEMPLE: 
CODE VII CODE IV 

Indicatif Hauteur Visibilité 
de de base 

station de~ 
nuages 

bas 

Temps 

SIGNIFICATION : 

PARIS de 50 à 100 m. (150--300 pieds) 
Objets non visibles à 50 m. (55 yards\ 
Pluie ou bruine 

ANNEXE H. 

DOUANES. 

Dispositions générales 

1. Les aéronefs allant à l'étranger ne peu
vent partir que des aérodromes spécialement 
désignés par l'Ad.ministration des douanes de 
chaque Etat contractant et dénommés "aéro
dromes douaniers". 

Ceux venant de l'étranger ne peuvent atterrir 
que sur les mêmes aérodromes. 

2. Tout aéronef qui se rend d'un Etat dans 
un autre doit obligatoirement franchir la fron
tière entre certains points déterminés par les 
Etats contractants. Ces points sont indiqués 
sur les cartes aéronautiq ues. 

3. Toute information utile concernant les 
aérodromes douaniers d'un Etat, y compris 
tout changement apporté à la liste, avec les 
changements correspondants nécessaires sur Jes 
cartes aéronautiques, les dates auxquelles ces 
changements deviennent valides et toutes autres 
informations concernant les aérodromes inter
nationaux créés, seront notifiées par l'Etat 
intéressé à la Commission Internationale de 
Niwigation Aérienne qui communiquera ces 
informations à tous les Etats contractants. 
Les Etats contractants pourront se mettre 
d'accord pour établir des aerodromes internatio
naux réunissant les services douaniers de deux 
ou plusieurs Etats. 

4. Lorsque, par suite d'un ~as de force 
majeure dont il devra être justifié, l'aéronef 
franchira la frontière en un point autre que ceux 
désignés, il devra att.errir sur Ie plus prochain 
aérodrome douanier sitné sur l'itinéraire de son 
voyage. S'il est obligé d'atterrir avant de par
venir à eet aérodrome, il préviendra les services 
de police ou de douane les plus voisins. 

Il ne pourra repartir qu'avec l'autorisation 
dA ces services q_ui, après vérification, viseront 
Ie carnet de route ainsi que Je manifeste prévu 
au paragraphe 5 et désigneront au pilote l'aéro
place douanière ou il devra obligatoirement aller 
effectuer les opérations de dédouanement. 

5. Avant leur départ ou dès leur arrivée, 
suivant qu'ils vont à l'étranger ou qu'ils en 

Note - Il est recommandé que les carreaux 
figurant sur les panneaux soient peints en rouge_ 

viennent, Ie pilotes présentent aux autorités 
de l'aérodrome leur carnet de route et, s'il y a 
lieu, Ie manifeste des marchandises et provisions 
de bord qu'ils transportent. 

6. Le manifeste est conforme au modèle 
no. 1 ei-joint. 

Les marchandises font obligatoirement l'objet 
de déclarations en détail, établies par les ex
péditeurR et conformes au modèle n°. 2 ei-joint. 

Tout Etat contractant a la faculté d'exiger 
l'inscription, soit sur Ie manifeste, soit ~an_s 
la déclaration pour la douane, de telles md1-
cations supplémentaires ciu'il juge nécessaires. 

7. Avant Ie départ, s'il s'agit d'un aéronef 
transportant des marchandises, !'agent fiscal, 
au vn du manifeste et des déclarations, pro
cède aux vérifications réglemen~aires et vise Ie 
carnet re route ainsi que Ie manifeste. 11 apprue 
d'un cacliet sa signature. 

Il revêt de sori sceau les marchan<lises ou 
les groupee de marchandises pour lesqucls cette 
formalité est exigée. 

A l'arrive<'. \'9.gent fiscal constate l'intégrité 
des scellés, procède aux opérations du dédou
anement, vise Ie carnet de route et conserve Ie 
m anisfeste. 

S'il agit d 'un aéronef ne transporta.nt pas de 
marchandises, il est simplement soumis au visa 
de son carnet de route par les services de police 
et de douane. 

Le combustible à bord ne sera pas passible 
de droit de douane, pourvu que la quantité 
ne dépasse pas celle nécessaire à l'accomplisse
ment du voyage tel qu'il est défini sur Ie car
net de route. . 

8. Par exception aux règles générales, cer
•t.aines catégorie9 d'aéronefs, notamment les 
aéronefs postaux, ceux appartenant à des Com
p!tgnies de tran~ports aériens régulièrement 
r.onstitué.es et autorisées et ceux a.ppartena.nt 
à des membres de sociétés de touriRme recon
nues et ne se livrant ni an transport p11blir. des 
personneR ni au transport des marchandises, 
pourront être dispensés d'atterrir à l'aérodrom_e 
douanier et antorisés à commencer ou à fimr 
leur voyage en certaines aéroplaces de l'in
térieur, dt'lsignëes par l'Administration des 
douanes et dè la police de chaque Etat et ou. 
les formalités douanières seront remplies. 

Toutefois ,ces aéronefs devront sui.re la route 
normale a~ronautique et se faire reconnaître, 
par des signaux convenus, à leur passage de la 
fronti ère. 

Régime applicable aux appareils et aux mar
chandises. 

9. Les aéronefs atterrissant en Pays étranger 
acquittent, en principe, les droits de douane 
s' il en exis te. 

S'ils doivent être réexportés, ils bénéficieut 
du régime de l'acquit-à-cautiou ou de la cou
signation des droits . 

S'il se forme, entre deux ou plusieurs Pa:vs, 
une Un.ion des Sociétés de Tourisme, les aéronefs 
desdits Pays jouiront du régime du "Triptyque". 

10. Les marchandises ~rrivant par aéronief 
sont considérées comme provenant du Pay 
ou Ie carnet de route et Ie manifeste ont été 
visés par !'agent fiscal. 

Elles sont, en ce qui concerne leur origine et 
les divers régimes douaniers, soumises à des. 
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r ègles ana log uc-s à celles applicables aux mar
ohandises importées par ter re ou par mer. 

ll. Pour les marchandises exportées en 
décharge de compte d'admission temporaire 
ou d 'entrepöt, ou passibles de taxes intérieures, 
les expéditeurs jnstifient du pas age à l'étranger 
par la. prorluction d'un certificat des Douanes 
de destioatioo. 

Transit aérien. 
12. Lorsque , pour att,eindre sa destination, 

u n aPronef doit survoler un ou plnsieurs des 
Pays contractants, sous réserve du droit de 
souveraineté appartenant à chacun de ces pays, 
deux cas Pont à distinguer : 

1. Si 'aéronef ne dépose ni ne reprend des 
pas~agers ou des marchandises, il ne sera tenu 
que de suivre la route normale et de se faire 
reconnaître par signaux à son passage an -dessus 
des points déPignés à eet effet ; 

2 Dans les autres cas, une esca.le obli
gatoire dans un aérodrome douanier lui sera 
imposée, et Je nom de eet aérodrome sera inscrit 
sur Ie carnet de route, avant Ie départ. A l'es
cale, les a.utorités douanières examineront les 
:papiers et Ie chargement et prendront, Ie cas 
echéant, leE dispositions nécessaires pour assurer 
la réexport,ation de l'appareil et d es marchan
di•e0, ou l'acq uittement de• droits. 

Les dispositions de l'article 9, 2e alinéa sont 
applicables, aux marchandises qui doivent être 
réex portées. 

Si l'aéronef dépose ou reprend des marchan
dises, ]'agent fiscal le constate sur Ie manifeste 
nûment complété et appo~e, s'il y a lieu, de 
douveaux scellés. 

Dispositions diverse . 

13. Tout aéronef en marche, en quelque 
lieu qu'il se trouve, doit se soumettre aux in
jonctions des postes et aéronefs de police ou de 
douane de l'Etat snrvolé. 

14. Les agents des douanes et des contri
butions indirect-es et, d 'une façon générale, les 
représentant~ de l'autorité publique, ont libre 
accès dans tous les lieux de départ et d 'atter
rissage d 'aéronefs; ils peuvent, en outre, visiter 
tout aéronef et son chargement, pour exercer 
leurs droits de surveillance. 

15. Sanf pour les aéronefs, postaux, tons 
dé.chargements et jets, sauf Ie lest, en cours de 
route pourront être interdits. 

16. En plus des pénalités qui peuvent être 
édictées, par les lois du pays lésé, pour in
fraction aux dispositions qui précèdent, cette 
iofraction sera notifiée à l'Etat dans lequel 
l'aéronef est immatriculé; eet Etat suspendra, 
oit pour une durée !imitée, ~oit à ti_tre d~finitif, 

la validité du certificat d'1mmatr1culat1on de 
l'aéronef en faute. 

17. Les dispositions de la présente annexe 

ne s'appliquent ni aux aéronefs militaires titu, 
laires d'uue antorisation spéciale (articles 31 
32 et 33 de la Convention), m aux aéronefs de 
police et de douane (article~ 31 et 34 de la Con
vention). 
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Le Commandant a ffirme l'exactitude du 
contenu du présent manifeste sous les peines 
édictées par les lois. En conséquence, il a daté 
et signé ce document immédiatement au:dessous 
de la clernière inscription. 

] Numéro Mo.rqu••:, Nombre ! o~J ~~lï~e \ d'or~re et. (en chltfres et 
~Q.l\('l r, <; 1 ] du numéros en toutt's let- marcban- , Poids 

des tres) et dlse ' present 
colls jespéce deecolls 

1 

1 

1 

1 
1 

! ! i i 
1 

1 

1 

l 
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Licu de destination · 

Coli& 1 

-

1 
Marques et E,pè<c 
Numikos Nombrc 

1 
1 

l 
1 

1 

1 

1 

1 
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NAV[G AT lON AERrENNE. 

Dl't'lamlion pour la douane faitc µar Y. 
pour les marehandi!eS ci•après: 

Polds 
f---DêslgnaUon d6tallh.'.1" Paye 

Valeurs du contcnu d'origlnc 

1 

A 

Brut 

1 

1 

Ie 

Î.:expéditeur 

Net 

576 

ltodèle n°. 2 

Obser vaLi0hll 

' 

i 
' 
1 

1 

TAJ,!LEAU .DES MARQUES A PORT.ER SUR LES AERONEFS 

PAYS 

Etata-Unis d'Amérique 
Empire Britannique 
France 
Italie . . 
Japon 
Éthiopie . 
Hedjaz . 
Nicaragua . 
Albanie. 
Bulgarie. 
Chi li . 
Lettonie. 
Boi.Me 
Cuba . . 
Su isse 
PQrtugal 
Roomanie . 
Uruguay 
Esthonie 
Equateur 
Baiti .. 
Hongrie. 

Pays-Bas . 
8iam .. ,• 
bost.a-Rica . 
Fin lande 
Tr bécoslov,1qu ie . 
Ouutémala . . 
Liberia . . . 
Lu xembou rg . 

Espagne. 

"Monaco . 
Belgiquc 
Pérou 
Brésil 
Perse. 

·Pologne . 
Républiquo A_rgeo tine. 
Suède . 
Grèce. 
Panama. 
Danemark. 
Chine . 
Honduras . 
Royaumo Serbea-Croa tea et Blovènea . 
Ville li bre de Dan tzig. , 
République du 'Salvador. 
Litb uanie .• . . .. . . 

Marque de 
nationalité 

N 
0 
F 
l 
1 
A 
A 
A 
B 
B 
B 
B 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
E 
E 
H 
H 

B 
B 
K 
K 
L 
L 
,: 
L 

M 

M 
0 
0 
p 
p 
p 
R 
s 
s 
s 
T 
X 
:,ç_ 
x · 
y 
y 
z 

MARQUES D'IMMA'.]'RICUt,ATION. 

Tout.es les combinaisons faites en conform ité des dispositions 
du paragrapbe a de Ia scction I ·de 1' Annexe A de Ia Con• 
vention , au ruoyen des vingt-six Iettres de l'alpbabet, groupées 
par quatre, !lVec UlJe voyelle au moins dans chaque groupe. 
Exemple :· .t CD J, P O R _N. 

Toutes les combinaisons faites avcc B comme première lettre. 
Tou tes les eombinaisons faites a·,ec H comme première lettre. 
joules les combinaisons faites avec N comtÎie première letLre. 
Toutcs les combinaiSOns faites avec A comme première lettre. 
Toutcs les com binalsons fatt68 avec B comme première lettre. 
Tout.es les combinaisons fäites avec C comme première lettre . . 
1.1outes les combinaisons fait.es avec L comme prem ière lettre. 
Toutcs les combinaisons faites ; vee B ~o_m:na r remil)re lettre. 
TOutes les combinaisons faites avac C comm~ première lettre. 
Toutes les c,mbinaisonl:f faites avec E ccmme première lettre. 
')"outes les ·combinaisons fäites ave~ P com me première lettre. 
Tout.es les combinaisons fä it6S hvec R ccmme premi~re lettre. 
Toutes les combinaisons faites avec U comme premièi-e lettrCJ. 
Toutcs les combinaisons fait.es pvec A comme p remière lettre. 
Toutes :les combinaisons fnites aTec E comme première le ttre. 
Toutes les comb1naisons fäitu a, t c H coi;irne première lettr1:1. 

. Toutes les _combinaisons fai t.P.~-&VP,C M comme prem ière Jett re. 

Toutes les combinaiso~s fattes a"ei! N comme premrnre lettre. 
-Tout.es les combinaisons fa:tei:s nvec S comme première lettre. 
Toutes les combinaisons fait.es avec C cornm6 premiére lettre. 
Tou tes les combinaisons fai tes ave;e S comme pr,miiè;c lettre. 
Toutcs les comlJiuaisons föites arnc B com me premi~re lettre. 
Toutes les combinaisond faitcs avec G comme première lettre. 
Toutes les combinaisons foites avec L comme première lettre. 
Toutes les combinaisons faites avec U com me I';-emière lettre. 
Toutes les combinaisons faites avec A1 B, C D, ~, F1 IJ 9, 

I, J1 K1 L, M ou N comme première leltrtl 
Toutes les cornbint!.iGons faiter.i ::.v~~ 0 ~-omn;,e première lettre. 
Toutes les ~omNoaisonc faitrs avoc B comme première le~tre. 
Toutes les CJ..,bin:iisons faitE:S P.vec P COmme première it1tt re. 
Tou tes Jés comhin 2iS0ns faitt3J avf::: B comme premi*rn lettre. 
Toutes les rombinaisons faites avec 1 co;::mr.:n ;>remlète lettre. 
Toutes !~1 combinaisons faite6 avec P comme première lett re. 
Tout.es les combinaisons faites avec A comme première lettre. 
Tout.es- les comblnair.rr..~ la:tes avec A comme première lettre. 
Toutes les combinaisons faites avec G comme première. lettre. 
Toutes J~ combiI!aisons faites av~.c P coome p!·emiè.te lettre. 
Toutes les combinaUmns ·fai lPEi ~vee D comme première lettre. 
Tout.es les combinaisons faites avec· C comme première lettre. 
Tou t.es les combinaisons faites avec H ,:omme première lettre. 
Toutes les combinaisoDQ faites e.tec ~ comme première lett re. 
Toutes ie:s .;cmhin-aiSOns rsi!IJ! ave-:, K..comme premiere 1~tLrc. 
Toutes les combinaisons f!l!tes avec S comme premiêie lettre. 
Toutes les combinaisons . fàiteS avec L corrime prP.:mière lettre. 
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PROTOCOLE relatif ?i un amendement à /'article 
5 de la convention portant réglementation de 
la navigation aérienne rlu 1.3 octobre 1919. 

La Comm.ission Internationale de Navigation 
Aérienne a, au cours de sa deux.ième session, 
réunie à Londres sous la présidence de M. le 
Général Sir W. Sefton Brancker, assisté de 
M. Albert Roper, Secrétaire géni>ral, approuvé 
dans sa séance du 25 octobre 1922, conformé
m ent aux dispositions de l'article 34 de la Con
vcntion portant réglementation de la naviga
tion aérienne, une modification à l'article 5 de 
ladite Convention qui sera rédigé comme suit, 
en français, en anglais et en italien: 

Art. 5. Aucun Etat contractant n'admettra, 
si ce n'est par une a utorisation spéciale et tem
poraire, la circulation au-dessus de sou terri
toire d'un aéronef ne possédant pas la. nationa
lité de l'un des Etats contractants, à moins 
qu'il n 'ait conclu une convention par t.iculière 
avec l'Etat dans lequel eet aéronef est imma
tricu lé. Les stipulations de cette convention 
particulière ne devront pas porter attein te aux 
droits des Parties contractantes à la présente 
Convention et devrout être conformes aux 
règles établies par Jadite Conventiou et ses 
Annexes. Cette convention part iculière sera 
communiquée à la Commission Internationale 
dP Navigation Aérienne qui la notifiera aux 
a utres Etat~ contract,ants. 

Les soussignés, dûment auto .-isé-s, déclarent 
accepter, au nom des Etats qu'ils représentent, 
la modification ci-dessus, qui est proposée à 
l'acceptation rléfiniti ve nes Etats contractants. 

Le présent Protocole restera ouvert à la si"'
nature des Etats actuellement P arties contra~
tantes à la Convention ; il sera rati.fié et, les 
ratifications serout déposéPs aussitöt que pos
si ble an siège permanent de la Commission. 

Il entrera en vigueur d ès que les Etats ac
tuellement Part,ies contract antes à la Conven
tion auront effectué Ie dépöt de leurP ratifica
tions. 

Les Etats qui devierdront Parties contrac
tantes à la Convention pourront adhérer an 
présem; Protocole. 

Une copie certifiée conforme du présent Pro
to<'ole sera transmise par le Secrétaire général 
à tous les Etat-s contractants ainsi qu'aux autres 
Etats signataircs de la Convention portant 
réglementation de la navigat-ion aérienne. 

.l!'a.it à Londres, le vingt-sept octobre mil 
neuf cent vingt-deux, en un seul exemplaire 
qui sera déposé dans les archives de la Com-
mission. · 

W. S. Bra n c k er, Major-Général, 
Président de la Deuxième Session de la C.l.N.A . 

Signé: 

AI be r t Rop er, 
Secrétaire général de la C.I.N.A. 

Pour la Belgique: E. tl e Ga i f fi e r. 
Pour la Grande-Bretagne : 

Eri c Phipp s. 
Pour Ie Dominion du Canada: 

P e t e r C. L a r k i n. 
Pour Je Commonwealth d 'Australie : 

J o s e p h C o o k. 
Pour l'Union , ud-Africaine : 

E r i c P h i p p s. 

Pour Ie Dominion rle la Nouvelle-Zélande : 

Pour 
Pour 

Pour 
Pour 

l'lnclc : 
Ja France : 

Pi e rr e 
la Grèce: 
le Japon : 

J. Allen. 
"Ti c Phipp s. 

E t i e n n e F I a n tl i n. 
L e o n v. M e I a s. 
T. S h i z u ma. 
R Okuyam a. 

Pour la Perse : Princ e Sam ad. 
Pour Ie Portuga 1 : _ J. C ha g a s. 
Pour Ie Royaume des Serbes, Croates et 

Slovènes : M. S p a 1 ai k o v i t ch 
Pour Ie Siam: C h ar o on. 

PROTOCOLE relatif à im a,rnendement à l'ar
tic/,e 34 de la convenlion portant réglemen
tation de la navigation aérienne en date du 
13 octobre 1919. 

La Comm.ission Internat,ionale de Navigation 
Aérienne a , a u cours de sa quatrième session, 
réunie à Lonclres : ons la présidence de M. Ie 
Général Sir W. Sefton Brancker, assisté de 
M. Albert Roper, Secrétaire général, approuvé 
dans sa séance du 30 Juin 1923, conformément 
aux dispositions de l'article 34 de la Conven
tion portant réglementation de la navigation 
aérienne, des modifications à certains alinéas 
de l'article 34. de ladite Convention qui sera 
récligé comme suit, en français, en anglais et 
en italien: 

Art. 34. Il sem institué, sous le nom de 
Commission Internationale de Navigation 
Aérieune, une Commission internationale per
manente placée sous l'autorité de la Société 
des Nations et composée de : 

Deux représentants pour chacun des Rtats 
suivants : Etats-Unis d'Amérique, France, 
!talie et Japon; 

Un représentant pour la Grande-Bretagne et 
un pour chacun des Dominions britanniques et 
pour l'lndo ; · 

Un représentant pour chacun des autres Etats 
contractants. 

Chaque Etat représenté à la Commission (la 
Grande-Bretagne avec ses Dominions et !'Inde 
comptant à cett-e fin pour un Etat) &ura cha
cun une voix. 

La Commis ion Internationale de Naviga
t ion Aérienne déterminera les règle de sa propre 
prorédure et Ie lieu de son siège permanent, 
mais elte sera Ji bre de se réunir en tels endroits 
qu'elle jugera convenables. Sa première réunion 
a ura lieu à Paris. .La convocation pour cette 
réunion sera faite par Ie Gouvernement fran
çais, aussitöt que la majorité des Et,at s sig
nataires lui auront notifiA leur ratification de 
la présente Convention. 

Cette Comm.ission aura Je attribut,ions sui
vantPs: 

a. R ecevoir des propositions de tout Etat 
contractant, ou lui en adresser, à l'effet de 

, modifier ou d 'amender les disposit-ions de la 
1 présent e Convention; notifier les chaugements 

adoptés ; 
' b. Exercer les fonctions qui lui sont dé ,olues 

par Ie présent article et par les articles 9, Vl, 
14, 15, 16, 27, 28, :16 et 37 de la présente Con
vention; 

c. Apporter tous amendements aux disposi
tions des Annexes A à G ; 
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d. Centrali er et communiquer aux Etats 
·ontractants les informations de toute nature 

concernant la navi!!ation aérienne internationale · 
e. CentraEser et co=uniquer aux Etat; 

contractants tous les renseignements d'ordre 
radiotélégraphique, météorologiquc et médical, 
intéressant la navigation aérienne; 

f. Assurer la pu blication de carte pou r la 
navigation aérienne, conformément aux dis
positions de !'Annexe F; 

g. Donner des avis sur les questions que les 
Etats pourront soumettre à, son examen. 
, Toute moclification dans les d.ispositions de 

1 une quelconque des Annexes pourra être 
apportée par la Commission Tnternationalc de 
Navigation Aérienne, lorsqne ladite modifi
cation au.ra été approuvée par les trois quart-s 
du total possible des voix qui pou.rraient être 
exprimées si tous les Etat étaient présents : 
cette majorité doit, en outre, compr endre au 
moins trois des cinq Etats suivants: Etats
Unis d 'Amérique, Empire britannique, Fmnce, 
1talie, Japon. Cette moclification aJra plPin 
effet dè qu'elle au.ra été notifiée, par la Com
mission Internationale de Navigation Aérienne, 
à tous les Eta.ts contrartants. 

Toute modification proposée aux articles de 
la présente Convention sera di~cutée par la 
Commission Internationale de Navigation 
Aérienne, qu'elle émane de l'un des Btats con
tractants ou de la Commission elle-m ême. 
Aucune moclification de cett" nature ne pourra 
être proposée à l'acceptation de Etat con
tractants, si elle n'a été approuvée par les deux 
tiers au moins du total possible des IOL"<. 

Les moclifications apportées aux articles de 
la Convention (exception faite des Annoxes) 
doivent, avant de porter effet, être expresPé
ment adoptées par les Etats coutractant.s. 

Les frais d'organisation et de fonctionnement 
de la,Commission Internationale de Navigation 
Aérienne seront supportés par les Etats con
tractants ; Ie total en sera réparti à raison de 
deux parts pour les Etats-Unis d'Amérique, 
!'Empire britannique, la France, ]'!talie et le 
Japon et d'une part poUl' chacun des autres 
Etats. 

Les frais occasionnés par !'envoi de déléga
tions techniques seront supportés par leurs 
Etats respectifs. 

Les soussignés, dûment autorisés, déclarent 
accepter, au nom des Etats qu'ils représentent, 
les modifications ci-dessus qui sont proposées 
à l'acceptation définitive des Etats contractants. 

Le présent Protocole restera ouvert à la sig
nature des Etats actuellement Parties contrac
tantes à la Convention ; il sera ratifié et les 

:- atifications seront déposées aussitöt que pos
i bie au siège permanent de la Commission. 

Il entrera en vigueu.r dès que les Etats ac
tuellement Parties contractantes à la Conven

on auront effectué Ie dépöt de leu.rs ratifi
cations. 

Les Etats qui deviendront Parties contrac
arntes~· à la Convention pourront adhérer au 

ésent Protocole. 
Une copie certifiée conforme du présent 

Protocole sera transmise par Ie Secrétaire 
onéral à tous les Etats contractants ainsi 

aux a u tres Etats signataires de la Conven-

.tion portant réglementation de la uavigation 
aérienne. 

Fait à Londres, le trente juin mil neuf cent 
vingt-trois, en un seul exemplaire qui sera 
déposé dans les archives de la Commission. 

W. S. Bra n c k er, Major-Général, 
Pré8ident de la Quatrième ession de la C.J.N.A. 

A J b e r t R o p e r, 
Se,crétaire Général de la C.I.N.A. 

Signé: 
Pou.r la Belgique: 

A. 0 b e r t de T h i e u s i e s. 
Pour la Grande- Bretaune : 

Cr we. 
Po11r Ie Canada : P e t e r C. L a r k i n. 
Polll' l'Australie: W. . B ra n c k er. 
PoUl' l'Union ud-Africaine : 

E. Walton. 
Pour la _ ou velle-Zélande : 

J. Al Jen. 
Pour l'État libre d'Irlande: 

James Me Neill. 
Pour l'Tnde : Crew e. 
Pou.r la France : 

P i e r r e-E t i e n n e F 1 a n d i n. 
Pou.r la Grèce: Leo n. V. M e Ia s. 
Pour l'Ttalie : 

Romano Avezzana. 
Pour Ie Japon: T. h i z u ma. 

. Okuyama. 
Pou.r la Perse : P r i n c e S a m a cl. 
Pou.r Ie Portugal : J o a o C h a g a s. 
Pou.r Ie Royaume des erbes, Croa.tes et 

Slovènes: 

Po11r Ie Siam : 
M. S p a 1 a i k o v i t c h . 
Charoon. 

2 J uli 1928. WET tot vaststell ing van de be
grooting van inkomsten en uitgaven van 
het Zuidel7.eefond voor het dienstjaar 
1928. s. 227. 

Vastyesteld op / 19,913,000. 

2 Juli 1928. WET, houdende goedkeuring 
van den ondcrhandschen verkoop van 
grond te Ho ensbroek aan de stichting 
,,Ondersteuningsfonds van de Staatsmij
nen in L imburg", gevest igd te H eerlen . 
s. 228. 

2 Juli 1928. WET, houdende machtiging tot 
verwerping van de nalatenschap van den 
H eer J ohan Ge,·ard Daniël Wateler, over
leden te 's-Gra1:enhage, den 22 Juli 1927. 
s. 229. 

Wij WILHELM! TA, enz .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat de H eer Johan Gerard Daniël Wateler. 
gewoond hebbende te 's-Gravenhage en aldaar 
den 22 J ui i 1927 ornrleden, bij olografisch 
testament den Staat der Tederlanden tot erf
genaam heeft benoemd , doch dat het, wegens 
den aan de erf tel I ing verbonden last, raad
zaam is deze erfenis te verwerpen ; 

Zoo is het. dnt Wij , <l en R aa<l van State. enz. 



079 2 Ju L 1 (S.230-231) 1928 

E cnig artikel. 
~1achtig ing wordt verleend aan den Minis

ter van Financiën, tot verwerp·i.ng van de na• 
latenschap van den Heer Johan Gerard Da
niël ,Vateler, gewoond hebbende te 's-G·raven
hage en aldaa r · op 22 J ui i 1927 overleden. 

Lasten en bevelen , enz. ; 
Gegeven te Fefor, den 2den Juli 1928. 

WILHELMINA. 
D e Mi ni.-ste1· van ·F'inanciën, de Geer. 

(Uity eg. 16 Juli 1928. ) 

2 J uli 1928. WET tot nadere wijziging en 
aanvulling van het reglement op het be
leid der Regeering in de kolonie Su,-ina
me. (Circul<tt iebankwetgeviny voor Sitri
name). S. 230. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten : 
Alzoo ,vij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, dat bij de wet bepa-
1ingen worden vastgesteld nopens het werk
zaam zijn in Surina1n e van instellingen als 
c irculat iebank, alsmede betreffende de uitgif
te en het in omloop brengen. aldaar van bank
biljetten, en te dien einde het reglement op 
het beleid der Regeering in de kolonie Smi
name te wijzigen en aan te vullen ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
H et 1·eglement op het beleid der R egeering 

in de kolonie Su·riname, vastgesteld bij de wet 
van 31 Mei 1865 (Nederla1ulsch Staatsblad 
n°. 55; Gouvernem ent.sblad n°. 12), zooals 
het sedert is gewijzigd en aangevuld, wordt 
nader gewijzi gd en aangevuld als volgt: 

Art. 1. A1-tikel 164 wordt gewijzigd in dien 
zin, dat het met vernummering tot 164a wordt 
gelezen als volgt: 

Tot de oprichting van credietvereenigingen 
en verzekeringsmaatschappijen kan bij kolo
niale verordening vergunning worden ver
leend. 

2. Vóór het tot artikel 164a vernummerde 
art ikel 164, wordt een nieuw artikel 164 in
gevoegd, luidende als volgt: 

Geen irtstell ing kan in Sitriname als circu
latiebank werkzaam zijn en geen bankbiljet
ten mogen in 81,riname worden uitgegeven 
of in omloop gebracht anders dan krachtens 
een wet, op den voet en de voorwaarden bij 
zoodanige wet te stellen. 

Onder circulatiebank wordt verstaan elke 
instelling, die hetzij ui tslu itend, hetzij als een 
deel harer operatiën, bankbiljetten uitgeeft 
of in omloop brengt. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den lsten Juli 1928. 

Lasten en bevelen, enz . ; 
Gegeven te F efor, den 2den Juli 1928. 

WILHELMINA. 
De Minister van Koloniën, 
Ko n i n g s b e r ge r . 

( Uitgrg. 23 Juli 1928.) 

2 Juli 1928. WET, tot vaststelling van eene 
Surinaamsche Bankwet. 1928. (Circulatie. 
bankwetgeving voor Suriname) S .. 231. 

Wij WILHELMINA, enz ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging ~enomen hebben, 

dat het wenschelijk is het bij ons besluit van 
2 Juli 1918, n°. 2 (Goiwernementsblad n°. 56), 

gewijzigd en aangevuld bij Onze besluiten van 
8. Januari 1919, n°. 29 (Gouvernementsblad no. 
27) en 24 Juli 1919, n°. 57 (Gouve:rnernentsblad 
n°. 60) tot en met 30 Juni 1928 verleende recht 
van De Surinaamsche bank om als circu -
la.tiebank in Suriname werkzaam te zijn, met 
ingang van 1 Juli 1928, overeenkomstig arti
kel 164 van het reglement op het beleid der 
Regeering in de kolonie Suriname, bij wet nader 
te verlengen, met gelijktijdige wijziging van de 
betreffende bepalingen ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State 
enz. 

HOOF DSTUK I , 

Algemeene bepalingen. 
Verkortingen. 

Art. 1. . In deze wet wordt verstaan onder : 
de Bank : de naamlooze vennootschap "De 

Surinaamsche Bank" te Amsterdam ; 
het Land : de rechtspersoon Suriname ; 
het Gouvernement: het Gouvernement van 

Suriname; 
Onze Minisi,er: Onze Minister van Kolonit'n; 
de Gouuerneitr : de Gouverneur van Surina 

me· 
h~t officieele nieuwsblad : hèt Gon vernements

Advertentieblad. 

Duur rnn !:et privilege. 

2. 1. De Bank blijft onder de volgende be
palingen en voor een tijdperk van v\iftien en 
een half jaar, ingaande op den l sten Juli 1928 
en dus eindigend den 3lsten December 1943, 
gerechtigd om als circulatiebank in Suriname 
werkzaam te zijn. 

2. Dat tijdperk wordt geacht telkens op
nieuw met één jaar verlengd te zijn, t enzij 
door Ons of door de Bank, door opzegging 
van ongeneigdheid tot die verlenging blijk zjj 
gegeven; die opzegging kan echter het recht om 
als cirnulatiebank werkzaam te zijn, niet eerder 
doen eindigen dan na verloop van vijf jaren, 
ingaande op den, na den dag der opzegging, 
eerstversch\jnenden laten Januari. 

3. Ingevolge Onze machtiging kan, in over
eenstemming met de Bank, het in het vorige 
lid bedoelde verloop van vijf jaren tot een 
korteren termijn worden teruggebracht. 

Zetel en vert.egenwoordiging. 

3. 1. De hoofdzetel van de bank is geves
tigd te Amsterd-im en kan zonder Onze goed- -
keuring niet worden verplaatst. · 

2. De Bank heeft te Paramaribo een kan
toor en heeft of vestigt in Suriname agent
schappen en correspondentscbappen op die 
plaatsen, welke op voorstel of na. ingewonnen 
raad van de l\ank, door den Gouverneur zijn 
of zullen worden aangewezen; zij heeft voorts 
correspondenten en vertegenwoordigers op die 
plaatsen buiten Suriname, waar dezen door 
Onzen Minist,er, de Hoofddirectie gehoord, 
voor de behoorlijke uitoefening van het be
drijf worden noodig geacht,. 

3. De inrichting en de werkkring van de 
agentschappen worden onderworpen aan de 
gm·dkeuring van den Gouverneur. 

4. Tijdelijke sluiting of opheffing van agent
schappen dan wel ontheffing van corresponden

, ten of vertegenwoordigers zonder aanwijzing 
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van een anderen correspondent of vertegen
woordiger ter plaatse mag niet geschieden zon
der daartoe verkregen machtiging van den 
Gouverneur, voor zooveel Suriname betreft, 
en van Onzen Minister voor buiten Suriname 
gevestigde correspondenten of vertegenwoordi
gers. 

HOOFDSTUK II. 
Van de middelen der Bank. 

Maatschappelijk kapitaal. 
4. 1. Het[maatschapfelijk kapitaal der Bank 

bedraagt f 1000000 (éen millioen gulden), ten 
volle gestort. , 

2. Rot kan met On,c toestemming door 
de Bank worden vergroot. 

3. Bij kapitaalsvergrooting behoeven de voore 
waarden van uitgifte Onze goedkeuring, we k 
goe·lkeuring mede vereischt worat vo0r de be
stemming, welke aan het met eene uitgifte van 
nieuwe aandeelen verkregen agio zal worden 
gegeven. 

R ese1 vefonds. 

5. 1. De b:.,,nk heeft een reservefonds, dat 
voor zoover zulks door toepassing van de be
palingen dezer wet kan geschieden, wordt ge
bracht en gehouden op het bedrag van de helft 
van het geplaatste maatschappelijk kapitaal. 

2. Door Ons kan, met toeste=ing van 
de Bank, het bedrag worden verhoogd, waar
op het reservefonds wordt gebracht en gehou
den. 

3. Het reservefonds is, behoudens het be
paalde bij het volgend lid, bestemd tot aan
vulling van mogelijke verliezen op het maat
schappelijk kapitaal. 

4. Buitengewone verliezen kunnen na goed
keuring door de algemeene vergadering van 
stemgerechtigde aandeelhouders en na verkre
gen machtiging van Onzen Minister, door de 
Hoofddirectie, in overleg met den Raad van 
Commissarissen, ten laste van het reservefonds 
worden gebracht. 

6. 1. 
ter is de 
vormen. 

Bijzondere reserves. 

]\fot goedkeuring van Onzen Minis- / 
Bank bevoegd bijzondere reserves te 

2. Telken jare wordt bij de vaststelling 
van de balans, onder voorbehoud van goedkeu
ring door Onzen Minister, beslist of de in het 
vorig lid bedoelde reserves worden aangehouden 
dan wel greheel of gedeeltelijk worden toegevoegd 
aan de winsten der Bank van het afgeloopen 
boekjaar. 

B elegging van het maatschaprielfjk kapitaal, het 
reservefonds en de mjzondere reserves. 

7. 1. De Bank is, met inachtneming van 
het bepaalde bij de artikelen 9 en 10, bevoegd 
om haar reservefonds en ten hoo~ste de helft 
van haar geplaatste maatschappelijk kapitaal, 
zoomede, na verkregen machtiging van Onzen 
Minister, hare bijzondere reserves, te beleggen 
volgens regelen, vastgesteld door de gemeen
schappelijke vergadering van de Hoofddirectie 
en den Raad van Commissarissen. 

2. De rente, verkregen uit de beleggingen 
van de in het vorig lid bedoelde gelden, wordt 
onder de winsten der Bank opgenomen, behalve 

die, welke verkregen is uit de b elegging van 
de bijzondere reserves, welke aan deze reser
ves wordt toegevoegd. 

3. Voor- of achteruitgang van de waarde 
der bezittir,gen, verkregen door de in het I ste 
lid bedoelde belegging, wordt, naar gelang hij 
betrekking heeft op beleggingen van het reser
vefonds en van het daarvoor in aanmerking 
komend deel van het maatschappelijk kapitaal, 
dan wel op beleggingen van de bijzondere 
reserves, ten bate of ten laste van het reserve
fonds, rlan wel van de bijzondere rc.~erves ge
bracht. 

4. Telkenjare wordt bij de vaststelling van 
de balans, onder voorbehoud van goedkeuring 
door Onzen Minister, beslist of de belegging van 
de bijzondere reserves geheel of gedeeltelijk zal 
worden aangehouden dan -ivel opgeheven 

HOOFDSTUK TIL 
Van den werkkring der Bank. 

Werkkring. 
8. 1. Behoudens het bepaalde bij het 2de 

lid vail dit artikel en het lste lid van artikel 
7, omvat de werkkring van de Bank uitslui
tend: 

1°. het uitgeven van bankbiljetten in Su
riname; 

2°. het overmaken van gelden, zoowel met 
telegrafisch advies als door het afgeven van 
wissels of assignatiën tusschen hare kantoren 
in Suriname onderling en tusschen deze kan
toren en het hoofdkantoor te Amsterdam en 
correspondenten in het buitenland, zu llende de 
bedoelde wissels geen langeren looptijd hebben 
dan de gebruiken des handels medebrengen ; 

3°. het in disconto nemen van: 
a. wisselbrieven, assignatiën en orderbrief

jes met twee of meer solidair verbond_enen, 
met geen langeren looptijd dan de gebruiken 
van den handel medebrengen en in geen ge
val · van langer dan zes maanden ; 

b. binnen zes maanden aflosbare schuldbrie
ven of rentebewijzen, altiid onder solidaire 
medeverbintenis van den discontant ; 

4°. het koopen en verkoopen van telegra
fische uitbetalingen, chèques, wisselbrieven en 
ander handelspapier, buitenslands betaalbaar 
met - voor zoover daarop van toepassing
geen langeren looptijd dan de gebruiken van 
den handel medebrengen, en 

a. met twee of meer solidair verbondenen, 
of 

b. getrokken tegen credietbrieven of onder 
verband van afscheepdocumenten ; 

5°. het in beleening nemen van, dan wel 
het verleenen van credieten of voorschotten in 
rekening-courant en het per brief of telegra.fisch 
openen van handelscredieten buiten Suriname 
tegen onderpand van effecten, goederen, waren 
en koopmanschappen, munt en muntmateriaaJ, 
benevens de deze vertegenwoordigende afscheep
en opslagdocumenten of cedullen, alsmede waar
den als bedoeld onder 3°. en 4°. ; 

6°. de tijdelijke uitzetting van te Amster
dam niet dadelijk benoodigde gelden, hetzij 
in schatkistpromessen of door disconteer:ing van 
waarden als bedoeld onder 3°., hetzij op andere 
ter beurze gebruikelijke wijzen; 

7°. den handel in edele metalen, uitheemsch 
munt- en bankpapier, het doen vermunten van 

1 
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muntm~teriaal en het essayeerenvan ertsen en 
metalen; 

8°. het ontvangen en weder uitbetalen van 
gelden in rekeningCtl'Urant en het, incasseeren 
van waarden ; 

9°. het in bewaring nemen,op de voorwaarden 
door de Bank in het openbaa r aan te kondi, 
gen, van effecten, goederen, oetlullen, akten 
kostbaarheden en andere voorwerpen van waa.r
de, desverlangd met bijhehoorende administra.
tie; 

10°. het verhuren van brandkasten of an
dere ruimte in bare gebo•1wen ; 

11°. in buitengewone omstandigheden, t er 
beoordeeling var> den gouverneur en zoo noo
dig onder doot· hem te stelten voorwaarden, 
het in beleening nemen van, dan wel het ver
leenen van credieten of voorschotten in reke- , 
ning-couranL tegen onderpand van hypothecaire 
vorderingen en andere voor overdracht of be
leening vatbare en bij geschrift aangegane in 
schulden. 

na verkregen toestemming van den Gouverneur 
voor elk bijzonder geval. 

3. De Bank mag hare eigen aandeelen niet 
inkoopen of beleen.en. 

4. Onverminderd het bepaalde in het l ste 
lid van artikel 7, koopt de bank geene effecten, 
goederen, waren of koopmanschappen, behou
dens dat het koopen daarvan is toegelaten 

, in bijzondere gevallen, ter vermjjcling van scha
de, voor zoover die zaken tot onderpand strek
ten van beleeningcn, waarvan de afloss ing 
M hterwege is gebleven. Zoodanige benaderde 
onderpanden mogen niet a ls geldbelegging be
houden , doch moeten zoo spoedi(l mngelijk van 
de band ,gezet worden tot den eersten eenigs
zins aan het bedrag der beleening nabijkomen-
den prjjs, 

5. Met uitzondering van de onroerende 

2. Met Onze goedkeurig kan de Bank in 
het a lgemeen belang andere werkzaamheden 
Vt'rrichten dan de in het vorig lid genoemde. De 
besluiten, houdende goedkeuring als vorenbe
doeld, worden in het Gouvernement.~blad en in 
het officieele nieuwsblad geplaatst. 

goederen, vereischt voor haar bedrijf, koopt of 
bezit de Bank .geene va13te goederen dan alleen 
die, welke bij haar beleend zijn, ingeval de 
aflossing van de daarop rustende hypothecaire 
schuld achterwege is gebleven, behoudenR de 
verplichting v~n wederverkoop uiterlijk binnen 
twee jaren, tenzij de Gouverneur in bijzondere 

, gevallen, op voorstel van de Bank, dien tsrmijn 
mocht hebben verlengd, 

6. De Bank schiet geen gelden voor onder 
verband van schepen. 

B eperking van de werkzaamluJden. 

9. 1. De duur van de in a rtikel 8, lste 
lid, onder 5°. en ll0 • bedoelde belll<'ningen, ere
dieten of voorschotten mag een tijdperk van 
drie maanden niet te boven gaan, met uitzon
dering van die op onderpanden te geven door 
het Land, op goud, zilver, juweelen en munt 
speciiin, welke voor zes maanden mogen wor-
den aangegaan. · 

2. In hypotheken ten behoeve van de Bank 
mag niet meer worden belegd dan één derde 
van het geplaatst maatschappelijk kapitaal en 
één derde van het reservefonds. 

ln geval van vergrooting van het kapitaal 
zal het gedeelte hiervan, alsmede van het 
reservefonds, dat in hypotheken mag worden 
belegd, in overleg met de Bank nader door 
Ons worden bepaald. 

3. Geen hypotheek mag te boven gaan het 
twee derde gedeelte van de geschatte waarde 
van het pand, noch anders da,n met een op
zeggingstermijn van ui terlijk zes maanden wor
den gesloten. 

4. De Gouverneur kan, de Bank gehoord ' 
en na van Ons verkregen machtiging, beper
king van de in het 2de lid bedoelde maxima 
gelasten of wel verklaren, dat beleggingen in 
hypotheken niet verder zullen plaats dnden 
voor de belegging va n het maatscha,ppelijk , 
kapitaal en het reservefonds. 

Verbodsbepalingen. 

10. 1. De Bank verleent aan niemand, wie 
het ook zjjn moge, crediet of voorschot in blan
co. Onder credict of voorschot in blanco is niet 
begrepen het toevertrouwen in haar eigen be
lang van gelden of goederen aan lasthebbers, 
die niet bij haar in vasten dienst zijn, of aan 
een Postchèque- en Girodienst in Suriname of 
in Nederland. 

2. D.~ Ban½ neemt geen deel ir: eenige han
dels-, rnJverhe1ds- of andere onderneming dan 

Wcrkwmnheden ten /;elweve ran Siirina1n1 • 

11. 1. De Bank belast zich, binnen de 
grenzen van haren werkkring, met de kostelooze 
uitvoering van opdrachten van den Gou ver
neur. 

2. De Bank belast zirh kosteloos met de 
werkzaamheden van Gouvernementskassier, zoo te Paramaribo als op alle plaatsen, waar zij 

, agentschappen heeft of vestigt. Wegens een 
en ander is zij verantwoordelijk aan den Gou
verneur en r ekenplichtig aan de Algemeene 
Rekenkam'lr in Nederland. 

3. De bank belast zich kosteloos met het 
kas. ierschap van de koloniale Post spaarbank 
en het Immigratiefonds, met de bewaring van 
alle geldswaarden van het Land en van bt ide 
genoemde instellingen, va.n de door het Land 
en die instellingen in pand genomen waarden, 
alsmede, indien de Gouverneur dit noodig acht, 
evenzeer kosteloos, met het kassierschap van 
andere, bij algemeene verordening in het leven 
geroepen instellingen en met de bewaring , ·an 
alle geldswaarden van die instellingen. 

4. De Bank belast zich met de kostelooze 
overmaking van gelden ten behoeve van het 
Land en Yan de in het 3de lid bedoelde instel
lingen tusschen hare kantoren in Suriname. 
In gewone omstandigheden belast zij zich voorts 
met de overmaking tegen den pari-koers van 
zulke gelden tusschen 'ederland en Suriname 
en omgekeerd, op den voet van de bijzondern 
bepalingen, bij eene door Onzen Minister en de 
Bank te sluiten overeenkomst vast te stelten. 
De Bank geniet voor die overmakingen eene 
commissie, mede bij genoemde overeenkomst te 
bepalen. 

5. De Bank is verplicht kosteloos hare mede
werking te verleenen aan de rechtstreeksche 
uitg ifte van schuldbrieven ten laste van Suri
name, zoomede om de coupons en de uitge
lote schuldbrieven als evenbedoeld kosteloos 
aan de houders uit t e betalen. 
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6. De Bank verleent kosteloos hare h ulp en 
medewerking bij de uitgifte en de intrekking 
van muntbiljetten, met dien verstande, dat de 
daarop vallende onkosten voor rekening blijven 
van hot Land. 

7. Voor 1.ooveel noodig st ~llen in Suriname 
de Gouverneur en in Nederland Onze Minister, 
na overleg milt de Bank, de regelen vast, volgens 
welke de Bank de haar in dit artikel opgelegde 
verplichtingen zal vervullen. 

Voorschr.tte11 aan het L and. 
12. 1. De Bank is verplicht aan het Land, 

telkens wanneer de Gouverneur dit tot tijdelijki, 
versterking ,-an '• Lands kas noodig acht, 
voorschottenin rekenini-coura.nt, te verstrekken 

· op voldoend onderpa.na, dat, b(j uitzondering 
op hetgeen b ij het eerste lid van artikel 10 is 
bepaald, ook kan besta.an in Surinaamsche 
schatkistbiljetten. . 

2. Deze voorschotten mogen tegel\ikerti.id 
ge1amenl\ik niet meer dan f 300 000 (dr ieh.undr.•d 
duizend qulden) bedragen en worden verstrekt 
tegen eene rente van 5 p C't. (vijf ten h.onde~d). 

3. De verplichting tot het -verstrekken van 
die voorschotten houdt op, zoodra en voor zoo
lang a ls het beschikbaar metaalsaldo der Bank 
beneden f 100 000 ( één honr/erd duiz~nd r,ulden) 
is gedaald. Z ij vervalt voor zoover éla.t saldo 
door die voorschotten beneden dat bedrag dalen 
zou . 

H OOFD 'TU K IV. 
Van de bankbiljetten. 

Uitgifte van de ba.nkbiljette11. 
13. 1. De waarde en de vorm van de 

door de Bank uit te geven bankbil jetten wof. 
den door de Bank ter a\gemeene kennisgebracht 
door aankondiging in het officieele nieuwsblad. 

2. De Bank geeft geene bankbiljetten uit 
van eene lagere waarcfe dan f 2,50 (tu;ee gulden 
vij /t ig cent) . 

Belanlb,11irheid vcin de bankbil jetten. 
14. 1. De bankbilj etten der Bank zijn 

dagel ii ks op de door de Bank vast,gestelde 
uren b1i Laar kantoor te Paramaribo en hare 
agent~chapp<"n in Suriname op vertoon betaal
baar, m et uitzondering van de dagen door den 
Gouverneur aan te wijzen. 

2. D" betaling b ij de a.grcntschappen kan 
cr·hter worden uitgeste!d, totdat betaalmiddelen 
van het kantoor te Paramaribo zullen kunnen 
ontvangen zijn. 

3. De Gouverneur is bevoegd de Bank t e 
ontheffen van de verplichting tot betaling van 
hare bankbiljetten b :,i door hem aan te wijzen 
agentschappen. 

-!. De Bank is verplicht tegen overneming 
Yan munten, welke tot ieder bedrag wettig 
betaalmiddel ztin, aan het Gouvernement bank
biljetten t e leveren tot zoodanig bedrag als 
zal worden verlangd. 

5. De bankbiljet,ten z~n vr(jgesteld van hP•· 
recht van zegel. 

Betnlingsplich.t van de Bank ter zake van hare 
bankbiljPtten. 

15. 1. De houder van een bankbilj iot der 
Bank is bij uit~luiting gerechtigd om de betaling 
,·an de da.'1rin uitgedrukte geldsom van de 

Bank te haren kantore te Paramaribo of ten 
kantore van een harer agentschappen iu Surina.. 
me te vorderen. 

2. Wegens verlies of vernietiging van bank
biljetten behoeft door de Bank geene vergoeding 
te worrlen verleend. 
. 3, Voor gedeelten van bankbiljetten behoeft 
de Bank geene vergoeding te verleenen dan 
onder zoodanige waarborgen als zjj noodig zal 
oordeelen, ter voorkoming van schade voor de 
Bank. 

4. Bii verdenking wegens misdrij f of op 
schriftelijk aanzoek van de belanghebbenden, 
staat het der Bank vrij kwijting en afteekening 
van de bankbiljetten te vorderen van hem, 
die ze ter inwisseling aanbiedt. 

5. De bepalingen van de artikelen 211, 212 
en 21:l van het Wetboek van Koophandel voor 
de Kolonie Suriname zijn niet van toepassing 
op de bankbiljetten . 

Tijdeliike op8cho1 ting van den betalingspliclit 
der· Bank ter zake van hare bankbiljetten. 

16. 1. 1n geval van oorlog of oorlogsge
vaar kan bii koloniale verat·dening de verplir-h-
ting van de Bank tot betaling van hare bank-' 
biljetten worden opgeschort. 

2. De in het vorig lid bedoelde verordening 
bepA.alt den termijn, gedurende welken zij zal 
gelden. Die termijn kan, zoo dikwijls dit noocllg 
is, worden verlengd. 

3. Zoodra. de oorlog of het oorlogsgevaar, 
op grond waarvan de in het eerste lid bedoelde 
verordening werd uitgevaardi~d, geëindigd of 
gt-weken is, wordt die verordenrng ingetrokken. 

I ntrekking en in11•isseling mn de bankbiljetten. 
17. l. De Bp.nk kan, na daartoe verkregen 

machtiging van den Gonvernenr, door haar 
uiti;egevPn bankbiljetten int.rekken en buiten 
om loop stellen en de houders van dergeljjke 
bilj etten oproepen om ze t er betaling aan 
te bierlen . 

2. Bij ' het verleenen van die machtiging 
stelt de Gouverneur tevens den termijn va.st, 
binni,n welken de aanbieding moet geschieden. 

3. De intrekking en de oproeping worden 
door rle Bank voor hare rekening t e!I minste 
eenmaal in het offi cieele nieuwsl)la.d bekend gv
ma.akt. 

4. Na. den in het 2de Ed bedoelden termjjn 
worden de in de oproeping vermelde bankbil
jetten uitsluitend aan het kantoor te Parama
ribo uitbetaald, na.dat bij onderzoek, dat echter 
niet langer dan drie maanden mag duren, is 
gebleken, dat aan de aanvrage tot uitbetaling 
gevolg moet worden. gegeven. 

5. Tien jaren na het einde van meerbedoelden 
termijn wordt- het bedrag der niet ter betaling 
aangeboden bankbiljetten aan de winst van 

1 hot loopende jaar toegevoegd. De daarna nog 
aangeboden bankbiljetten worden, na onder
wek, als in het 4de lid bedoeld, betaald t en 
laste van de winst: en verliesrekening. 

6. Indien de Bank vóór het einrle van h et 
in het 5de ljd genoemde tijdvak van tien j aren 
het recht mocht hebben verloren om als circu
latiebank werkzaam t e zijn, wordt het in dat 
lid hedoelde bedrag tusschen het Land en de 
Bank in dezelfde verhouding verd'?'eld als zon 
geschied z\in, indien da.t bedrag ware t~ege-

' voegd aan de winst van het laatste boek3 aar, 
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waarvoor de B a nk gcrecht igrl was als circula
t ieba nk werkzaam t e zijn. De na die verdeeling 
no/! aangeboden bank biljetten worden na. on
derzoek door het Land bet aald. 

7. Na verloop van dertig ja.ren sedert het 
einde van rlen in het 2de lid bedoelden t ermijn , 
is het r echt verva llen om ui tbetaling t e vorde
ren van de niet aangeboden bank biljetten. 

Gemerkte waardelooze bankbilietten. 
18. l. Bankl,iljetten , die in de kassen der 

Bank t erugvloeien en wegens beschad iging of 
om a ndere redenen niet meer voor wederuitgifte 
geschikt worden geacht, worden vanwege de 
Bank ~emerkt op zoodanige w ij ze als door de 
Dil'ectie za.l worden bepaald en llt' kcnd gemaakt 
door aankondiging in het officieele nie uwsblad , 
on daa rna Yernietigd. 

2. Der<Jelij ke gemerkt e bankbilj ett en zijn 
tvanrdelooa. 

HOOFDSTUK V. 

Van het bestuur der Bank en het toezicht 
daarop. 

B estuur. 
19. l. Het bestuur van tl.e Ban k worrl.t 

gevoerd d oor eene H oofddi rectie t e Amst er
dam en Pene onder die H oofddirect ie staande 
D i.re~tio t e P a ramari bo. 

2. De H oofddirectie word t gevoerd door een 
hoofddirect eur. 

3. De D irect ie t e P aram a ribo bestaat uit 
twee directeuren. 

4. Voorts zij n er een plaatsvervangend-hoofd
directenr en Pen of m eer plaatsver vangend-d i
rect euren . Deze laa ts ten kunnen , ged urende den 
t \jd dat zij a ls d irecteur optreden , bezoldiging 
genieten. 

5. De besliss ing over het aantal plfw.tsver
va ngend-direct eu ,·en berust !Jij de gemeenschap 
pelijke vergadering van de H oofdd irectie en d fJn 
R aad van Commissarissen ond er nadere goed
keu ring van On7en Minister. 

Raad van Commissarissen. 
20. l. Er i een Raad vitn Commissarissen, 

wPlke bestaat uit zes door de st emgerechtigde 
a 11,ndeelhonders d er Bank gekozen personen , die 
N ed erlander of Nederlandsch onderdaan m oe
t en zijn. 

2. De Ra.ad van Commissa r Lsen is belast 
met het t oezicht op de b~ndelingen der H oofd
directie, met het onderzoek ·n aar de juistheid 
van de jaarliiksche rekening, a lsniedP met de 
t!Oedkeuring ,,a u die rekeujug . 

Benoembaarheid en verbodsl,epalingen voor hel 
bestuur ; tijdelijke i:oorziening in het bestu.ur . 
21. l. De H oofddirect eur, , d~ plaatsver -

1·angend -hoofddirec teur, de directeurPn en de 
plaatsvervan!lend-directeur of-directeuren moe
ten zijn N ederlanrle r of Ned erlandsch onder 
daan, hunne woon plaats vestigen en ge vestigd 
houden, de heide eerstgen oemden in N ederland 
en de directcm·en t e Parama ribo. 

'J. De hoofddirecteur en de di recteuren 
m ogen alleen m ft t oest emmin g onde1-scheideu
lijk ,an Onzen Minist er en van deu Gouverneur 
a nder e bezoldig:d e posten, ambt.in of bedie-
11ingen bekleeden . 

3. Geene t oestPm mjng is vereischt voor 

ambten , welke zij op verzoek van de R cgeeriug 
of hun namens de R eueering gedaan, aanvaar
den, noch voor d e bet rekking van commissaris 
of gedelegeerde van commissarissen bij naam
looze- of commanditaire vennootschaf r:en. 

4. 'J'wee directeu ren l m og:en niet ge,iJ kt ij dig 
commissaris zijn bij dezelfde vennoot schap. 

5. De directeuren m oge!J niet handeldrijven 
of b ij ecnige haode!sope ra ti e belang hebben, 
ander s dan a ls h ouders van aandeelen in of 
obli!?atiën van naamlooze- of commanditaire 
vennootschappen. 

6. De/il hoofddir ec teur en ·-~ de direct eu ren 
mogen elkan der niet be taan in of bin nen den 
derden graad van bloedverwantscha p of zwa
gersch a p. Na hunne benoeming in d en ver boden 
graad van z wagerschap gerakende, mog en z \] 
hunne bediening niet behouden zonder ver
gunning onderscheidenl ijk van Omen Minister 
en van den Gou verueur. 

7. In geval mu ontstentenis, ziekte cJ 
verh indering van den hoofdd irecteur en van 
den plaat sver vangend-hoofdd ir ecteur wordt in 
d e Hoofddirectie voor ,ien door d II Raad 
vao Commissar issen , ouder verplichting daar op 
dadelijk de goedkeurinu; van Onzen Minister 
te vragen. In afwacht ing van deze goed keu ring 
wordt de bevoegdheid ,,an den aangewezene 
n ,ct opgeschor t. 

8. I n geval van onst enteni•, ziekte of ver
hind ering van een of b eide directeu ren t reedt 
de p laat svervangend-direct eu r of t reedt een of 
t reden t wee plaatsvervangend-direct euren t er 
ver vanging op. 

9. De hoofddirecteu r, t \jdel \jk in Suriname 
aanwezig, is bevoegd om een der directeuren 
t e vervangen. 

Benoeminy, onl-Blag en bezoldiging "an het best1rnr• 

22. l. De hoofddirecteur, de plaat sver
vangend-hoofdd irect eur en rle direct ruren wor 
den · door Ons voor den tijd van vijf jaren be
noemd. 

2. Voor de benoeming tot hoofddirecteur 
maak t de Raad va n Commissarissen eene aan
beveling van twee personen op, welke Ons 
wordt a angehoden. Desgelij ks wordt gehandeld 
voor de benoeming tot plaatsvervangend-hoofd
directeur of tot directeur, in eene gemeenschap
pelij ke vergadering van dien R aad en van de 
H oofddirectie. 

3. De plaats1·er vangend-directeuren worden 
door den Gouverneur benoemd uit eene voor
dracht van t wee of meer personen, opgemaakt 
in eene gem eenschappelijke vergader ing van de 
H oofddirectie en d en R aad van <:ommissarissen. 

4. Alle leden van de H oofddirectie Pn de 
D irectie zijn bij h unne af t reding t erstond ·op-
nieuw benoembaar . · 

5. Op voorstel van den Raad van Commis
sarissen kunnen de hoofildirecteur en de 
plaatsverva ngend-hoofddirect eur door Onzen 
Minister in de waarneming van hunne betrek
king worden geschorst of onder Onze nadere 
goedkeuring daaruit, wnrden ontslagen. In ge
val eene schorsing wordt voorgestdd, wordt 
tevens een voorst el gedaan bet reffende de tijde
lijke vervanging. 

6. Op voor~t el van eene gemeenschappelijke 
vergadering va.n de Hoofddirectie en den R aad 
van Commissarissen kunnen de led en van dE' 
Directie en hunne plaat sver vangers door den 
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Gouvei·neur worden geschorst en, voor zooveel 
de leden van de Directie betreft, onder Onze 
nadere goedkeuring worden ontslagen. 

7. De bezoldiging van den hoofddirecteur 
en die van de directeuren worden vastgesteld 
door den Raad van Commi,sarissen onder Onze 
nadere goedkeuring. 

8. De bezoldigin~ van den plaatsvervangend. 
hoofddirecteur en die van de plaatsvervangend. 
directeuren worden vastgesteld in eene gemeen• 
schappelijke vergadering van de Hoofddirectie 
en den Raad van Commissarissen. 

Toe.zicht van Go-uvernementswe.7e. 
23. 1. Van Gnuvernements,rege wordt toe. 

zicht op de handelingen van de Hoofddirectie 
en van de Directie der Rank uitgeoefend door 
twe,~ Gouvernements•commissarissen, van wie 
één in Nederland en é(en in Suriname. Eer tbe. 
doelde wordt door Onzen Minister en laatst-be. 
doelde door den Gouverneur benoemd en ont. 
slagen. 

2. D e Gouvernents.commissaris in Neder• 
land en de hoofddirecteur, de Gouvernem,mts• 
commissaris in Suriname en de leden van de 
Directie mogen elkander niet besta.nu Îï of 
binnen den derden graad van bloedverwant,. 
schap of zwagerschap. Na hunne • benoeming 
in den verboden graad van zwagerschap gera. 
kende, kunnen zij hunne betrekking niet behou• 
den zonder vergunning onderscheidenlijk van 
Onzen Minister en van den Gouverneur. 

3. -De Gonvernements.commis aris in Neder• 
land heeft het recht, alle vergaderingen van 
stemgerechtigde aandeelhouders, van den R aad 
van Commissarissen en van de H oofddfrectie 
met, den Raad va.n Commissarissen bij te wonen 
en daarbij eene raadgevende st.em uit t,e brengen. 

~. De Gou vernements-commissarissen mogen 
noch aandeelhouders rler Bank zijn, noch als 
gemachtigde van aandeelhouders stemrecht uit. 
oefenen in vergaderingen, door hen als Gou• 
vernements•commissaris bijgewoond. 

5. De hoofddirectie der Bank is gehouden 
den Gouvernements.commissaris in Nederland 
op zijne aanvrage alle inlichtin$,en t,e verstrek• 
ken , welke hij voor de behoorlijke uitoefening 
van zijn toezicht noodig acht, daaronder be• 
grepen het openleggen van de geheele boekhou• 
ding en het overleggen van alle onder de 
Hoofddirectie berustende bescheiden rler Bank. 
Gelijke verplichting rust op d r Directie en de 
agenten der Ban.k: in Suriname ten aanzien 
van verzoekr•n om inlichtingen, welke door 
den Gouvernements•commissaris in Suriname 
noodig worden geacht voor de behoorlijke 
uitoefening van zijn toezicht, het openleggen 
der onder hen berustende boekhouding en be• 
scheiden inbegrepen. 

6. De verdere voorschriften voor de Gouver• 
nements-commissarissen worden door Onzen 
Minister vastgesteld. 

7. Voorzoover aan de Gouvernement-s•com• 
missarissen bezoldigingen worden toegelegd, 
komen deze ten laste van het Land. 

HOOFDSTUK VI. 
Van dewinstverdeeling en de jaarlijk5che balans • 

W instverdeeliw:. 

24. 1. De geheele in eenig boekjaar ver• 
kregen winst der Bank blijft, na aftrek van 

hetgeen bestemd is voor bijzondere stortingen 
in de in deze wet genoemde of krachtens Onze 
goedkeuring opgerichte fondsen en de bij artikel 
6 bedoelde biJzondere reserves, voor een bedrag 
van 6 (zes) percent van het geplaatste ma.at. 
schappelijk kapitaal nitsluitend ten yoordeele 
van hare aandeelhouders. 

2. Bedraagt die winst, na. aft.rek van de voor 
evenhedoelde bijzondere tortingen en extra• 
reserves bestemde bedragen, meer dan 6 (zes) 
percent. van het geplaatste maatschappelijk 
kapitaal, dan wordt van dit, meerdere (de over• 
winst), 20 (twintig) percent uitgekeerd aan tan• 
tièmes aan den Raad van Commissarissen, de 
Hoofddirectie en de Directie naar den maatstaf 
van onderscheidenlijk 5 (vijf) pei·cent voor den 
Raad van Commissaris en, 5 (vfif) percent voor 
de Hoofddirectie en 10 (lien) percent voor de 
Directie. 

3. Van het overblijvende deel der overwinst 
wordt aan het reservefonds allereerst toegevoegd 
het ten laste van dat- fonds gebrachte bedrag 
van den achteruitgang in waarde van de bezit• 
tingen, verkregen door belegging ,an het reser• 
vefonds e.1 van het daarvoor in aanmerking 
komend deel van het maatschappelijk kapitaal. 
Van het da.n nog resreerend gedeelte der over. 
winst wordt 1/3 gedeelte aan het reservrfonds 
uitgekeerd, totdat dit het bij artikel .5 bedoel. 
de bedrag heeft bereikt, en de rest voor de 
helft door het Land en voor de andere helft 
door de Bank genoten, totdat het winstaan. 
deel der Bank, met inbegrip van de in het lst,e 
lid bedoelde uitkeering, doch met uitsluit":1i 
van de in de twee vorige leden bedoelde blJ· 
zondere stortingen, extrare~erves en uitgekeer. 
de tantièmes, 12 (twaalf) percent van het ge. 
plaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt. 

4. Van de dan nog overblijvende overwinst 
ontvangt het Land drie vierden en de Bank één 
vierde. 

Vervallen van het winstaandeel van het Land. 
25. Het aandeel van het Land in de winst 

der Bank vervalt: 
1°. wanneer aan een ander clan de Bank 

mocht worden toegestaan bankbiljetten uit te 
geven of in omloop te brengen ; 

2°. wanneer het Gouvernement besluiten 
mocht-tenzij in buitengewone omstandigheden, 
ter beoordeeling van den Gouverneur en nadat 
de Bank is gehoord - muntpapier uit te geven. 

J aarlij lcsche balans. 
26. 1. Als o-rondslag voor de in artikel 24 

bedoelde verdeeling der winst strekt de jaar• 
lijksche ba lans der Bank, zooals die door Cnzen 
Minister is goedgekeurd. 

2. De balans wordt o-eacht door Onzen 
Minister te zijn goedgekeurd, indien binnen ééne 
maand na de ontvangst geenc bezwaren tegen 
die balans schriftelijk bij de Hoofddirectie zijn 
ingebracht. 

3. Over die bezwaren beslissen in het hoogste 
ressort drie scheidslieden, van wie één te be• 
noemen door Onzen Minister, de tweede door de 
Bank en de derde door beide partijen op voor• 
dracht van de beide andere scheidslieden. 

4. Wanneer de Bank of Onze Minist,er binnen 
eene maand, nadat die bezwaren ter kennis van 
de Bank zijn gebracht, zonder uit den weg te 
zijn geruimd, niet tot de benoeming van een 
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scheidaman is overgegaan en daarvan aan de 
andere partij kennis heeft gegeven, zal de be
noeming geschieden door de Arrondissements
Rechtbank te Amsterdam, op verzoek van de 
meest gereede partij. Deze benoeming komt 
dan in de plaats van die, bedoeld In het 3de 
lid van dit artikel, door de in gebrc ke gebleven 
partij. 

5. Bij gemis aan overeenstemming tusschen 
partijen zal de derde scheidsman door de 
Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam ten 
verzoeke van de meest gereede partij worden 
benoemd. 

6. Onze Minister is bevoegd eene voorloopige 
besli3sing te nemen, waaraan de Bank gevolg 
geeft, behoudens hare aanspraak op schade
vergoeding, wannoor z\j door de uitspraak der 
scheidslieden in het gelijk wordt gesteld. In 
dat geval besliss(ln de scheidslieden bij hunne 
uitpraak ook over het bedrag der schad"ver 0 

goeding. 

HOOFDSTUK VII. 
Gemengde bepalin~en. 

Verplicht,e metaaldekking. 

27. 1. Do verhouding, waarin het gezamen
lijk bedrag Vl),n bankbiljetten,.rekening-courant
saldi en andere in Suriname dadelijk opeisch
bare vorderingen door munt of muntmateriaal 
moet zijn gedekt, wordt door den Gouverneur, 
ingevolge O01.e machtiging, bepaald. 

2, Van de in het late lid bedoelde verplichte 
m"taaldekking moet ten minste drie vierde 
gedeelte in Suriname aanwezig zijn, terwijl 
ten minste de helft van de verplichte metaal
dekking moet bestaan uit in Suriname aanwezi
ge munten, welke tot ieder bedrag wettig 
betaalmiddel zijn. 

3. De waarde van het muntmateriaal wordt, 
de Bank gehoord, door den Gouverneur be
paald. 

4. De Gouverneur kan in dringende om
standigheden, op voordracht van de Bank, 
tijdelijk en onder Onze nadere goedkeuring, 
de ingevolge het lste lid bepaalde verhouding 
wijzigen. 

5. Wordt Onze goedkeuring van deze wij 
ziging geweigerd of wel blijft zij achterwege, 
dan moet de vroegere verhouding worden her
steld binnen één maand, nadat Onze weigering 
ter kenni6' van de Bank is gebracht, doch in 
elk geval binnen vier maanden na het betrek
kelijk besluit van den Gouverneur. 

6. De ingevolge het late, 3de en 4de lid 
van dit artikel genomen besluiten van den 
Gouverneur worden in het Gouvernementsblatl 
en in het officieele nieuwsblad geplaatst. 

Verkorte balans. 
28. De Directie der Bank doet eenmaal 

's weeks eene; kosteloos in het officieele nieuws
blad op te nemen, mededeeling van eene ver
korte balans in een door den Gouverneur goed 
te keuren vorm. 

Pensioenverzekering en Onderstandfonds voor het 
personeel. 

29. 1. De Bank is verpli cht gedurende den 
in artikel 2, lste lid, bedoelden, of op den , 
voet van het 2de lid van dat artikel verlengden, 
termijn de zorg voor de pensionneering van 

het aan de Hoofddirectie en de Direct.ie onder
geschikt personeel op zich te nemen en is be
voegd de daarvoor benoodigde gelden ten laste 
van hare exploitatierekening te brengen. De 
bedragen der pensioenen en de wijze, waarop 
zij gewaarborgd worden, behoeven de goedkeu
ring van Onzen Minister. . 

2. De Bank ka,n een onderstandfonds vormen 
ter tegemoetkoming aan personen in haren 
dienst.die niet onder de pensioenregeling vallen 
en door omstandigheden buiten hun wil, hetzij 
voortdurend het1.ij tijdelijk, ongeschikt zijn voor 
hun arbeid, alsmede aan de nagelaten betrek
ldngen van het in het lste lid bedoeld perso
neel. 

3. De stortingen in het Onderstandfonds 
en de uitkeeringen ten laste van dat fonds, 
welke een bedrag van f 2000 (twee duizend 
gulden) 's jaars of meer bedragen, behoeven de 
goedkeuring van Onzen Minister. 

Verdeeling van de bPZittingen bij eindiging van 
het privilege. 

30. 1. Indien de Bank ophoudt als circu
latiebank werkzaam te zijn, vindt eene waarde. 
schatting plaats van de onroerende goederen 
der Bank. 

2. Deze schatting geschiedt door deskundi
gen, t e benoemen op de wijze als bij het 3de 
lid van artikel 26 voorgeschreven voor scheids
lieden. 

3. Een voordeelig of nadeelig verschil 
tusschen de uitkomst van de in het vorige lid 
bedoelde schatting tm de balanswaarde wordt 
gebracht ten bate of ten laste van de winst
en verlil•srekening over het laatste boekjaar, 
waarvoor de Bank gerechtigd is als circulatie
bank werkzaam te zijn. 

Verdeeling van het reserveforvls. 
31. Indien te eeniger tijd de Bank het recht 

mocht verliezen om alscirculatiebankwerkzaam 
t-e zi,in en op dat; tjjdstip het reservefonde meer 
mocht bedragen dan op <len 3lsten December 
1917. volgens de balans over het boekjaar 1917, 
wordt de helft van hetgeen het meer bedraagt 
door de Bank aan het Land uitgekeerd 

Tuss·hentijdsche eindiging van het prio-ilege. 
32. 1. Wanneer de Bank de bepalinge n 

vaH deze wet niet of niet behoorlijk naleeft, 
kan bij eene wet bet recht van de Bank om 
als circulatiebank werkzaam te zjjn met ingang 
van een in die wet aan te geven datum worden 
ingetrokken vó6r den afloop van het in het, 
l ste lid van artikel 2 genoemde of op den voet 
van het 2de lid van dat artikel verlengde 
tijdperk. 

2. De in het lste lid van dit artikel bedoelde 
wet zal mede de vereischte voorzieningen be
vatten voor eene behoorlijke afwikkeling van 
het cir culatiebankbedrijf der Bank. 

HOOFD TUK VIII. 

Slotbepalingen. 
8tatute~wijziging. 

33. De Statuten van de Bank worden zoo 
spoedig mogelijk met de bepalingen van deze 
wet in overeenstemming gebracht. 
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Titel. 
34. Deze wet kan worden aangehaald als 

,,Surinaamsche Bankwet 1928". 

Datum van inwerkingtre.ding. 
35. Deze wet treedt in werking m et ingang 

van den laten -Tuli 1928. 
Lasten en bevelen, enz ; 
Gegeven te Fefor, den 2den Juli 1928. 

WILHELMI.l~ A. 
De Min. van Koloniën, Konings berger. 

· (Uitgeg. 23 Juli 1928.) 

INHOUD. 

HOOFDSTUK I. 
Algemeene bepalingen. 

Art. 1. Verkortingen. 
2. Duur van het privilege. 
3. Zetel en vertegenwoordiging. 

HOOFDSTUK II. 
Van de middelen der Bank. 

Art. 4. Maatschappelijk kapitaal. 
5. R eservefonds. 
6. Bijzondere reserves. 
7. Belegging van het maatschappelijk 

kapitaal, het reservefonds en de bij 
zondere reserves. 

HOOFDSTUK III. 
Van den werkkring der Bank. 

Art. 8. W erkkring. 
9. Beperking van de werkzaamheden. 

10. Verbodsbepalingen. 
11 . Werkzaamheden ten behoeve van 

Suriname. 
12. Voorschotten aan het Land. 

HOOFDSTUK IV. 
Van de bankbiljetten. 

Art. 13. Uitgifte van de bankbiljetten. 
14. Betaalbaarheid van de bankbiljetten. 
15. Betalingsplicht van de Bank ter zake 

van hare bankbiljetten. 
,, 16. Tijdel ij ke opschorting van den beta• 

lingsplicht der Bank ter zake van 
hare bankbiljetten. 

" 17. I ntrekking en inwisseling van de 
ba nkbiljetten. 

18. Gemerkte waardelooze bankbiljetten. 

HOOFDSTUK V. 
Van het bestuur der Bank en het 

toezicht daarop. 
A,·t. 19. 

,, 20. 
,, 21. 

22. 

23. 

Bestuur. 
R aad van Commissari sen. 
Benoembaarheid en verbodsbepalin
gen voor het bestuur; tijdelijke voor• 
ziening in het bestuur. 
B enoeming, ontslag en bezoldiging 
van het bestuur. 
Toezicht van Gouvernementswege. 

HOOFDSTUK VI. 
Van de wlnstverdeellng en de 

jaarlijksche balans. · 
Art. 24. Winstverdeeling. 

25. Vervallen van het winstaandeel van 
het Land. 

26. J aarlij ksche balans. 

HOOFDST K VII. 
Gemengde bepalin~en. 

Art. 27. Verplichte metaaldekking. 
28 . Verkorte balans. 
29. Pensioenverzekering en Onderstand

fonds voor het personeel. 
30. Verdeeling van de bezittingen bij 

e indiging van het privilege. 
31. Verdeeling van het reservefonds. 
32. Tusschentijdsche eindiging, van het 

pl' ivilege. 

Art. 33. 
,, 34. 
,, 35. 

HOOFDSTUK VIII. 
Slotbepalingen. 

tatutenwijziging. 
Titel. 
Datum van inwerkingtreding. 

2 Juli 1928. WE'r tot toekenning van de 
hoedanigheid van wettig betaalmiddel in 
Suriname aan de bi ljetten -van de Sul'i
naamsche Bank. 
s. 232. 
(Circulatiebank,vetgc cing 11001· Surinarne .) 

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

dat het wenschelijk is, aan de bankbiljetten 
der circulatiebank in Suriname de hoedanig
he id van wettig betaalmiddel te doen verlee• 
nen bij de wet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. De bankbiljetten van De Su1·i

naamsche Bank hebben, zoolang zij niet buiten 
omloop zijn gesteld, in Suriname de hoedanig
heid van wettig betaalmiddel. 

2. Deze bepaling geldt niet voor betalingen 
door De Surinaamsche Bank zelf te doen. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den lsten J ui i 1928. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Fefor, den 2den Juli 1928. 

WILHELMINA. 
De Minister van Koloniën, 
Ko n i n g s b è r ge r. 

( Uitgeg. 23 Juli 1928.) 

2 Jul i 1928. WET, houdende definitieve vast. 
stelling van het slot der rekening van uit• 
gaven en ontvangsten van Nederlandsch· 
Indië over het dienstjaar 1923. S. 233. 

De uitgaven hebben bedragen: 
f 710,792,904.36. 

De ontvany~tcn hebben bedragen: 
f 650,447,885.495. 

Het nadeelig slot der rekening bedraagt 
f 60,345,018.865. 

2 Juli 1928. BESLUIT tot schorsing van het 
besluit van den Raad der gemeente W isch 
van 4 Mei 1928, n°. VI, strekkende o.m. 
tot het stop zetten van den reeds aange
vangen bouw der Lagere Landbouwschool 
voor jongens te Va,·sscveld. S. 234. 

Geschorst tot 1 Januari 1929. 
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2 Juli 1928. BESLUIT, betreffende het be
roep van J. H. :Mulder, leeraar aan de 
Ambachtsschool te Zaandan,, tegen het 
besluit van deze school, waarbij hem ont
slag is verleend als leeraar aan die school. 
s. 235. 

Wij WILHELM! A , enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. H. Mulder te Zaandam, tegen het besluit 
van het Bestuur van de Centrale Ambachts
school voor de Zaanstreek, waarbij he1n ont
slag is verleend als leeraar aan die school: 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Be tuur, gehoord, advies van 
2 Mei 1928, n°. 392 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
18 Juni 1928, n°. 7199, Afdeeling Nijverheids
onderwijs; 

Overwegende, dat het Bestuur van de Cen
trale Ambachtsschool voor de Zaanstreek, bij 
besluit van 5 Mei 1925, aan J. H. Mulder 
eervol ontslag heeft verleend a ls leeraar aan 
voornoemde school, welk besluit bij schrijven 
van 9 Juni 1925 door Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen werd 
goedgekeurd; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat hij 
in Juli 1922 door de rP.chtspersoonlijkheid be
zittende vereeni ging "Centrale Ambachts
school ·voor de Zaanstreek", a l thans door het 
Bestuur van die Vereeniging, met ingang van 
1 September 1922 voor vas t is benoemd fut 
leeraar in de e lectro-montage aan haar school, 
de ambachtsschool te Zaandam, onder voor
waarde, dat hij zich zou bekwamen voor de 
wettelijke bevoegdheid in zijn vak; dat hij 
aan deze voorwaarde heeft voldaan, hetgeen 
blijkt uit het fe it, dat hij in 1923 en 1924 
reeds slaagde voor het eerste gedeelte van het 
examen, en in Augustus 1925 de wettel ijke 
bevoegdheid, immers de zoogenaamde acte Nv, 
geheel heeft behaald; dat desniettegenstaande 
hem bij besluit van het Bestuur der Vereeni
ging op 5 Mei 1925 ongevraagd eervol ontslag 
is verleend met ingang van 1 Juli 1925, zulks 
met bepaling, dat hij van 1 Juli 1925 af tot 
den dag, waarop in de door dat ontslag ont
stane vacature zou zijn voorzien, tijdelijk zou 
worden belast met de waarneming van de 
door hem vervulde betrekking; dat dit ontslag 
hem werd verleend in strijd met de bepaling 
van artikel 15 van Ons besluit van 31 Januari 
1925, Staatsblad n°. 27, hetwelk zegt, dat, 
buiten het geval, bedoeld bij artikel 32 van 
h!)tzelfde besluit - ontslag op grond van 
ziekte - aan het personeel in vasten dienst 
bij het Nijverhe idsonderwijs ontslag wordt 
verleend: a. op eigen verzoek; b. wegens het 

, bereiken van den 65-j arigen leeftijd ; c. door 
opheffing van de chool of van de betrekking, 
of wegens verandering in de inrichting van 
het dienstvak, waarbij zij werkzaam zijn, en_ 
'".~ardoor hunne werkzaamheden overbodig 
z1Jn gewo_rden; d. indien uit een vanwege het 
Bestuur ingesteld geneeskundig onderzoek li
chamelijke of geestel ijke ongeschiktheid is ge
bleken; e. als straf ; 

dat met betrekking tot het aan hem ver
leende ontslag geen dezer gevallen aanwezig 
1s gebleken; dat het Bestuur hem wel aan
vankelijk in de meening heeft gebracht, dat 

het ontslag werd verleend op grond van het 
bepaalde sub c, door hem mede te deelen , dat 
aan den Minister van Onderwijs was verzocht, 
hem een wachtgeld toe te kennen, do h dat 
hem uit het antwoord van dien Minister ge
geven bij brief van 29 Augustus 1925, n° . · 
7428, - Afdeeling N.O., is gebleken, dat van 
een dergelijk ontslag geen sprake was; dat 
hij zich vervolgens tot dien Minister hee ft ge
wend met de vraag, of hij bij Ons in beroep 
kon komen tegen het hem verleende ontslag, 
welke vraag door Onzen Minister ontkennend 
werd beantwoord bij brief van 15 Januari 
1926, n°. 13731, Afdeeling N.O., zulks op 
grond, dat Ons besluit van 31 J anuari 1925, 
Staatsblad n°. 27, a ll een beroep toestaa t in 
geval van ontslag wegen straf, en hiervan in 
het onderwerpelijke geval geen sprake was; 
dat door dezen loop van zaken hem duidelijk 
werd, dat hij op vol komen onrechtmatige 
wijze was ontslagen; dat hij zich daarbij ech
ter moeilijk kon voorstellen, dat de wet en 
de algemeene maatregel van bestuur, die de 
rechtspositie der leeraren met tal van waar
borgen om1·ingen, en daarom de gevallen van 
ontslag minutieus opsommen, een ontslagen 
leeraar rechteloos zouden laten, indien een 
school bestuur een ontslag verleende, buiten 
alle voorschriften van die wet en dien alge
meenen maatregel van best,rnr om; dat hij 
zich bij deze onrechtmatige handeling van het 
school bestuur dan ook niet heeft kunnen neer
leggen en zich, na vergeefs langs minnelijken 
weg om herstel van zijne grieven te hebben 
gevraagd, heeft gewend tot de Arrondisse
ments-Rechtbank te Haarl em met den eisch, 
dat het hem verleende ontslag onrechtmatig 
zou worden verklaard, en met veroordeeling 
van de Vereeniging "Centrale Ambachtsschool 
voor de Zaanstreek" tot vergoeding van de 
door dat ontslag door hem geleden schade; 
dat de R echtbank hem in dezen eisch niet
ontvankelijk heeft verklaard, op grond, dat 
- zulks in strijd met gemelde meening van 
den Minister van Onderwijs - krachtens arti
kel 34, lid 4, der Nijverheidsonderwijswet Îl' 
alle gevallen van ongevraagd ontslag, al ge 

1 schiedde dit buiten de voorschriften van de 
wet en den algemeenen maatregel van bestuur 
om, beroep op Ons zou openstaan; dat hij 
daarom thans bij Ons in beroep komt; 

Overwegende, dat blijkens de nader, bij de 
Afdeeling van den Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur ingezonden schrifte
lijke, door den Voorzitter en den Secretaris 
van het Bestuur van de Centrale Ambachts
school voor de Zaa nstreek, geteekende akte 
van aanstelling van Juli 1922, J. H. Mulder, 
met ingang van 1 September 1922, voor vast 
is benoemd tot leeraar in de electro-montage 
in hare school, onder voorwaarde, dat hij zich 
bekwame voor de wettelijke bevoegdheid in 
zijn vak; 

dat weliswaar de gemachtigde van het 
School bestuur ter openbare vergadering van 
de Afdeeling van den Raad van State voor 
de Geschillen van Bestuur, waarin over deze 
za_ak ve1:s li_ig is uitgebracht, heeft betoogd, dat 
b1J vergissing, een formulier betreffende eene 
vaste aanstelling is ui tgereikt, doch dat niet 
aannemelijk is gemaakt, dat, in afwijking van 
het schriftelijke bewijsstuk van aanstelling, de 
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aanstelling van J. H . Mulder niet voor vast 
zoude zijn gesch ied, zij het a l onder eene voor
waarde: 

dat echte r eene vaste aanstell ing aan J. H. 
:\-luider niet kon worden gegeven, daar hem 
krachtens eene beschikking van Onzen Minjs
ter van Onderwijs, Kunsten en "Vetenschap
pen dd. 24 Juni 1922, genomen op grond van 
artikel 65 der Nijverheidsonderwijswet, slechts 
,·oo,· den cursus 1922/1923 vergunning was 
,·crleend tot het geven van het hem opgedrn
gen onderw ij s; 

dat J. H. Mulder na a floop van den cursu 
1922/1923 rujverhe idsonderwijs gegernn heeft, 
zei fs zonder be,·oegdhoid voor het geven va11 
dat onderwijs te bezitten ; 

dat nlzoo van een aan J. H. Mulder ver
leend ontslag uit eene wettigl ij k door hem 
bekl eede betrekking geen sprake kan zijn, en 
het hem gegeven ont lag dan ook slechts is te 
verslaan als het doen eind igen van eene bloot 
fe ite lijke zelfs ongeoorloofde werkzaamheid ; 

dat beroep daartegen is uitgesloten; 
Gezien de Nijverheidsonderwij wet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
appell ant in zijn be,·oe p niet-ontvankelijk te 

verklaren. 
Onze Minister van Onderwij s, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van On
zen voornoemden linister in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
wo,·den gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschill en van Be tuur. 

F efor , den 2den J ui i 1928. 
WILHELMINA. 

De M inister van Onde1'1vijs, 
H.uns ten en W etenschappen, 

Wa s zin k. 
(Uit geg. 26 J uli 1928.) 

7199. 

• ·1JVERHETDSONDERWIJS. 

Bel'oep leeraar Ambachts
school Zaandam. 

's-Gravenhage, 18 Juni 1928. 

Aan de Tfoning-in. 
De Voorzitter van de afdeeling Geschillen 

van Bestuur van den Raad van State ste lde 
rechtstreeks in m ij ne handen een adv ies del. 
2- Mei 1928, n°. 392, vergezeld van het ·ont
werp nrn een met redenen omkleed door Uwe 
M ajesteit te nemen besluit en met een bij het 
rapport dier afdeel ing behoorend afzonderl ij k 
advies van het plaatsvervangend lid van die 
afdeeling, Mr. D. P. D. Fabius, betrnffende 
nevenvermeld beroep. 

Het ontwerp-beslui t van de a fcleeling Ge
schi ll en van Bestuur van den Raad van State 
lu idt als volgt: 

\~-ij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. H . Mulder te Zaandam, tegen het besluit 
van het Bestuur van de Centrale Ambacht -
school voor de Zaanstreek, waarbij hem ont
slag is verleend a ls leeraar aan die school; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 

Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
2 Mei 1928, n°. 392; 

Op de voordracht van Onzen l\!Iinister van 
' Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van ..... . 

Overwegende, dat het Bestuur van de Cen
trale Ambacht chool voor de Zaanstreek, bij 
beslu it van 5 Mei 1925, aan J. H . Mulder 
eervol ontslag heeft verleend a ls leer aar aan 
voornoemde school, welk beslu it bij schrijven 
van 9 Juni 1925 door Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen werd 
goedgekeurd; 

dat de appellant in beroep aanvoer t, dat hij 
in Juli 1922 door de rechtspersoonlijkheid 
bezittende vereeniging "Centrale Ambachts
school voor de Zaanstreek", alth ans door het 
Bestuur va n die Vereeniging, met ingang van 
1 September 1922 voor vast is benoemd tot 
leeraal' in de electro-montage aan haar school , 
de ambachtsschool te Zaanda,n , onder voor
waarde, dat hij zich zou bekwamen voor de 
wettelijke bevoegdheid in zijn vak; dat hij_ 
aan deze voorwaarde heeft voldaan, hetgeen 
blij kt uit het feit, dat hij in 1923 en 1924 
reeds slaagde voor het eerste gedeelte van het 
examen, en in Augustus 1925 de wettelijke 
bevoegdheid, immers de zoogenaamde acte N v, 
geheel heeft behaald ; dat desniettegenstaan
de hem bij besluit van het Bestuur der Ver
eeniging op 5 Mei 1925 ongevrnagrl eervol 
ontslag is verl eend met ingang van 1 J uli 
1925, zulks met bepaling, dat hij van 1 J ui i 
1925 af tot den dag, waarop in de door dat 
ontslag ontstane vacature zou zij n voorzien, 
tijdelij k zou worden belast met de waarneming 
van de door hem vervulde betrekking; dat 
d it ontslag hem werd verleend in strijd met 
de bepali ng van artikel 15 van Ons besluit 
van 31 J anuari 1925, Staatsblad n°. 27, het
welk zegt, dat, bu iten het geval , bedoel d bij 
artikel 32 van hetzelfde besluit - ontslag op 
grond van ziekte - aan het personeel in vas
ten dienst bij het ijverheidsonderwijs ontslag 
wordt verleend: a. op e igen verzoek ; b. we
gens het bereiken van den 65-jarigen leef
tijd ; c. door opheffing van de school of van 
de betrekking, of wegens verandering in de 
inrichting van het d ienstvak, waarbij zij werk
zaam zijn , en waardoor hunne werkzaamheden 
overbodig zijn geworden; d. ind ien uit een 
vanwege het Bestuur ingesteld geneeskundig 
onderzoek lichamelijke of geestelijke onge
schiktheid is gebleken; e. a l stra f; 

dat met betrekking tot het aan hem ver
leende ontslag geen dezer gevall en aanwezig 
is gebleken; dat het Bestu ur hem wel aan
vankelijk in de meen ing heeft gebracht, da t 
het ontslag werd verleend op grond van het 
bepaalde sub c, door hem mede te deelen, dat 
aan den Ministe r van Onderwijs was verzoch t, 
hem een wachtgeld toe te kennen, doch dat 
hem uit het antwoord van d ien Minister, ge
geven bij brief van 29. Augustus 1925, n°. 
7428, Afdeeling .. 0 ., is gebleken, dat van 
een dergelijk ontslag geen sprake was ; dat 
hij zich vervolgens tot dien Minister heeft 
gewend met de vraag, of hij bij Ons in be
roep kon komen tegen het hem verleende ont
slag, welke vraag door Onzen Minister ont
kennend werd beantwoord bij brief van 15 
J anuari 1925, n° . 13731, Afdeeling N.O. , 
zulks op grond, dat Ons bes luit van 31 J anu-

1 
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ari 1925, Staatsblad n°. 27, alleen beroep !voornoemd artikel 15 omschreven geva llen. 
toestaat in geval van ontslag wegens straf, waartoe niet behoort het geval, dat een leeraar 
en hiervan in het onderwerpelijke geval geen onbekwaam of onbevoegd is om onderwijs te 
sprake was; dat door dezen loop van zaken geven; 
hem duidel ij k werd, dat hij op volkomen dat, nu aan J. H. Mulder niet wegens een 
onrechtmatige wijze was ontslagen; dat hij van de in artikel 15 of 32 van voornoemd 
zich daarbij echter moeilijk kon voorstellen, besluit genoemde gevallen ontslag kan worden 
dat de wet en de algemeene maatregel van verleend, het ontslag is verleend in strijd met 
bestuur, tlie do rechtspositie der leeraren met Ons vooJ"noemd besluit on mitsdien niet kan 
tal van waarborgen omringen, en daarom de worden gehandhaafd; 
gend len van ontslag minutieus opsommen, Gezien cl~ Nijverheidsonderwijswet; 
een ont lagen leeraar rechteloos zouden laten, Hebben goedgevonden en verstaan: 
indien een schoolbestuur een ontslag verleen- het beslui t van het Bestuur der Centrale 
de, buiten a lle voorschriften van die wet en Ambachtsschool voor de Zaanstreek van 5 Mei 
dien algemeenen maatregel van bestuur om; 1925, waarbij aan J. H. Mulder eervol ont-
dat hij zich bij deze onrechtmatige handeling slag is verleend als leeram· aan voornoemde 
vau het school bestuur dan ook niet heeft kun- school, te vernietigen. 
nen neerleggen en zich, na ve,·geefs langs Onze M inister van Onderwij s, Kunsten en 
mi1melij ken weg om herstel van zij ne grieven W etenschappen is belast met de uitvoering 
te hebben gevraagd, heeft gewend tot de van dit besluit, waarvan afschrift zal worden 
Arrondissements-Rechtbank te Haarlem met gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
den eisch , dat het hem verleende ontslag on- , voor de Geschillen van Bestuur. 
J'0Chtmatig zou worden verklaard, en met Met dit ontwerp-besluit kan ik mij niet ver-
vel'oordeeling van de Vereeniging "Centrale , een igen. 
Ambachtsschool voor de Zaanstreek" tot ver- ' Daarentegen kan ik mij geheel aanslu iten 
goeding van de door rlat onts lag door hem bij het advies van den Staatsraad :Fabius. Met 
geleden schade; dat de Renhtbank hem in hem ben ik van oordeel, dat van een aan J . 
dezen e isch niet-ontvankelij k heeft verklaard, H. Mulder verleend ontslag uit een wettelijk 
op grond. dat - zulks in strijd me t gemelde door hem bekleede betrekking geen sprake kan 
meen ing van den Minister van Onderwijs - zijn, aangezien hij na afloop van den cursus 
krachten artikel 34, lid 4, der ijverheids- 1922/1923 nijverheidsonderwijs heeft gegeven, 
onderwijswet in a ll e gevallen van ongevraagd in strijd met de artikelen 7 en 65 der ijver-
ontslag, al gesch iedde dit buiten de voor- heidsonderwijswet. 
schriften Yan de wet en den algemeenen Op grond van deze beschouwingen veroor-
maatregel van bestuur om, beroep op Ons zou loof ik mij Uwer Majesteit in overweging te 
openstaan; rlat hij daarom thans bij Ons in geven op het ingestelde beroep te beschikken, 
beroep komt; overeenkomstig het hierne vens eerbiedig ter 

Ornrwegende, dat blijkens de nader, bij de ' bekrachtiging aangeboden ontwerp-beslu it. 
Afdeeling van den Raad van State voor de De llfiniste·r van Onderwijs, 
Geschillen van Bestuur ingezonden schrifte- J(unstcn en Wetenschappen, 
lijke, door den Voorzitter en den Secretaris ,va s zin k. 
,·all het Bestuur van de Centrale Ambachts-
s- ,hool voor do Zaanstreek, geteekende akte 
Yan aanstelling van Juli 1922, J. H. Mulder, 
met ingang van 1 September 1922, voor vast 
i,; benoemd tot leeraar in de electro-montage 
in hare school , onder voorwaarde, dat hij zich 
bekwame voor de wettelijke bevoegdheid in 
zi311 vak; 

2 Jitli 1928 DESLU[T tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 11 September 1923 
(Staatsblad n°. 440), gewijzigd bij Konink
liik besluit van 30 October 1924 (Staats
blad n°. 480). S. 236. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. dat weliswaar de gemachtigde van het 
School bestuur ter openbare ve1·gaderi ng van 
de Afdeeling van den Raad van State voor de 
Geschi ll en van Bestuur, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, heeft betoogd, dat bij 
v 0 rg,ssrng, een formulier betreffende eene 
vaste aa nstell i 11g is uitge1·eikt, doch dat niet 
aannemel ijk is gemaakt, dat in afwijking van 
het schriftelijk bewijsstuk van de aanstel! ing 
tusschen het Schoolbestuur en J. H. Mulder 
slechts de rechtsband zou zijn ontstaan van 
ecne t-iJdei1jke aanstelling; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
1 Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

14 April 1928, n°. 24603, Afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 
besluit van 11 September 1923 (Staatsblad 
no. 440) te wijzigen; 

dat blij kens de stukken J. H. Mulder aan de 
voormelde voorwaarde heeft voldaan, daar hij 
zich inderdaad heeft bekwaamd voor de wet
telijke bevoegdheid in zijn vak, al was hij in , 
Mei 1925 er nog niet in geslaagd het bewijs 
van bekwaamheid te verkrijgen; 

dat volgens artikel 15 van Ons be luit van 
31 Januari 1925, Staatsblad 11°. 27, buiten 
het geval, bedoeld bij artikel 32 van dat be
s! uit, aan leeraren in vasten dienst slechts ont-
lag kan worden verleend in bepaaldelij k in 

1928 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 Juni 1928, n°. 15) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 Juni 1928, n°. 5053, 
Afdeeling L ager Onderwijs Algemeen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Eenig artikel. 
Artikel 7 van Ons besluit van 11 September 

1923 (Staatsblad n°. 440) wordt gewijzigd als 
volgt: 

in het eerste lid wordt, in plaats van "ten 
minste 90 leerlingen", gelezen: ,,ten minste 
75 leerlingen" ; 

in het tweede lid wordt, in plaats van "minder 

38 
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dan 90 zulke leerlingen", gelezen : ,, minder dan 1 
7 5 zulke leer liilgen" ; 

in plaats van "met zooveel maal 1 / 90 deel" : 
"met zooveel maal 1 / 75 deel'', en 

in plaats van " minder dan 90 bedraagt ' : 1 
,,minder dan 75 bedraagt". 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en j 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, d,at in het Staatsblad zal worden 1 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. j 

F efor, den 2den Juli 1928. 
WILHELM! A. 

De M inister van Onderwijs, Kunsten en Weten- 1 
schappen, WA ZINK. 

Uitgeg. 16 Juli 1928.) 

2 Juli 1928. BESLUIT tot vern ietiging van 
het bes! uit van Gedeputeerde Staten van 
Noo1·dbrabant, van 23 ovember 1927, 
waarbij werd vernietigd het besluit van 
Burgemeester en \\lethouders van Breda 
van 30 October 1925, inhoudende intrek
king eener vergunning voor den verkoop 
van sterken drank in het kle in van L . 
Feskens. S. 237. 

Wij WILH~~LMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Min ister van 

Arb id, Handel en ijverheid van 17 Apri l 
1928, n°. 108 G, Afdeeling Volksgezondheid, 
en van Onzen Minister van Binnenlandsche 
Za ken en Landbouw van 14 Mei 1928, n°. 
4653, Binnenlandsch Bestuur, betreffende het 
bes! uit van Gedeputeerde Staten van Noord,. 
Bmbant van 23 ovember 1927; 

Overwegende, dat bij besluit van Burgemees
ter en Wethouders van Breda van 4 J anuari 
1897, n° . 7, aan L. Feskens vergunning werd 
verl eend voor den verkoop van sterken drank 
in het kl e in in het benedenlokaal van het pand 
thans gemerkt H avermarkt 27 te B reda, in 
welk pand het vergunn ingsbedrijf sedert April 
1920 werd uitgeoefond door G. H. F es kens, 
broedor van den vergunninghouder; 

dat in den loop van het vergunni ngsjaar 
1923-1924 de local iteit, waarvoor de vergun
ning gold, werd , erbouwd, van welke verbou
wing, in verband met artikel 27, lid 1, van 
de Drankwet, aan Burgemeester en Wethou
ders van Breda werd kennis gegoven bij een 
schrij ven, gedateerd " April 1924" en onder
teekend " L . Feskens", · welke onderteekening 
evenwel valsehelijk door G. R. Feskens bleek 
te zijn geschied, hetgeen aan Burgemeester en 
Wethouders van Breda aanleiding gaf, deze 
kennisgeving, waarvan bovendien het verbou
wings plan ontbrak, a ls niet gedaa n te be
schQuwen ; 

dat G. H. Feskens daa rna in de gelegen
heid is gesteld, alsnog de gewenschte kennis
geving in te dienen, hetgeen deze, nadat hij 
met zijn broeder in Amerika in contact was 
geweest, op 20 Maart 1925 deed, evenwel we
derom zonder het verbouwingsplan over te 
leggen ; 

dat Burgemeester en Wethouders van Breda, 
toen G. H. Feskens, ondank herhaalde mon
delinge waarschmvingen van de zijde van de 
poli t ie, ten deze weigerachtig bleef, de ver
gunning bij beslui t van 30 October 1925 heb
ben ingetrokken, aangezien aan het voorsch rift 

van artikel 27, lid 1, der Drankwet niet wa 
voldaan; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Noord~Brabant bij besluit van 23 No,·ember 
1927 voornoemd besl ui t van Burgemeester en 
vVethouder van Breda hebben vernietigd, aan
gezien naar hunne meening aan het voór
schrift van artikel 27, lid 1, der Drankwet 
was voldaan, 'daar krachtens artikel 5a der 
Woningwet voor de verbouwing vergunning 
noodig was. een aanvrage tot het bekomen 
van een derge lijke ve rgunning krachtens ar
t ikel 105 van de Bouwverordening der iie
meente B1·eda vergezeld moest gaan van het 
plan der verbouwing, en Burgemeester en 
vVethouders de vergu11ning bij bes lui t van 14 
Juli 1923 hebben verleend, hetgeen naar de 
meening van Gedeputee rde taten niet zou 
zijn geschied, indien Burgemeester en Wel
houders het plan tot verbouwing niet ond!'r 
de oogen hadden gehad; 

Overwegende, dat krachtens artikel 27, lid 
1, van de Drankwet van verbouwing of her
bouw van een locali te it, waarvoor een vergun
ning is ve rl eend, uiterlijk éé ne maand vóór 
het einde van het vergunnings jaar, waarin 
de verbouwing of herbouw i aangevangen, 
onder overlegging van het plan kennis moet 
worden gegeven aan Burgemeester en \Vet
houders; 

Overwegende, dat noch de kennisgeving, ge
dateerd "April 1924" en onderteekend "L. 
Feskens", - nog daargelaten dat zij feitelijk 
door G. H . Fe ken bleek te zij n onderteekend 
en daarom we rd beschouwd als niet te zijn 
gedaan - noch de kennisgeving, gedateerd 
20 Maart 1925, voldoet aan den e isch van 
a rti kel 27, lid 1, van de Drankwet, dat uiter
lijk één maand vóór het e inde van het vei·
gunningsjaar, waarin de verbouwing is aan
gevangen, in dit geval derhalve vóór 1 April 
1924, van de verbouwing kennis moet worden 
gegeven aan Burgemeester en Wethouders; 

dat evenmin is voldaan aan den e isch, we lke 
arti kel 27, lid 1, van de Drankwet stelt ten 
aanzien van het overleggen van het verbou
wingsplan; 

dat immers de woorden van dit artikel , dat 
kennis moet worden gegeven "onder overleg
g ing van het plan" wijzen op een rechtstreek
schen samenhang tusschen de kennisgeving 
van de verbouwing en het inzenden van het 
verbouwingspla n, zooclat beide gelij ktijdig die
nen te geschieden; 

dat derhalve bovenvermeld besluit van Ge
deputeerde Staten van Noo1·d-Brabant is in 
strijd met artikel 27, li d 1, van de Drankwet ; 

Gelet op de D rankwet en op artikel 168 
der Provincia le Wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 J uni 1928, n°. 22); 

Gelet op het nader rapport van Onze Mi 
nisters van Arbeid, H andel en ij verheid en 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
21 Juni 1928, n°. 777 G, afd: Volksgezond
heid , en van 26 Juni 1928, n°. 6152 , afd. 
Binnenlandsch Be tuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemd besluit van Gedeputee1·de Staten 

van . N oordrBrabant te vernietigen wegens 
strij d met de wet. 

Onze Minister van Arbeid , H a ndel en Nij -
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verheid is belast met de uitvoering van di t 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den R aad van State. 

Fefor, den 2den Juli 1928. 
WILHELMI NA. 

De M inister vcin A,·beid, Handel en Nijverheid, 
J . R . S I o t e m a k e r d e B r u ï n e. 

D e Jf inis ter van B innenlanclsche Zaken 
en La.ndbo·u.w, J . B. K a n. 

(Uitgeg . 26 J uli 1928.) 

2 J u l i 1928. BESLUIT tot vaststelling van 
den datum, waarop de Opiumwet (S taats
blad 1928, n°. 167 ) in werking treedt. 
S. 238. 

B cpaal.d op 1 Ottob er 1928. 

2 Juli 1928. BESLUIT tot ongegrond ver
klaring van het beroep van den Raa d der 
gemeente Opste,·land, ingesteld tegen een 
besluit van Gedeputeerde Staten van 
Friesland van 79- Juni 1927 N °. 106 2de , 
afd. F., waarbiJ goedkeuring is onthouden 
aan het besluit van den R aad dier ge
meente van 1 Februari 1927, N °. 20c, tot 
wij zig ing der gemeentebegrooting voor het 
d ienstjaar 1927. S. 239. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Opsterland tegen het 
besluit van Ged. Staten van Fri,esland van 
22 Juni 1927, 11°. 106, 2de afdeeling F , waar
bij goedkeuring is onthouden aan zijn besluit 
van 1 Februari 1927, n°. 20c, tot wijziging der 
gemeentebegrooting voor het dienstjaar 1927 ; 

Den R aad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
26 October 1927, n °. 842 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
B innenlandsche Zaken en L andbouw van 
22 J uni 1928, n°. 955 S , Afdeeling Armwezen ; 

Overwegende dat de Raad der gemeente Op
sterland op 1 Febr. 1927 aan Burgemeester en 
Wethouders machtiging heeft verleend tot 
vaststelling van eene steunregeling en in 
dezelfde raadsvergadering de begrooting voor 
het dienstjaar 1927 heeft gewijzigd door den 
in de begrooting voorkomende memoriepost 
351a "steun aan uitgetrokken werkloozen" te 
ramen op f 600; 

dat Ged. Staten bij beslui t van 22 Juni 
1927 aan de wijziging der begrooting de goed
keuring hebben onthouden, uit overweging dat 
steun aan werkloozen, voor zoover die niet 
berust op de door de wet en Koninklijk besluit 
geregelde werkloozenzorg, valt onder de bepa
lingen der Armenwet, welke behoudens nader 
te maken of gemaakte wettelijke regelingen 
het geheele terrein der verleening van onder
stand door de Overheid aan hulpbehoevenden 
bestrijkt en derhalve moet geschieden met 
inachtneming van die bepalingen met name 
van individueel onderzoek en van de tusschen
komst van het burgerlijk a rmbestuur ; dat de 
wet niet kent een onderscheid in den bijstand 
aan hulpbehoevenden, naar gelang zij in den 

• toestand van hulpbehoevendheid zijn gekomen 
door wel'kloosheid of uit andere oorzaak en 
een dergelij k ondersche id daarom niet toelaat-

baar is; dat Ged .. Staten dan ook elke steun
verleening aan in werkelij kheid behoeftigen 
niet gegrond op het Werkloosheidsbesluit of 
de Werkloosheidsverzekeringsnoodwet , die met 
de bepalingen der Armenwet geen rnkening 
houdt, met die wet in strijd achten; dat zij 
daarom aan het besluit van den R aad van 
Opste,·land tot het brengen van een post we
gens steunverleening op de gemeentebegroo
ting hare goedkeuring niet kunnen verl eenen; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, dat 
in de jaren 1920/1926 geen steun is verstrekt 
aan werkloozen uit de gemeentekas; dat de 
steun, .verleend aan werklooze arbeiders, leden 
van werkloozenkassen, niet zijnde landarbei
ders, niet afzonderlijk is geboekt, doch dat de 
steun ui t dien hoofde, indien deze mocht zijn 
verl eend, zich zal hebben bepaald tot een 
heel enkel geval; da t de steunregeling zich 
heeft bepaald tot de wintermaanden gedu
rende den tij d dat de werkverschaffing moest 
worden stopgezet en zich niet geregeld heeft 
herhaald; dat het aantal georganiseerde ar
beiders, leden van werkloozenkassen, in 1920 
bijna 400 bedroeg en thans slechts 152 be
draagt, waaronder 67 landarbeiders; dat Ged. 
Staten thans het standpunt innemen dat steun 
aan werkloozen, zelfs indien deze van tijde
lij ken aard is, valt onder de bepalingen van 
de Armenwet; dat deze opvatting wordt be- , 
streden in het Koninklij k besluit van 22 Mei 
1926 S. 141 ; dat de steunverleening aan 
werklooze arbe iders in de gemeente een tijde
lijk karakter draagt; 

0 . dat de motiveering der beslissing van 
Ged. Staten, met name de overweging, dat 
steun aan we1·kloozen voor zoover die niet 
berust op de door de wet en Koninklijk be
sluit geregelde werkloozenzorg, val t onder de 
bepalingen der Armenwet, in hare a lgemeen-
1:ie.ui niet kan worden aanvaard, aangezien 
geldel ijke steunverleening, wanneer zij van 
tijdelij ken aard is, in bij zondere gevallen a ls 
bij crisiswerkloosheid, niet als a rmenzorg kan 
worden beschouwd; 

0. dat het geenszins vaststaat dat in de ge
meente Opsterland crisiswerkloosheid niet 
meer zou voorkomen en dat derh alve moet 
worden toegegeven, dat er aanleid ing kan zijn 
om van gemeentewege aan de betrokken werk
loozen bijzondere hulp te verleenen; 

da t echter de wel'kloozen uit de gemeente 
Opsterlancl kunnen worden te werk gesteld bij 
eene van Overhei dswege gesubsidieerde werk- \ 
verscha ffing; 

dat we1·kverschaffing, waar deze mogelijk is, 
te ve rkiezen va lt boven het verleenen van 
s1eun in geld ; 

dat het verleenen van steun in geld de rhalve 
in di!_getaà niet kan worden toegelaten; 
aat m 1en hoofde tegen het beslui t van 
Opsterland bezwaar bestaat en aan de met de 
vastgestelde steunregeling verband houdende 
wijzig ing van de begrooting te recht goed
keuring is onthouden; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw is belast met de u itvoering van 
dit besluit, dat tegelijk met de in hoofde de
zes vermelde voordracht van Onzen genoem-



1928 2 Ju L J (S.23')) 

den Minister in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan a fscluift za l worden ge
zonden aan den R aad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van B estum. 

Fefor, den 2den Juli 1928. 
WILHELlVlIN A. 

D e ,lfinistei· van B innenland,sche Zaken 
en Landbo-uw. J. B. Kan. 

(Uitgeg. 25 Jul i 1928.) 

MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSCHE ZAKEN 

EN LAJ\'DBOUW. 

Afdeeling A . 

N °. 955 S. 

Onderwerp: 
Beroep tegen beslui t G. S. 

Friesland. 

's-Gravenhage, 22 Juni 1928. 
Aan de K oningin. 

H et behaagde Uwe Majesteit bij Kabinets
beschikking van 21 Juli 1927, n°. 50, in mijn 
handen te doen stellen het hiernevens eerbie
dig weder aangeboden beroepschrift van den 
Raad der gemeente Opste,·land betreffende 
een besluit van Gedeputeerde Staten van 
J,'1·iesland dd. 22 Juni 1927', n°. 106, 2de afd. 
F , waarbij goedkeuring is onthouden aan het 
raadsbesluit di er gemeente van 1 F ebruari 
1927, n°. 20c, tot wijziging der gemeentebe
grooting voor het dienstj aar 1927. 

Krachtens Uwer Majesteits machtiging van 
12 April 1922, n°. 55, is de overweging van 
dit beroep door mij aanhangig gemaakt bij 
den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur, welke afdeeling bij haar 
advies van den 26sten October 1927, n°. 842, 
advi seerde tot ongegrondverklaring van het 
beroep, overwegende, dat de door Burgemees
ter en Wethouders k rachtens machtiging van 
den R aad van de gemeente Opstei·lancl vast
gestelde steunregeling, waarbij met voorbij 
gang van het Burgerlijk Armbestuur, besloten 
wordt aan uitgetrokken werkloozen geldelijken 
steun te verleenen, zich met de bepalingen der 
Armenwet niet verdraagt, in het bijzonder 
niet met art. 30, krachtens welk artikel op 
een Yerzoek om ondersteuning door het bestuur 
van de burgerlijke instelling van weldadi gheid 
of bij gebreke daa rvan door Burgemeester en 
Wethouders moet worden besl ist; 

dat weliswaar eene t ijde lijke steunverl een ing 
niet in strijd moet worden geacht met de Ar
menwet, maar dat dit alleen juist is indien· 
met Gedeputeerde Staten wordt aangenomen, 
dat het tijdelijk karakter der steunverleening 
niet voortvloe it uit de individueele behoeften 
der genottrekkende personen, maar ui t een 
risico van algen1 eenen aard, zooals rampen of 
economische cri sis, waarui t volgt, dat de steun
verl eening moet ophouden zoodra de buitenge
wone omstandigheden een ei nde hebben geno
men ; 

dat in de gemeente Opsterland van derge
lijke omstandigheden van tijdelijk karakter 
geen sprake is, m aar de behoefte aan indivi
dueelen steun het gevol g is van gewone en 
voortdur~nde economi sche verhoudingen. 

Ik was met den Raad ,·au State Yan oor
deel , dat het beroep ongegrond diende te wor
den verkl aard ; met zijn overweging echter, 
dat van crisiswerklooshe id in de gemeente 
Opsterland niet kan worden gesproken, kon 
ik mij niet vereenigen, weshalve ik met den 
Raad van State in overleg ben getreden , 
daa rbij opmerkende, dat vroeger groote g roe
pen van arbeiders uit Opst,e,·land geruimen 
tijd werk in Duitschland vonden, doch deze 
werkgelegenheid reeds gedurende een aantal 
jaren door omstandigheden, die een gevolg 
waren van de economische crisis, tot een 
minimum beperkt was, weshalve het mij dan 
ook voor bestrijding vatbaar voorkwam, dat 
onder de arbe iders in de gemeen~ Opsterlaml 
geen crisiswerkl oosheid meer zou heerschen. 

Voorts echter merkte ik op, dat de vorm, 
waar in de hulp aan de betrokkenen ingevolge 
het Raadsbeslui t zou worden verleend, nl. het 
verleenen van steun in geld , mij n iet aan
vaardbaar voorkwam, waar in het onderhavige 
geval het verschaffen van werk, zulks met 
subs idie vanwege mijn Departement, mogelijk 
was, en ook reeds gern imen tijd had plaats 
gehad en nog steeds plaats vond. 

Dit overleg heeft er echter niet toe kunnen 
leiden, dat de Raa d van State zich met mijn 
zienswijze vereenigde. vVel is door den Raad 
bij di ens a dvies van den 15den Februari 1928, 
n°. 842/218, een eenigsz ins gewijzigd ontwerp
beslui t ingezonden, welk besluit a ls volgt luidt: 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den R aad der gemeente Opsterland tegen het 
beslui t van Gedeputeerde Staten van Fries
land van 22 Juni 1927, n°. 106, 2de afdeeling 
F, waarbij goedkeuring is onthouden aan zijn 
beslui t van 1 F ebruari 1927, n°. 20c, tot wij 
ziging der gemeente-begrooting voor het 
dienstjaar 1927; 

Den Raad van S tate, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, g_ehoord., adviezen 
van 26 October 1927, n°. 842, en van 15 Fe
bruari 1928, 11°. 842/218 ; 

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

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Opste1·land op 1 F ebruari 1927 aan Burge
meester en Wethouders machtiging heeft ver
leend tot vaststelling van een teunregeling 
en in dezelfde raadsvergadering de begrooting 
voor het dienst jaar 1927 heeft gewijzigd door 
den in de begrooting voorkomenden memorie
post 351a "steun aan ui tgetrokken werkloo
zen" te ramen op f 600 ; 

dat Gedeputeerde Staten bij besluit van 22 
Juni 1927 aan de wijziging der begrooting de 
goedkeuring hebben onthouden uit ov01weging 
dat steun aan werkloozen, voor wover die niet 
berust op de door wet en Koninklijk beslui t 
geregelde werkloozenzorg, valt onder de be
palingen der Anr1enwet, welke behoudeus na
der te maken of gemaakte wettelijke regelin
gen het geheele terrein der verleening van 
onderstand door de Overheid aan hulpbehoe
venden bestrijkt en derhalve moet geschieden 
met inachtneming van die bepalingen, met 
name van individueel onderzoek en van de 
tusschenkomst van het burgerlijk armbestuur; 
dat ·de wet niet kent een onderscheid in den 
bijstand aan hulpbehoevenden, naargelang zij 
in den toestand van hulpbehoevendheid zijn 
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gekomen dooi· werkloosheid of uit andere oor
zaak en een dergelijk onderscheid daarom niet 
toelaatbaar is; dat Gedeputeerde Staten dan 
ook elke steunverleening aan in werkelijkheid 
behoeftigen, niet gegrond op het Werkloos
he idsbeslu it of de Werkloosheidsverzekerings
noodwet, die met de bepalingen der Armen
wet geen rekening houdt, met die wet in strijd 
achten; dat zij daarom aan het besl uit van 
den Raad van Opsterland tot het brengen van 
een post wegens steum·erleening op de ge
meente-begrooting haar goedkeuring niet kun
nen verleen en; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, dat 
in de jaren 1920/1926 geen steun is verstrekt 
aan werkloozen uit de gemeentekas; dat d~ 
steun, verleend aan werklooze arbeiders , leden 
van werkloozenkassen , niet zijnde landarbe i
ders, niet afzonderlijk is geboekt, doch dat de 
steun uit dien hoofde, indien deze mocht zijn 
,·er leend, zich zal hebben bepaald Lot een hee l 
enkel geval; dat do steunregeling zich heeft 
bepaald tot de wintermaanden, gedurende den 
Lijd dat de werkverschaffing moest worden 
stopgezet, en zich niet geregeld heeft her
haald; dat het aantal georganiseerde arbei
ders, leden van werkloozenkassen, in 1920 
bijna 400 bedroeg en thans slechts 152 be
draagt, waaronder 67 landarbeider ; dat Ge
deputeerde Staten thans het standpunt inne
men dat steun aan werkloozen, zelfs indien 
deze van tijde lijken aard is, val t onder de be
palingen van de Armenwet ; dat deze opvat
ting wordt bestreden in het Koninklijk be
slui t van 22 Mei 1926 (Staatsblad n°. 141 ); 
dat de steunverleening aan werkloozo arbei
de rs in de gemeente een tijdelijk karakter 
draagt; 

Overwegende, dat de door Burgemeeste1· en 
Wethouders krachtens machtiging van den 
Raad van de gemeente Opsterland vastgestelde 
steunregeling, waarbij met voorbijgang van 
het Burgerlijk Armbestuur, besloten wordt aan 
uitgetrokken werklooz011 geldel ijken steun te 
verleenen, zich met de bepalingen der Ar
menwet niet verdraagt, in het bijzonder niet 
met art. 30, krachtens welk artikel op een 
verzoek om ondersteuning door het bestuur 
van de burgerlijke instelling van weldadig
he id of bij gebreke daarvan door Burgemees
ter en Wethouders moet worden beslist; 

dat weliswaar eene tijdelijke steunverleening 
niet in strijd moet worden geacht met de Ar
menwet, maar dat dit alleen jui t is indien 
met Gedeputeerde Staten wordt aangenomen, 
dat het tijdelijk karakter der steunverleening 
niet voortvloeit uit de individueele behoeften 
der _genottrekkende personen, maar uit een 
r isico van a lgemeencn aard, zooals rampen of 
econom ische crisis, waaruit volgt, dat de steun
verleen i ng moet ophouden zoodra de buiten
gewone omstand'igheden een einde hebben ge
nomen; 

dat in de gemeente Opsterland van een over
macht van algemeenen aard geen sprake 
meer is; 

dat immers slecht1, eene minderheid der ar
beiders, ten gevolge van individueele e igen
schappen of omstandigheden, hoofdzakelijk in 
de wintermaanden, tot armoede vervalt; 

dat mitsdien Gedeputeerde Staten te recht 
aan de met de vastgestelde steunregeling ver- 1 

band houdende wijziging rnn de begrooting 
hunne goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklarnn. 
Onze Minister van Binnen! andsche Zaken 

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

Ook met dit ontwerp-besluit kon ik mij om 
vorenstaande redenen bezwaarl ijk vereenigen, 
weshalve ik heb gemeend mijn opvatting nog 
eenigermate aan den Raad van State te moe
ten verduidelijken, et· op wijzende, dat al 
mochten de overmachtsverschijnselen der cri
s iswerkloosheid niet blijken, doordat werk van 
Overheidswege werd verschaft, en zoolang die 
werkverschaffing geopend was, de crisiswerk
loosheid niettemin ook dan nog be tond; 

dat ook de a1·be iders, die bij de werkver
schaffing waren geplaatst, werkloos waren en 
dat, zoodra deze werkverschaff ing, die slechts 
was opgezet om de gevolgen va11 de crisis
werkloosheid te lenigen, zou ophouden, de 
hiervoor bedoelde verschijnselen der crisis
werkloosheid weer ten voll e zouden blijken en 

dat door de werkverschaffing niet de cris is
werkloosheid zelve werd weggenomen , doch 
a lleen de nadeelige ge ldelijke gevolgen daar
van werden bestreden . 

De Raad rnn State deelde daarop bij schrij
ven van den 24sten Maart 1928, n°. 84.2/239, 
mede, met mij van oordeel te zijn, dat de 
werkverschaffing met Overheidssteun alleszins 
aanbevelenswaardig is, doch dat hij geen 
reden vond om de motieven ntn het overge
legde ontwerp-besluit te wijzigen. 

Ook na een nog daarna hernieuwd overleg 
heeft de Raad van State zijn standpunt ge
handhaafd. 

Bij dit overleg voerde ik aan, dat m . i. bui• 
ten beschouwing kon blijven de vraag, waar
over tusschen den Raad en mij verschil van 
meening bestond, nl. of in de gemeente Op
sterland al clan niet cris iswerkloosheid be
stond , daar reeds op anderen grond de steun
verleening moest worden ge, ·raakt. 

Doch ook dit heeft den Raad ni et van ziens
wijze kunnen doen Yeranderen. 

Een ontwerp-besluit, waarbij het beroep van 
den Raad der gemeente Opstei'land ongegrond 
wo1·dt verklaard, op grond rnn mijne hiervoor 
aangegeven motieven, moge Uwer Majesteit 
hie1·bij thans ee rbiedig ter bekrachtiging wor
den aangeboden. 

De J(iniste,· vcin Binnenlandsche Zeiken 
en Landbomv. J . B. K an. 

2 Juli 1928. BESLUIT, houdende voorsch rif
ten omtrent het bepalen van den zuiver
heidsfactor van melado. melasse, stroop en 
a ndere suikerhoudende vloe istoHen. 
s. 240 . 

Wij WILHELMINA, onz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën rnn 30 i\lei 1928, n°. 150, Accijn
zen; 

Uezien artikel 1, § 3, 1 aatste lid , der Suiker
wet 1924 (Staatsblad 11 °. 425) ; 
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Den Raad ,·an State gehoord (advies van 
19 Juni 1928, n°. 22) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden :Minister van 23 Juni 1928, n°. 16, 
Accijnzen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. l. Ter berekening van den zuiverheids
factor van melado, melasse , strnop en andere 
sui kerhoudende vloeistoffen, wordt de percen
tische hoeveelheid suiker die de vloeistof be
vat, gedee ld door het gewichtspercentage 
van die vloe istof, aangegeven door den densi 
meter Brix. 

Het quotiënt, vermenigvuldigd met 100, 
wordt als zuiverheidsfactor aangemerkt. 

Art. 2. Onder suiker zijn voor de toepas
s ing van het eerste lid van het vorig artikel 
te verstaan, zoowel suiker die volgens de 
Suikerwet 1924 (Staatsblad n°. 425) aa11 ac
cijns is onderworpen, als accijnsvrije zoetstof
fen die Fehl ings proef vocht reduceeren . 

Art. 3. In vloeistoffen die geen andere 
suiker bevatten, dan saccharose en invertsui 
ker, wordt bij de bepaling van de percentische 
hoeveelheid su iker, de hoeveelheid invertsui 
ker slechts in rekening gebracht na vermin
dering met vijf ten honderd. 

Bedraagt in zulk eene vloeistof de hoeveel
heid invertsuiker niet meer dan twee ten hon
derd, dan w0t·den de polarisatie percenten 
verondersu-ld de percenten aan suiker aan te 
geven en bl ijft bij het berekenen van den 
zuiverheidsfactor de inverts uiker buiten aan
merking. 

Art. 4. Ons besluit van 9 September 1903 
(Staatsblad n°. 261) is vervallen. 

Onze Minister van Financiën is be last met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden opgenomen en waarvan 
afschrift za I worden gezonden aa n den Raad 
van State. 

Fefor, den 2clen J ui i 1928. 
WILHELMINA. 

D e M iniste1· rnn Jr'inanciën, cl e Geer. 
(Uitgeg . 19 .Juli 1928. ) 

2 Juli 1928. BESLUIT omtrent verrner van 
suiker en kandij in het terre in van toe
zicht. S. 241. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen :Minister van 

Financiën van 8 Juni 1928, n°. 155, Accijnzen ; 
Gezien a rtikel 87, § 2, der Suikerwet 1924 

(Staatsblad n°. 425) , zooals die bepal ing 
luidt ingevol ge de wet van 21 Juli 1927 
(Staatsblad 11°. 256); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 Juni 1928, n°. 23) ; 

Uelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 Juni 1928 n°. 24, 
Accijn/4en; ' 

Hebben goedgevonden en ve rstaan te be
palen: 

E enig a,·tikel . 
Het tweede lid van artikel 1 van Ons be

sluit van 30 Juli 1927 (Staatsblad n" . 283) 
wordt vervangen door het navolgende: 

Op de gedeelten van voormeld terre in ge
legen binnen de gemeente Alphen en Riel en 
hinnen de gemeente Chaam , wordt deze hoe-

veelheid verminderd tot 250 gram; de kom 
der gemeente Chaa,n blijft van deze bepaling 
uitgezonderd. 

Onze Minister ,·an Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in hel 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschr ift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Fefor, den 2clen J ui i 1928. 
WILHELMINA. 

D e _-,lfini.~ler van F·inanciën, cl e Ge e r. 
(Uitgeg. 19 J'ltli 1928.) 

2 J uli 1928. BESLUIT, houdende vaststel 
] i ng van een nieuw voorschrift betreffen
de de beoordeelingslijsten van de officie
ren bij de Landmacht. S. 242. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Overwegende, dat het noodzakelijk is de be

staande bepalingen betreffende de beoordee-
1 ingsl ijsten van de off icieren bij de Land
macht te herzien; 

Op de voord racht van Onzen Minister van 
Oorlog van 11 Mei 1928, Geheim, Litt. X 42 ; 

Gezien de Bevorcleringswet voor de land
macht 1902 en de Wet voor het reserveperso-
11eel der landmacht 1905 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 12 Juni 1928, n°. 19) ; 

Gel et op het nader rapport van Onzen 
voornoemclen Minister van 25 Juni 1928, Ge
heim Litt B54 · 

J-Iebb~n go~dgevonclcn en verstaan: 
1 °. in te trekken: 
het Koninklijk besluit van 12 November 

1923 (Staatsblad n°. 515). zooals di t besluit 
is gewijzigd bij het Koninklijk besluit van den 
4clen ovember 1926 (Staatsblad n°. 370); 

2°. vast te stellen het bij dit besluit ge
voegde Voorschrift betreffend de beoordee
lingslijston van de offic ieren bij de Land
macht. 

Dit besluit treedt iu werking op 1 Augus
tus 1928. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en in afschrift 
aan den R aad van State zal worden medege
deeld. 

Fefor, den 2clen Juli 1928. 
WILHELMINA. 

De M inister van Oorlog, L a m b o o y. 
( Uitgeg. 13 .Juli 1928. 

Behoort bij het Koninklijk Besluit 
van 2 Juli 1928 

(Staatsblad 11°. 242). 

VOORSCHRIFT bet,·eff cnd e de beoo,·deelings
lijsten van de Officieren bij de Lanclmacht. 

Alge111eene bepalingen betreff ende het in-
1:ullen van beoo,·deelingslijsten. 

§ 1. Chefs, die een oordeel over een onder 
hunne bevelen dienend officier uitspreken , 
zullen daarbij steeds in het oog houtfen, dat. 
zoowel in het belang van het Leger als in 
dat van de beoordeelden zelf, strikte recht
vaardigheid en billijkheid moeten worden be
tracht. 
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Te allen tijde zu ll en de Chefs er zich re
kenschap van geven, da t eene zoodani ge be
oordeeling van hen verl angd wordt, ook a l 
1 ig t het voor de indiening aangegeven tijd
slip wellicht nog in het ve rschiet. 

leder beoordeelaar is persoonlijk ten vo ll e 
aa nsprakelijk voor het door hem uitgebrachte 
oordee l ; hooge1·e a utori te iten mogen geener
le i invloed uitoefenen op de door hunne on
derhoori ge offic ie ren ui t te brengen of ui t
gebrachte beoordeel i ngen. 

De invulling van de beoordee lingslijsten 
moet uitsl ui tend gegrond zijn op hetgeen de 
beoordee laars stelli g weten of waarva n zij op 
goede gronden overtuigd zijn . 

De beoordeeling moet in beknopten vorm 
zóó d uidelijk worden omschreven, da t zij geen 
twijfel laat omt rent de bedoel ing van den be- 1 

oordeel aar . 
§ 2. De off ic ieren moeten t ijdig, voordat 

z ij voor bevordering in aanmerking kunnen 
komen, in de gelegenheid worden gesteld van 
de mate van hunne geschiktheid voor den 
naast hongeren rang te doen blijken. 

H et is niet noolka kelijk een troep overeen
komsti g den naast hongeren rang op het ter 
re in te hebben aangevoerd om voo r dien rang 
geschikt te worden beoordee ld . W anneer de 
gelegenh eid daartoe mocht hebben ontbroken, 
ka n de officier toch veel a l zeer , goed worden 
beoordee ld op grond van zijne wijze van die
nen in den t roep, zijne flinkheid , zijne be
slui tvaa rd ighei.d , zij ne wilskracht, enz ., in het 
a lgemeen dus op grond van zijne karakter
e igenschappen, in verband met zijne theore
t ische kennis, welke laatste kan worden ge
toetst o. m. bij het deel nemen aa n kaderoefe
rn ngcn. 

Nadrukkelijk zij er ech ter op gewezen, dat 
n iet u itsluitend naar de theoretische en prac
t ische kennis mag worden beoordeeld, maar 
dat evenzeer ka ra ktereigenschappen een hoofd
e lement in de beoordeeling vormen. 

De bes! iss ing omtrent het a l of niet in aan
merking brengen van een offi c ier voor bevor
dering wordt niet a fhankelijk gesteld van de 
omstandigheid, dat nog niet alle boven hem 
gestelde autoriteiten in de gelegenheid zijn 
gewee t zich een persoonlijk oordeel om trent 
zijne gesch ikthe id voor den hoogeren rang te 
vormet1. 

§ 3. Va n opperoff icie ren, zoomede van den 
Gouve rneu,· der Koninklijke Militaire Acade
m ie en van hoofdoff icieren, d ie chef zijn van 
een wa pen of dienstvak, worden geen beoor
deelings lijsten opgemaakt. 

Overigens worden van a ll e offi cieren, vol
gens de hierna vermelde regelen, gewone be
oord eel ingsUjsten 1 ingediend , terwijl daar 
naast tusschentijdsche ( §§ 7 en 13 )., aanvul
lings- (§ 12) en wijziyingsbeoordeelingslijsten 
(§ 13) kunnen voorkomen, zoomede beoordee
l ingsnota's (§§ 5A, 14, 15, 27 en 49) . 

De Ministe r van Oorlog kan te all en tijde 
beYelcn geven tot het opma ken van tusschen
tijdsche beoordeel ings lijsten. 

Op deze tusschent ijdsche beoordeel ingslijsten 

1 Onder gewone beoordeel i ngs l ijs ten worden 
die beoordeelingslij sten versta an, welke moe
ten worden opgemaakt op de tijdstippen, ver 
meld in de §§ 7 (eerste en derde lid ), 8 en 9. 

is het bepaalde in de §§ 28 en 29 van toepassing. 
§ 4. De beoordeelingslijsten en de I iggers, 

ingerich t voor ééne beoordeeling, benevens de 
beoordeelingsnota's, moeten door de autori 
te it, di e de beoordeeling uitbrengt, e igenhan
dig worden ingeschreven. 

Indien daarbij van eene schrijfmachine ge
bruik wordt gemaakt, behoort op het stuk 
eene verklaring te worden gesteld, waarui t 
blijkt, da t de invulling e igenh andi g is ge
schied. H et titelbl ad behoeft evenwel niet 
e igenhandig te worden ingevuld. 

Do beoordeelingslijsten zijn geheim. Alle 
brieven, a fschriften en bescheiden, di e lijsten 
betreffende, zull en a ls van geheim en aard be
hande ld worden. 

E lke beoordeel ing, onverschillig of deze op 
de lijst zelf, da n wel op eene daa rbij behoo
rende Nota wordt ui tgebracht, moet achter 
eenvo lgens van pl aatsnaam , dagteekening en 
handteekening va n den beoordeelaar worden 
voorz ien, met vermelding tevens v n rang en 
dienstbetrekking. 

B ij het verwijzen naar eene bij de beoor
dee l ingslijst overgelegde Nota behoort de dag
tee kening die ,· Nota te worden vermeld. 

Elke Nota moet den 11aa111 va n den beoor· 
deelde inhouden en in twee·voud worden opge
maakt , waarvan één exemplaar is bestemd 
voor de origineel e- en één voor de l igger-be
oordeel i ngslijst. 

H et is niet geoorloofd in de beoordeel ingen 
te radeeren, over het reeds ingevulde heen te 
schrijven of eene invu lli ng geheel of gedeel 
telijk te bepl a kken. I s het noodza kelijk eene 
invulling te wijzigen, da n moet dit geschie
den door het te wijzigen gedeelte met zwarten 
inkt zoodanig door te ha len, dat het onlees
baar is en ve rvol gens de verbetering boven 
of onder de doorhaling aan te brengen, met 
bijplaatsing van eene paraa f. Evenzoo moet 
elke .bijschrij ving van eene paraaf worden 
voorz ien. 

H et is evenmin geoorloofd, buiten de g ren
zen van een vak te schrijven, o f die ruimte 
te vergrooten door aanhechting van een stuk 
papier. I s de ruimte onvoldoende voor hetgeen 
men t,e ve rmelden heeft, da n behoort di e me
dedeeling te geschieden in eene bij de lijst 
te voegen ota, waarnaar in de betrokken 
kolom wordt verwezen, met ve rmelding va n 
de woorden: ,,Zie Nota, dd .... .... .. ..... .. .. ... ... ", 
terwijl a lsdan uit het opschrift van die Nota 
moet blijken , op wien zij betrekking heeft . 

W el ke C he/s in eersten aanleg 1net het in
vull en zijn belast en de tijdstippen 

van invulling. 
§ 5. Beoordeelaar in eersten aanleg is in 

het aJ, gerneen de o rgan ieke Chef, onder wiens 
onmiddellijke bevelen de te beoordeelen offi 
cier , op het t ij dstip der beoordeeling, di ent . 

Voorts geldt te dezer zake het volgende: 
A . Compagnies- en overeenkomstige Com 

ma ndanten zijn, voor zoover zij n iet zelfstan
dig zijn, ui tgesloten, met di en ve rstande ech
ter , dat zij aan de beoordeelaars in eersten 
aanl eg nota's van in] ichtingen ve rstrekken 
nop ns de onder hen dienende luitenants. Deze 
nota ' s, aangeduid al s N ota's ingevol ge § 5 A , 
worden bij de eerstvol gende beoo,·deelings lijst 
overgelegd en in kolom 2 d ier lijst vermeld. 
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B . Al.; beoordcelaar in ee,·sten aanley 
t1·eedt OJJ : 

1 °. bij de regimenten infanterie en artil
leri e : 

a. dP regiment commandant ten aanzien 
van de bij het regiment ingedeelde officieren, 
behoudens het bepaalde onder b en c; 

b. de hoofdinstructeur ten aanzien van de 
ter p laatse in garn izoen zijnde en niet bij den 
regimentsstaf ingedee lde officieren beneden 
den rang van majoor ; 

c. de hoofdinstructeu ,· ten aanzien van de 
officie ren beneden den rang van majoor, die , 
hoewel bij den regimentsstaf ingedeeld. onder 
zijne onmiddellijke bevelen dienen; 

2°. bij de regin1enten huzaren: 
de commandant van het half-regiment ten 

aanzien van de daarbij ingedeelde offic ieren. 
De beoordeeling in eersten aanleg van 

rle beroepsofficieren, dienstdoende bij den Vrij
willigen Landstorm geschiedt: 

1°. bij Je infanter ie en de artillerie door 
den Commandant van het regiment, waartoe 
zij behooren, c.q. door den hoofdinstructeur, 
en 

2° . bij de cavalerie door den Comm andant 
van het half-regim•ent, waartoe zij behooren. 

Hebbeh de onder C. bedoelde officieren tij 
delijk dienst gedaan of hebben zij deelgeno
men aan oefeningen bij een ander regiment 
dan waartoe zij organiek behooren, dan maakt 
de regiments-commandant van eerstbedoeld 
korps, dan wel de hoofdinsfructeur (voor wat 
betreft de officieren der cavalerie, de Com
mandant van het half-regiment), na a floop 
van dien dienst, eene Nota op ingevolge § 14 
van dit voorschrift en zendt deze aan den 
Commandant van het korp , waartoe de offi 
cier behoort. 

Zulk eene Nota wordt door den Inspecteur 
van den Vrijwilligen Landstorm opgemaakt 
ten aanz ien van de onder zij ne rechtstreeksche 
bevelen dienende hoofd- en subal terne off i
c ieren, zoomede door de Groepscommandanten 
omtrent de onder hunne bevelen dienende of
ficieren . Deze Nota's worden eveneens gezon
·den aan den Commandant van het regiment, 
waartoe de betrokkene behoort. Laatstgenoem
de Commandant wrgt voor de toezend ing aan 
het Departement Yan Oorlog. 

§ 6. De officier, die op het tijdstip der be
oordeeling tijdelij k onder een anderen Chef 
is geplaatst, wordt beoordeeld door den Chef, 
bedoel cl in § 5. Deze vraagt te voren aan den 
tijdelijken Chef eene ota, a ls bedoeld in § 14, 
we lke Nota hij in de beoordeel ingslijst legt en 
naar welker inhoud h ij bij de invulling van 
die I ijst verwijst. 

§ 7. De eerste invulling van de gewone be
oordeelingslijst van een officier geschiedt aan 
het e inde van het kalenderjaar, waarin hij 
zeven jaar in den luitenantsrang heeft door
gebracht. 

Mochten gedurende di t tijdperk fe iten van 
zeer gunstigen of zeer ongnnstigen aard, welke 
invloed zouden kunnen uitoefenen op de be
vordering, daartoe aanJeiding geven, dan zijn 
de betrokken Chefs verplicht daarvan onver
wijld aan den Minister van Oorlog te rappor
teernn door indiening van eene twischentijrf,. 
.,che be-oordeel-ingslijst. Het bepaalde in de 
§§ 28 en 29 is h ierpij van toepassing. 

Verder wordt omtrent, luitenants en de met 
hen in rang gelij kgestelde officieren nog twee-
1naQl eene gewone beoordeelingslijst ingediend 
en wel met tusschenpoozen van d1·ie jaren. 

Ten aanzien van luitenants worden geduren
de de eerste vier volle kal enderjaren van hun
nen diensttijd als officier geen beoordeelings
nota's opgemaakt, tenzij tot het opmaken van 
eene tusschentijdsche beoor deelings lijst, a ls be
doeld in het 2de lid van deze §, eene Nota 
§ 14 noodzakelijk is. 

§ 8. Van kapiteins (ritmeesters) on officie
ren van gewndheid, militaire apothekers en 
paardenartsen der eerste klasse wordt de eerste 
gewone beoordee lingslijst in dien mn(J (die 
betrekking) opgemaakt aan het einde van het 
kalenderjaar, waarin zij drie jaren in hunnen 
rang {hunne betrekking) hebben gediend; 
verder wordt omtrent deze categor ie van offi
cieren nog tweemaal eene gewone beoordee-
1 ingslijst ingedi end en wel met tusschenpoozen 
van d·rie jaren. 

§ 9. Van hoofdoffic ieren, dirigeerend offi
cie ren van gezondheid, d irigeerend militaire 
apothekers en dirigeerend paardenartsen wordt 
eene gewone beoordeelingslijst opgemaakt aan 
het einde van het kalenderjaar, waarin zij 
één jaar in hunnen rang hebben gediend. 

Verder wordt omtrent deze categorie van 
officieren in hunnen ranr1 nog eenmaal eene 
gewone beoordeelingslijst ingediend en wel na 
één jaar. 

§ 10. Op de betrnkken CheJs rust de plicht, 
om er zich te allen tijde nauwkeurig reken
schap van te geven, of de laatstelijk uitge
brachte beoordee l ing ten goede of ten kwade 
moet worden gewijzigd. In zoodaui g geval 
moet hiervan onverwijld blijken door indie
ning van eene aanvull ings- of eene wijzigings
beoordeel i ngsl ij st, al s bedoeld in de §§ 12 of 
13. 

§ 11. H et t ijdstip voor de gewone beoor
deeling in ee rsten aan leg val t a ls regel t us
schen 1 en 31 December . Bij wisseling van 
Chef in gemeld tijdvak verricht, behoudens 
overmacht, de oude Chef de invulling. 

Mocht omtrent een officier in het kalender
jaar, waarin hij voor eene gewone beoordee
ling in aanmerking komt, reeds eene tusschca
tijdsehe, aanvullinys- of wijziyinysbeoordee
lingslijst zij n ingediend, dan kan, indien ko
lom 2 geen wijziging behoeft te ondergaan. 
met de invulling dier kolom worden volstaan 
door de mededeel i ng: ,,Zie tusschentijdsche
( c.q. aanvull ings- of wijzigin!,'8-) beoordee-
l ingslijst dd . .. . .. ... " 

§ 12. Acht zich de chef, op het t ij dstip 
voor de beoordeeling vastgesteld , tengevolge 
van den korten d4ur der dienstverhouding tot 
den betrokken officier, niet in staat de in
vulling geheel of ton deele onder eigen ver
antwoordel ijkhe id te verrichten, dan vult hij 
de lijst niet in, of wel vermeldt hij alleen 
datgene, waarvoor hij de ,·ollc vern ntwoorde
lijkheid kan dragen. 

Voorts vermeld t hij in kolom 10 de redenen, 
,rnarom hij meent zich geheel of gedeeltelijk 
van beoordeeling te moeten onthouden en 
teekenl in kolom 2 aan " Onbekend", ,,_ iet 
genoegzaam bekend" of " Overigens niet ge
noegzaam bekend" , alsmede " Zie ota {No
ta's) dd. 
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Intusschen behoort van de h ie rvoren ver
J eende bevoegdheid alleen gebru ik te worden 
gemaakt, indien het den betrokken Chef be
si ist onmogelij k is geweest om zich tijdens den 
<luur der dienstverhouding een grnndig of vol
ledig 001·deel over den betrokken "fficier te 
vormen . 

In het hierbedoelde geva l rust op den Chef 
de verp lich t ing om, zoodra h ij zich in staat 
ach t de beoordeel ingslijst geheel volgens e igen 
verantwool'de lij khe id te kunnen inv ull e n , eenc 
aanvu ll iugs-beoordeel i ngsl ijst in te di enen , 
welke , met de reeds ingediende l ijst te zamen, 
thaus ecne rnlledige beoordeeling behoort in • 
te houden. 

Het bepa alde in de §§ 28 en 29 is ook op 
eenc aanvul lings-beoordeelingslijst van toepas
sing. 

§ 13. Zoodrn de Chef van gevoelen is, dat 
het laatstelij k u itgebrachte oordeel , voor wat 
de mate der geschiktheid van den beoordeelde 
rno r bevorder ing betreft , hetzij ten goede, dan 
wel ten kwade moet worden gewijzigd, is hij 
,·e rplicht hiervan door indiening van eene 
wijzig iugs-beoordeel ingslijst te doen bl ijken. 

I ndi en de Chef van oordeel is, dat, hoewel 
geen der kolommen 3 tot en met 7 wijz ig ing 
behoeft, de invulli ng van andere kolommen 
ten goede dan wel ten kwade moet worden 
gewijzigd , is h ij verpl icht aan den i\linister 
van Oorl og machtig ing te vragen tot het in
dienen vau eene lusschrntijdsche beoordeelings
l ij,t. 

Het bepaalde in de §§ 28 en 29 is ook op 
vorenbedoelde wijz igings- en tusschentijdsche 
beoordeel ingslijsten van toepass ing. 

§ 14. Wanneer een officier tijdelij k onder 
een anderen Chef heeft di enst gedaan of op 
het tijdstiJ3 der beoordeeli ng nog dienst doet, 
wordt door den Chef, onder wien de tij de lij ke 
dienst is - c. q. wmdt - ver r icht, eene Nota 
omtrent den betrokken officier gezonden aan 
den Comm andant van het korps (den Chef 
van het dienstvak of der inr ichting), waartoe 
de officier behoort. Op eene dergelijke Nota, 
opgemaakt ten aanzien van kapite ins (ritmees
ters) en off icieren van hoogeren rang, moeten 
ook de opvolgende Chefs - voor zoover deze 
belast zij n met het invullen van het achter
blad der beoordeel ingslijsten - van hun ge
voelen doen b lij ken, welke Chefs, indien de 
beoordeelde hun " oübekend" of "niet genoeg
zaam bekend" is, ter vervanging van een dier 
tem1en. een rli enststempelafdruk (onder bij
voeging van dagteeken ing en paraaf) moµ-en 
plaatsen. 

De in deze § bedoelde Nota wordt - nadat 
daarvan ook ken nis is genomen door den be
trokken beoordeel aar in eersten a.a nl eg - door 
den Commandant ( den Chef) vorenbedoeld 
aan het Departement van Oorlog toegezonden 
- voor wat betre ft kapiteins (ritmeesters) en 
officieren van hongeren rang, langs den hi ër
arch ieken weg -, alwaar zij in de beoordee
lingslij t word t opgelegd, behoudens in het 
in § 6 bedoelde geva l, waar in de ota bij de 
in te d ienen beoordeel ingslijst wordt overge
legd. 

ln kolom 2 van het binnenblad der eerst
volgende beoordeeli ngs lijst behoort naar die 
~ota te worden verwezen. 

Het bepaalde in de §§ 28 en 29 is ook op 

de hiervorenberloelde Jota's van toepass ing. 
§ 15. Van off icieren, werkzaam of gedeta

cheerd bij de Artillerie-I nrich t ingen, worden, 
zoo lang zij daarb ij geplaatst zijn. geen beoor
deel ingsl ijsten, doch eventueel we l •ota' s § 14 
opgemaakt. 

Bij het eindigen van hunnen dienst bij ge
noemde Inrich t ingen , a lsmede tusschentijds, 
te lkens wanneer zu lks doo r den i\fi11 iste r van 
Oorl og wordt ver langd - iri elk geva l tijdig 
voo rdat deze officieren aan de bemt komen 
voor bevorder ing - wordt door de Direct ie 
der Arti ll e ri e-Inrichtingen omtrent hen eene 
Nota aan den Ministe r ,·an Oorlog toegezon
den.. houdende eene beoordeeling van hunne 
geschiktheid voo,· hunne functie bij meerge
noemde Inrichtingen en van de wijze waarop 
zij die functie ve rvul Jen. alsmede vermeld ing 
- voo,· zooveel daartoe aanle iding bestaat -
van bijzonderheden omtrent hunne karakter
e igenschappen, gedra g , ijver en be kwaamhe
den, wel ke voor hunne beoordeelillg a ls offi
cier van waarde kunnen zijn. 

De bedoelde Nota's worden bij het Depar
tement van Oorlog in de beoordee lingsl ijsten 
·- ,, n afschriften er van door de Dirc-ctie der 
Arti ll erie-Inrichtingen in de bij haar berus
tende liggers - opgelegd. 

Het bepaalde in de §§ 28 en 29 is ook op 
de hie rvo ren bedoelde Nota's rnn toepassing. 

V n,·,n en inhoud der beoo,·deelingslij.sten 
en :vota'~-

§ 16. De beo01·dee lingsl ijsten on Not~ 's 
worden opgemaakt volgens de bij dit Voor
schrift gernegde modellen. 

Voor het geval een officie r wordt gestraft. 
moet onverwijld daarvan aan het Departement 
van Oorlog kennis worden gegeven door in
di eni ng van een uittrnkse l-stra flij st, waarin 
uitsluifend de laatste lijk opgelegde straf wordt 
vermeld. 

In de beoorcleelingslijsten mogen geen an
de re besche iden worden opge legd, dan die, 
welke daar in volgens di t Voorschri ft behoo
l'en . 

A. Binnenblad. 
§ 17. Bij de invulling van kolom Z moet er 

naar gestreefd worden eene zoo juist mogel ijke 
persoons- en karakterbeschrijving '"'111 den te 
beoordeelen officier te geven. 

De beoordeelaar is daarb ij geenszins aan 
vaste uitdrukkingen of Yormen gehouden. 
H em word t vrijheid gelaten in de wijze, waar
op h ij den betrnkken officier wil schetsen. 
mits daaruit duidelijk blij ke in hoeverre de 
moreele , intellectueele en milita ire waarde van 
den beoordeelden offic ier hem geschikt doen 
zijn voo1· den rang, wel ken hij bekleedt en 
eventueel voor den naast hoogeren . 

In de ee rste plaats behooren daartoe de 
hoedanigheden in het l icht te worden gesteld. 
welke in het bijzonder h aar invloed , hetz-ij 
ten goede of ten kwade, ku nnen doen geleien 
op de waarde Yan den offic ier in den door 
hem beklee<len en in den naast_ hoogeren 
ran g. 

Hierbij moet worden in ach t genomen, dat 
de mate van geschikthe id van den officier 
voor zijne taak niet a ll een afhangt van zijne 
bekwaamheden. 1.ijne practische geoefendheid. 
zij n ijver en zijn gedrag, maai· ook, en wel in 
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toeuen1ende nuüe. naar gelang de bekleede 
funct ie van meer gewicht is, van het meer 
of minder bezit van eigenschappen als: vast
heid van karakter, besluitvaardigheid, wils
kracht. zelfstandigheid, pi ichtsbesef, voortva
rendheid, takt in het handhaven van de krijgs
tucht, moed om verantwoorde) ijkhe id te dra
gen, kalmte, initiatief e. cl. 

Daarnevens behoort alle aandacht te worden 
geschonken aan het meer of minder aanwezig 
zijn Yan hoedanigheden, welke den off icier 
als voorganger en als opvoeder van zijne on
dergeschikten kenmerken en welke hem het 
vertrouwen en de achting van degenen, die 
aan zijne zorgen zijn toevertrouwd, verzeke
ren, daaronder te begrijpen takt in den om
gang met zijne ondergeschikten en behart i
ging van hunne belangen. 

Rechtschapenheid, humaniteit, takt in den 
on1gang met anderen, beschaving, nevens an
dere hoedanigheden. welke den officier a ls 
mensch en a ls lid van eene beschaafde maat
schappij sieren, verdienen evenzeer in aan
merking te worden genomen. 

Voorts kunnen nog andere e igenschappen 
,·e rmeld worden in verband met de eigen
nar<ligheden van he t Wapen, het Dienstvak 
of de Inrichting, waartoe de officier behoort, 
den rang, welken hij bekleedt en den bijzon
deren werkkring, welke hem mocht ·zijn op
g-edragen. 

:\1et bovenstaande opsomm ing wordt geens
zins bedoeld, dat alle bovengenoemde karak
tereigenschappen of hoedanigheden in de be
oordeel ings lijst zouden moeten worden bespro
ken; de Chef vermeldt al leen datgene, wat 
tot het scheppen van een juist beel d met zijne 
1 icht- en schaduwzijden noodig i . 

Alzoo zal kolom 2 de gronden moeten aan
wijzen, waarop de slotsom, in een der . kolom
men 3 tot en met 7, deugdelijk gebouwd is. 

Tusschen die kolommen behoort dus weder
zijds een innig verband te bestaan. 

In kolom 2 wordt nog melding gemaakt 
rnn behaalde akten of diploma's van weten
schappelijke bekwaamheid of bevoegdhe id . 

Ook wordt daar in mededeeling gedaan van 
de in den loop van het tijdvak van beoor
deeling bijgewoonde curs ussen en detachee
ringen. 

Verder \\·or<lt in deze kolom melding ge
in.takt van die in den loop van het tijdvak 
der beoordeeling van of namens den Minis
ter van Oorlog ontvangen tevredenheidsbe
tuigingen of terechtwijzingen, waaromtrent 
werd bepaald , dat zij in afschrift in de be
oordeelingslijst van den betrokken officier 
zouden worden opgenomen. 

Aan het slot de r invulling van kolom 2 
wordt bovend ien nog vermeld , of de beoor 
deelde is een uitmuntend, zeer goed , goed, 
vrij goed, middelmatig, minder dan middel 
matig of een onbruikbaar officie r. W a nneer 
de beoordeel de in het tijdvak der beoordee l ing 
is gestraft, moet zu I ks daarbij tevens ve rmeld 
worde11. 

§ 18. Bij <le invulling van de kolommen 
3. 4, 5, 6 of 7 <luide m en aan a ls : 

a. bijzonde,· aan te bcvrlcn: 
de eerste-luitenants, di e ten volle voldoen 

aan het bepaalde in de vierde zinsnede van 
a rt i kei 14 der Bevorderingswet voo r de land-

macht 1902, of in de derde zinsnede van a r 
tikel 21 der ½"et voor het reserve-pe rsoneel 
der landm acht 1905; voorts kapiteins (rit
meesters) en officieren van hongeren rang, die 
niet alleen gerekend kunnen worden te be
hooren t"t de meest geschikten van hunne 
rangge11ooten, als bedoeld in de tweede zin
snede van artikel 15 der Bevorderingswet 
voor de landmacht 1902 of in de tweede zin
snede van artikel 22 der Wet voor het reserve
personeel der landmacht 1905, maar die te
vens dermate boven andere officieren va11 
hunnen rang uitmunten, dat zij voor eene 
bu itengewone bevordering bij keuze in aan
merking komen; 

U. aan te be·vel e n. : 
de officieren, die voldoen aan het bepaalde 

in artikel 9 der Bevorde1·ingswet voor de 
landmacht 1902, of aan het bepaalde in ar
tikel 14 de,· Wet voor het 1·eserve-personeel 
der landmacht 1905, en, voor zoovei· zij den 
rang van kapitein (ritmeester) of hoofdoffi 
cier bekleeden , daarenboven gerekend worden 
te behooren tot degenen, bedoeld in de twee
de zinsnede van artikel 15 der Eevorderings
wet voor de landmacht 1902 of in de tweede 
zinsnede van artikel 22 der Wet voor het 
reserve-pe,soneel de r landmacht 1905 ; 

c. nog niet aan te bevelen: 
de officieren, di e, hetzij wegens te weinig 

ervaring in hun rnng, dan wel wegens eene 
nog aan te vullen tekortkoming of te ver
beteren minder goede e igenschap, nog niet 
ten volle aan de voor bevordering gestelde 
e ischen voldoen, doch van wie verwacht 
wordt. dat zij die geschi ktheid a lsnog zullen 
verwerven· 

cl. niet in alle opzichten aan te bevelen: 
de kapiteins (ritmeesters) en officieren van 

hoogeren rang, die, ofschoon niet vallende 
ondel' e, echter niet gerekend kunnen worden 
tot de meest geschikten van hunne rangge
nootcn en van wie ook niet verwacht wordt, 
dat zij in de toekomst daaronder komen te be
hooren; 

r . ongeschikt: 
de officieren, die niet voldoen aan het be

paalde in artikel 9 der Bevorderingswet voor 
de landmacht 1902, of aan het bepaalde in 
artikel 14 der \Vet voor het reserve-personeel 
der landmacht 1905 en van wie niet verwacht 
wordt, dat zij di e geschiktheid a lsnog zullen 
"Verwerven. 

H et oordeel moet w0t·den uitgebracht door 
in de hetrokken kolom " Ja" in te vullen. 

\ \Taa,· het oordeel of een officier behoort 
tot de meest geschikten van zijn rang, dan 
wel dermate boven andere officieren van zijn 
rang uitmunt, dat hij voor eene buitenge
wone bevordering bij keuze in aanmerking 
komt, niet gegrond kan zijn op eene verge
lijking met alle andere officieren van den
zelfden rang, moet de beoordeelaar zich in 
zijne beoordeeling laten leiden door de onder
vinding, welke een veel jarige dienst hem 
heeft geschonken . 

Bij het uitspreken van een oordeel betref
fende de geschiktheid voor hoogere rangen 
blijven buiten beschouwing de diensttijd in 
den rang en de tijd van werkelijken dienst, 
welke door de Wet worden gevorderd. 

§ 19. H et invullen van kolom 8 is ver-
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plichtend, wanneel' een der kolomm e n 3, 5, 
6 of 7 met " Ja" is ingevuld. 

Overigens wordt den beoordee laar vrijheid 
gelaten te n aanzien va n het stell en van toe
] ichtingen in kolom 8. 

,venscht een officier van bevordering af te 
zien. dan moet hij hiervan door eene schrif
telijke verk lar ing doen blijken . D eze verkla
l'ing word t langs den hiërarchieke n weg bij 
het Departement van Oorlog ingedie nd , a l
waar zij in de beoordeelingslijst van de n be
tro kken officier wordt opgelegd. Bij de eerst
volgende beoordeeling word t hiervan melding 
gemaakt in kolom 8. 

H eeft een officiel' - op wien niet van toe
pass ing is het bepaalde in het ee rste lid van 
§ 3 - den hoogsten rang bere ikt in den Staf, 
het \\Tapen of Dienstvak waartoe hij behoort, 
da n wordt zulks in kolom 8 aangeteekend, 
te1·wij l d a 11 de kolommen 3 tot e n met 7 onin
gernld blij ven . 

§ 20. K olom 9 wordt a ll een ingevuld, wan
nee1· de beoordeelde naar het gevoelen van 
den heoordeel aar voor eene bijzondere betrek
k ing in aanmerking kom t . 

§ 21. ln de kolommen, waarin niets te ver
m e lden rn lt woHlt eene li ggende stl'eep ge
plaatst. 

B. Achte,·bla.tl. 

§ 22. In het hoofd der kolommen I. Il, 
III e n IV zal onmiddellijk onder die cijfers 
de dienstbetrekking worden ve rmeld van de 
a 11 toriteiten, wie r gevoelen in deze kol omm en 
moet worden omschreven, waa rdoor di e a uto
rite iten . na het omschrijven van hun gevoe
len. slechts pl aatsnaam, dagteekening en hun
ne handteekening behoeven te stellen met bij 
Yoeging ilaaronder van hunnen rang, zonder 
111eer. 

D e kolomme n I , II, III e n IV zijn, a ls 
i-egel , bestemd voor de autorite iten. die hiër-
11 rch isch boven den beoordeel aar in eersten 
aanleg zijn gesteld. 

Deze autoriteiten zullen een oordeel om
t rent den officie,· a lleen uitspreken, voor zoo
verre zij daartoe persoonlijk in staat zijn. Zij 
doe n zulks dan. behalve door hetgeen zij ove
ri gens meenen te moete n vermelden, onde r 
een der termen, verm eld in het hoofd der 
kolommen 3 tot en met 7 van het binnenblad . 

Voor zooveel mogelijk zullen zij a lsdan te
vens verklaren, of zij zich over igens a l dan 
lliet vereenigen met de beoordeeling aan de 
binnenzijde. Zijn zij niet tot het uitspreken 
va n een gegrond of volledig oordeel in staat, 
rlan wordt de kolom ingevuld met "Onbe
kend", ,,Niet genoegzaam be kend" of " Ove
rigens niet genoegzaam bekend". Voor zoo
,·eel de reser ve-offi cieren betre ft mag, ter 
vervanging van vorengenoemde termen, een 
di enststempelafdruk worden . geplaatst, zulks 
onder bijvoeging van d agteekening en paraaf. 

Het in de §§ 12 (vóórlaatste lid) en 13 
( eerste en tweede I id) voor den beoordeel aar 
in eers ten aan leg be paalde geldt mede voor 
de in deze § bedoelde a utoriteiten. 

§ 23. All e in dit voorschrift a ls beoordee
l aars aangewezen autoriteiten, di e ambtshalve 
daarnan behoefte hebben, kunnen de liggers
beoordeelingslij sten van de onder h unne be
Yelen staand" offic ieren ter inzage opvragen. 

A a n de Inspecteurs der Infante ri e e n der A r
til lerie wordt bovendien ge lijke bevoegdheid 
toegekend ten aanzien van die officieren van 
hun wapen, die lager of jonger in rang zijn 
dan zij zelve. 

§ 24. Voor wat de invulling van het achter
blad betre ft, geld t ten opzichte van de tot het 
Veldleger behoorende offic ie1·en , dat als be
oordeel aar in la.a.tsten aanleg optreedt: 

a. van hoofdofficieren, de Commandant 
van het Veldleger; 

b. van kap iteins (in divisieve rba nd) , di e 
in het jaar, waarin de beoordeelingslijst wordt 
opgemaakt, zes jaar of langer in hunnen rang 
hebben gediend , de betrokken Divisieoom
mandant ; 

c. van ka pite ins (in brigadeverband) , niet 
behoorende tot die, bedoeld onder b, en lui
tenants ( in brigade verband), de betrokken 
Brigadecommandant ; 

d. van kap iteins en luitenants (buit en di 
v isie- of brigadeverband) de betrokken In
specteur. 

Liggers beo01·deelingslijstcn. 

§ 25. De Chef, di e , op grond van het be
paalde in § 5, al s beoordeelaar in eersten 
aanleg optreedt, houdt van ieder door hem 
te beoordeelen offic ie r een duplicaat der be
oordeelingslij st aan, volgens het gegeven mo
del, om te dienen a ls ligger. 

Bovenaan op de voorzijde van zu lk een du
p licaat wordt het woord " Ligge r" in inkt 
gesteld . 

Bij de indiening van gewone . t usschentijd
sche, aanvul\ ings- e n wijzigingsbeoordeel ings
lij ste n worden de betrekkelijke liggers tege
lijkertijd aan de opvolgende autoriteiten ge
zonden, ter invulling van het achterblad. Deze 
li gge1, worden daarna la ngs denze lfde n weg 
te r oplegging teruggezonde n aan de n beoor
deelaar in eersten aanl eg . 

§ 26. De liggers blijven, in verzegelde por
tefeuill e, in het gehe im archief onder berns
ting van den in § 25 bedoelden betrokken 
Chef. 

Bij tijdelijke afwez igheid of ontsten te ni s van 
een Chef, mag de officier, die den dienst van 
dien Chef waarneemt of vervult, het zege l 
niet verbreken. Indi en dit laatste noodig 
mocht blijken, behoo,-t het te geschieden door 
d en hoogeren Chef. di e, na de vereischte 
handeling, de portefeuill e opnieuw verzegelt. 

Alle bescheiden , welke in de oorspronkelijke 
beoordeelingslijst van den betrokken officier 
worde n opgelegd, met uitzondering van een 
afschr ift -straflijst, behooren in gewaarmerkt 
a fschrift of a ls duplicaat in den ligge r te 
worde n gelegd. 

§ 27. Bij ove rplaats ing van een officier 
zendt zijn Chef, onder wiens berusting de 
1 igge r der hem betre ffende beoordeel ingslijst 
is, dezen, aan den nie uwen, tot beoordeeling 
in ee rste n aanleg aangewezen, Chef. Ook bij 
overplaatsing van een officier , omtrent wien 
nog geen li gger is aa nge legd. wo rden de 
eventuee l aanwezige nota' s aan I aatstgenoem
de n Chef overg-egeven. 

Eerstgenoemde Chef maakt bij di e ge legen
he id ecne Nota op, bevattende opgave va n de 
naa r zijn gevoelen eventueel noodige wijzi 
g ingen of aanvullingen in de laatstelijk om -
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trent den betrokken officier uitgebrachte be
oordeeling, alsmede a ll e gegevens , welke be
vorderlij k kunnen zij n om den nieuwen Chef 
een juist en volled ig oordee.l over den be
t ro kken officier mogelijk te maken. H ierbij 
moet worden in acht genomen het bepaalde 
bij de §§ 12 (vóórlaatste lid ) e n 13 (eerste 
en tweede lid ). 

D eze Nota wordt door den nieuwen Chef 
onverwijld naar het D e partement van Oorlog 
opgezonden. Een afschrift van deze Nota 
wordt in de n ligger bewaard, terwij l bij de 
ee rstvolgende invulli ng van de beoordeelings
lijst van den betrokken officier in kolom 2 
van deze Nota melding moet worden gemaakt. 

Op ge lij ke wijze word t bij wisseling van 
Che[ de I igger, eventueel ook de in deze § 
bedoe lde ota's, aan den nieuw opgetreden 
Chef ove rgegeven. Ook deze Jota's worden 
"nverwijld naar het D epartement van Oorlog 
opgezonden . 

Van hoofdoffi cieren, die tot den rang van 
Generaal-11ajoor worden be,·ordercl, dan wel 
tot Chef van een wa pen of di enstvak worden 
benoemd, van officieren, overgeplaatst of ge
detacheerd bij den Grooten Staf, be nevens van 
hen, die op non-activ ite it worden gestel d, den 
militairen di enst verlaten of kome n te over
lijden, worden de betrekkel ijke li ggers - in
geva l van 11onactief worden. ve,-gez,e ld van 
eene Nota als in deze § bedoeld - rechtstreeks 
aan het De partement van Oorlog toegezonden. 

·Ten aanzien van officieren, d ie bij het Le
ger in N ede rlandsch-Indië, bij de troepen in 
West-Indi ë of bij de Zeemacht worde n gede
tacheerd, worden de liggers, vergezeld van 
ee ne Nota, a ls in deze § bedoeld , aan het De
partement van Oorlog toegezonden . 

A,f ededeel ing ,,an eene beoordPeling aan 
den betrokl.cn off icie,·. 

§ 28. Ieder offic ier , die in zijne beoo r
deel ingsl ijst (gewone, tusschentijdsche, aan
vull ings- of wijzigingsbeoordee lingslijst) da n 
wel in eene beoordeelingsnota is aangeduid a ls 
.,ongesch ikt", als " niet in a ll e opz ichten aan 
te bevel en" of a ls "nog niet aan te beve len" 
voor bevordering tot de n naasthoogeren rang, 
dan wel ongunstig is beoordeeld in di e mat,,, 
dat ~e aangewezen gebreken of ·tekortkomin
gen - zoo zij n iet verbeterd of aangevuld wo1·
den - invloed zouden kunnen hebben op de 
geschiktheid van den beoordeelde voor den 
naasthoogeren rang, wordt, zoowel in het be
lang van den di enst als van den beoordeelde 
zelven, met die beocrdeel ing in kenn is ge
steld. 

D eze beoordeeling wordt, nadat zij bij het 
Departement van Oorlog is ingekomen , van
,rnge dat De partement rechtstreeks gezonden 
aan den Chef, die den Ji gger van den betrnk
ken officier onde r zij ne berusting heeft. 

Laatstgenoemde Chef draagt zorg, dat be
doelde beoorcleel ing onverwijld in handen 
komt van den betrokke n officier en dat zij , 
na door den beoordeelde voer "Gezien", on
der toevoeging van den datum, zonder meer, 
te zijn onderteekend - ter plaatse waar zu lks 
op die beoorcleeling is aangegeven - rech t
st reeks aan het Departem en t van Oorlog wordt 
t.eruggezonden, alwaar zij wordt opgelegd. 
Vóór de terugzending moet het v isum in af
schrift op de li gger-beocrdeel ingsl ij st (c. q, 

op de duplicaat- ota) worden gesteld. 
H et is den betrokken officier vergund af

schrift ,·an bedoelde beoordeel ing te nemen 
en te behouden. 

vVanneer late r eene beocrdeeling wordt in
gediend. we lke eene wijziging in gunstigen 
zin inhoudt omtrent de geschiktheid van de 
beoordeelde voor den honge ren rang, dan za l 
hem ook deze gunstige beoordeoling ter ke n
ni s beboeren te worden gebracht op overeen
komstige wijze, a ls in het 2de e n het 3de lid 
van deze § is voor ge oh reven. , 

Voer het geval een off icier, op wien het 
bepaalde in deze § van toepass ing is , zich in 
het bui tenl and bev indt, behoort de nopens 
hen1 op te n1aken beoordce li ngs lijst in t'l.t.,' C ( · 

voud te "·orden i nged ic nd. 

l n brcn (J cn en, onderzoeken vctn bezwaren. 

§ 29. I nd ien de beoordeelde officier zich 
over eene omtrent hem uitgebrachte ongun
stige beocrdeeling bezwaard gevoelt. heeft hij 
het recht een bezwaar chri ft in te zende n ; 
deze inzending kan geschieden, naar verkie
zi ng, rechtstreeks aan den :i\1inister van Oor
log of wel la ngs de n hiërarnhieken weg, 

I n het laatste geva l zull en de opvolgende 
Chefs van den inhoud van het bezwaarschri ft 
kennis nemen, doch zij voegen aan dat stuk 
geenerlei weerl eggingen of beschouwingen toe. 

D e inhoud van dat bezwaarschrift komt ge
heel voer de vera 11 twocrcl elijkhe id van den 
inzender van dat stuk. 

H et bezwaarschrift moet uiterlijk een 
maand, nadat rle ongunst ige beocrdeeling 
door den beoordeelden offic ier voor "Gezien" 
is oncle rteekcnd, aan den Minister van Oorlog 
zij n verzonden. In bijzondere gevallen - ter 
beoordee ling van den Ministe" van Oorlog -
kan deze termij n worden vei-lengd. 

§ 30 : De Minister van Oorlog beschikt n iet 
op het bezwaarsch r ift clan na het advies te 
hebben ingewonnen va n eene Commissie van 
onderzoek, welke bestaat uit 3 leden , zij nde 
oppe r- o[ hoofdofficieren van de Landmacht, 
hetzij in activiteit, dan we l op nonactivite it 
of gepens ionncerd - bij voorkeur opper
o ffi cieren - an.11 welke een secretaris wordt 
toegevoegd. 

§ 31. De leden. zoomede de secretaris va n 
eene Comm iss ie, als in § 30 bedoeld, genieten 
vergoeding voo r re is- en verb lijfkosten vol
gens de daarom t rent be taande bepal ingen. 

§ 32. N aar mate van het aantal ingekomen 
bezwaar ehr iften geeft de Mini ter van Oor
log de vereischte bevelen tot samenstelling 
van een of meer Commiss iè'n van onderzoek, 
a ls bedoeld · in § 30. 

Aan eenzelfde Comm iss ie kunnen meerdere 
bezwaarschriften ten onderzoek worden op
gedragen . 

Bij de samenstel li ng der Comm issiën wordt 
rekening gehouden met den r a ng of de d ienst
betrekki ng van den inze11der van het bezwaar
schrift, met het \Va pen, d en Staf of het 
Dienstvak, waartoe hij behoort, zocvee l mo
gelijk met den rang of de die nstbetrekking 
van hem of hen, tegen wiens of wier beoor
deeling bezwaar wordt ingebracht,. en met 
den aard van het ingebrachte bezwaar, 

Voert mogen zij, die als meclebeoordeelaars 
in de zaak betrok ken zijn, geen I id va n de 
bedoelde Commissie worde n. 
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§ 33. De Comrniss iën van onderzoek hou
den in den regel zitting te 's -Gravenhage. 

Zij hooren , hetzij schr iftelijk dan wel mon
de! ing, den inzender van het bezwaarschrift 
en de betrokken Chefs en zijn, met gebruik
making van gepaste middel en. over igens vrij 
in de wijze van onderzoek. Zij hebben het 
recht ken nis te nemen van alle stukken, welke 
te ,· zake knnnen d ienen . 

Zoo spoedig mogelij k, nadat een bezwaar
schrift in hare h a nden is gesteld , brengt de 
Comm iss ie aan den Minister van Oorlog een 
schr iftelijk rapport uit. vergezeld van een 
met redenen omkleed advies. 

§ 34. De beschikking van den Minister van 
Oorlog op het ingediende bezwaarschrift wordt 
chriftelijk langs den hi ërarchieken weg aan 

den inzender toegezonden en kan door dezen 
off ic ie ,· worden behouden. 

Een gewaarmerkt a fschrift van de genomen 
beschikking wordt door de zorg van den be
trokken Chef opgelegd in den ligger der be
oordeelingslijst en een tweede zoodani g af
schr ift vanwege het Departement van Oodog, 
ter kennisneming voor de leden, toegezonden 
aan den Voorzitter van de betrokken Com
miss ie van onderzoek en, na terugontvangst , 
opgelegd in de beoordeel ingslij st. 

Luidt de beschikking gunstig voo ,· den in
zender van het bezwaarschrift, dan zullen 
hem . eventueel in verband met het tweede lid 
van § 33, gemaa kte rn is- en verblijfkosten 
worden vergoed. 

JJ·ijzond,ere bq,al,ingon omtrent het invul
len 'tan de beo01·deelingslijsten van 

off icieren van .so1n,niç1e .staven, 
wapens . rlien-S t'takken of in-

1·ichtingen. 
§ 35 . De hoofdoffi cieren ten bureele van 

rlen Ch.ef van den Generalen Staf, die aan
g-ewezen zijn al s hoofd van de afdeelingen 
Generale Staf, Luchtverdediging , Etappen- en 
Verkeerswezen en Voorziening behoeften in 
Oorlogstijd, t reden op a ls beoordeelaar in 
eersten aanleg van de bij hun a fdeel ing werk
zaam gestelde off icieren. Mede treden als 
zoodanig op de Chefs van · Staven bij het 
H oo fdkwartier va n het Veldleger, bij de Di
v isiën (hieronder ook begrepen de Intendan
ten ten aanzien van de onder hunne bevelen 
dienende officieren} en de Lich te Brigade, 
a lsmede bij de vesting Holl and en de Stelling 
van den H elder. De beoordeeling op het ach
terbl a d geschied t vool'ts op de wijze, als in 
het 2e lid van § 22 is aangegeven. 

De beoordeeling in laatsten aanleg van de 
hoofd- en subalte rne off icieren van de School
compagnie van den Motordi enst geschiedt on
derscheidenlijk door den Chef van den Gene
ralen Staf en den H oofdoffi c ier ten bureele 
van den Chef van den Generalen Staf, belast 
met den Etappen- en Verkeersdienst. 

~ 36. De Commandant van de. Vesting 
Holland en de Commandant van de Stelling 
van den H eldei·, voor zoove r hen betreft en 
voor zoover toepasselijk, ontvangen, ter invul 
l ing van een der kolommen op het achterblad, 
de beoordeelingslijsten van den aangewezen 
Steil ingarts en van de aangewezen E erste toe
gevoegde · offi ieren der Genie. 

De Commandant van de Vesting Holl and 
beoordeelt uitsluiteud de aangewezen Front -

en Groepscommandanten en de aangewezen 
Artille ri e-Commandanten van de Vesting Hol, 
Iaud, al tha ns voor zoover deze officieren niet 
behooren tot een korps of eene inricht ing vau 
het leger. In dat ge..-al vult de Commandant 
der Vesting Holland een der kolommen van 
het achterbl ad in. 

De Bevelhebbers in de Mili ta ire Aîdeelin
gen vu llen a ls zoodani g een der kolommen 
van het achterbl ad in van de beoordeel i ngs
Jijst betreffende de onder hen ressorteerende 
Garn izoens- en Pl aatselijke Commandanten, 
eventueel onder verwijzing naar de beoordee
ling, welke zij bereids a ls Divisie-Comman
dant uitbrach ten. 

§ 37. De officieren, werla.,am bij de Mili 
taire Verkenningen, worden, gedurende deze 
werkzaamstelling, beoordeel d doo l' den Di -
1·ecteur dier Inrichting en door den Chef van 
den Generalen Staf. 

§ 38. V an de off icieren, di e a ls leer! ingen 
bij de Hoogere Krij gsschool zijn gedetacheerd, 
worden gedurende die detacheering geen be
oordeelingslijsten, doch eventueel wel Nota' s, 
als bedoeld in de §§ 14 en 27 opgemaakt. Na 
a floop van hunne detacheering worden zij 
uitslui tend beoordeeld door den Directeul' der 
Hoogere Krijgsschool. 

De beoordeelingslijsten van de officieren 
van het Leger in Nederlandsch-lndië, zoo
mede de liggers-beoordeelingsl ijsten van de 
officieren van het L eger hier te lande, worden 
b waard in het gehe im a rchief van den Di
recteur. De beoordeel ingslijsten van laatstbe
doelde off ic ieren . zoomede die van de offi
c ieren van het Leger in N ederlandsch-Indië, 
wier detacheering geëindigd is , worden -

1 vool' zooveel laatstgenoemde -officieren betreft 
met bij gewerkte extracten-strafboek - bij het 
Depar tement van Oorlog ingediend . 

Offic ieren , di e, na hunne studi ën aan de 
Hoogere Krij gsschool te hebben dool'loopen , 
worden gedetacheerd bij den Generalen Staf, 
worden gedurende die detacheering uitsluitend 
beoordeeld door den Chef van dien Staf. 

§ 39. De beoordeelingslijsten van de offi 
c ieren, werkzaam bij inrichtingen van Mili 
tair Onderwijs, (Hoogere Krijgsschool en K o
ninklijke Milita ire Academie}, worden inge
vuld door het H oofd der inrichting, waarbij 
zij werkzaam zijn. 

Van de officieren-l eerarnn, werkzaam bij de 
Hoogere Krijgsschool, is de Chef van den 
Gener-alen Staf beoordeel aar in laatsten aan
leg. 

§ 40. De beoordeel ingslijsten van de offi 
c ieren van het personeel der Intendance, voo,· 
zoover n iet onde ,· de rechtstreeksche bevel en 
van cl n Hoofdintendan t dienende, moeten 
mede door dezen worden ingevuld . 

§ 41. De beoordeel ingslijsten van de offi 
cie ren van het pe rsoneel der Milita ire Admi
nistratie, voor zoover niet onder de rech t
streeksche bevelen van den Inspecteu r van 
dat dienstvak dienende. moeten in de laatst<' 
plaats aan dezen , te ,· invuHing, wordon toe
gezonden . 

§ 42. Officie ren van gezondh eid , bij in 
ri chting!)n van 1ilita ir Onderwijs ingedeeld , 
a l ook alle P aardenartsen en alle M ili taire 
Apothekers - met u itzondering van den toe
_'(e voegden Paardenarts, di e uitsluitend wordt 
beoordeeld door den. Chef van den Vet01·i-
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nairen Dienst - worde n in eerste n aanleg be
oordeeld door den militairen geneeskundige, 
door den paarde na rts of door den militairen 
apotheker, aan wien de beoordeelde voor de 
waarneming van zijn genees- en heelkundige 
praktij k of va n zijn pha rmaceuti schen di enst 
verantwoorde) ijk is. 

Kolom I van het ach terblad wordt ingevuld 
door den Che f van het Korps of de Inrichting, 
waarbij zij di en t doen ; kolom II en III 
eve ntueel door de daa ropvolgende a utori teit 
of autoriteiten en kolom IV door den Chef 
van het betrokken die nstvak. 

§ 43. De officieren van gezondheid , met 
bij inrichtinge n van Milita ir Onderwijs in ge• 
deeld en geen Chefs van den ge neeskundigen 
dienst in garnizoenen zijnde , a lsmede de Ad
ministrateurs van de Mili taire Hospi talen, 
worden in eersten aanleg beoordeeld door den 
Chef van het Milita ir Hospitaal o f, ingeva l 
zij niet bij een Militair Hospitaal zijn inge
deeld, door den milita iren geneeskundi ge, on
der wiens onmiddellijke bevel en zij staan. 

D e Chefs van de n geneeskundi gen di enst 
in de garnizoenen, ni et tot inrichtingen be
hoorende, worden uitsluitend beoordeeld door 
den Inspecteur van den Ge neeskundi gen Dienst 
der Landmacht, . die voorts a ll e overige in 
deze § bedoelde offic ier en va n gezondheid en 
administrateurs beoordee lt. 

§ 44 . Magazijnmeesters der Artilleri e, on
der de rechtstreeksche bevel en va n den Di
recteur voor het Artill erie-Materi eel dienende , 
worden uitslui tend door di e a utori teit beoor
deeld. 

Magazijnmeesters, niet onder de rech tstreek
sche bevelen van genoemden Directeur di e
nende , worde n m ede door dezen beoordeeld. 

§ 45. Officieren, we rkzaa m bij het D epa r
tement van Oorlog, worden, bij het eind e die r 
werkzaamstelling, beoordeeld. (Op hen is 
echter wel va n toepassing het bepaalde in het 
eerste lid van § 14.) 

Deze beoordeel ing geschiedt a ls vol g t: 
a. door de Hoofden der Afdeelingen (in

dien dez e officier zijn of zijn geweest), be
treffende de onder he n werkza am zijnde offi
cieren ; 

b. door den Secretaris-Gener a! ( indien deze 
officier is geweest), betreffende de recht
streeks onder hem werkzaa m zijnde officieren ; 
en 

c. door den Minister van Oor log in de 
overige geva llen. 

B epalingen betreff ende het invullen van 
de. beoordeel ingslij sten van rcserve-

o f ficieren. 

§ 46. De invulling va n de beoordeelings-
1 ijs ten van de reserve-officieren geschiedt 
overeenkomst ig de beginselen , welke in de 
voorafgaande §§ werden neergelegd, met i~
achtneming van de hieronder vol gende b1J
zondere bepalingen. 

§ 47. De reserve-officieren voor speciale 
dienste n bij den Vrijwilligen L a nd torrn wor
de n in eer ten aanleg beoordeeld door den 
Commandant va n het Korps, waartoe zij be
hooren. 

De Inspecteur van den Vrijwilligen Land
storm verricht de verde re invulling op het 
achterblad . 

Komen bedoelde officieren tot het verrich-

ten van practi sche n di enst o nder de wa penen 
bij een a nde r korps da n waa rtoe zij behoore n, 
dan wordt. na afloop va n deze periode , door 
den betrokken Korpscomma ndant - c. q . door 
den betrokke n hoofdinstructeur - eene Nota 
ingevolge § 14 gezonde n aa n den beoordee laa r 
in ee1·sten aanl eg, di e voor de verdere door
zending aan het De pa rtement van Oorlog 
zorgt. 

§ 48. De ligge rs-beoordeel ingslijsten, be
t re ffende de o ffi ciere n van het reserve- µe rso
neel va n den Geneeskundigen Dienst <ler 
L a ndm ach t wo rden door den Chef d ie in 
eersten aanl eg beoordeeld heeft, gezor'ide n a a n 
den In peC'teur van genoemd dienstvak - voor 
zooveel de P aarde na rtsen e n de Mili taire 
Apothe ke rs betreft aan den Che f ondersche i
denlij k van den Milita iren V eterina iren- en 
<len M ili tairen Ph a rmaceuti schen Dienst - 
di e de liggers, na invul! ing, in zijn gehe im 
a 1·chie f opl egt. 

Bij opkomst voor we rkelijken dienst voor 
m instens zes ach te reenvolgende dagen, worden 
de I iggers-beoordee l ings lijsten door den Che f 
var. het betro kken dienstva k gezonden aa n 
hem , di e de beoordeelingslijst in eersten aa n
leg behoort in te v ull en. 

§ 49 . V a n rese rve-officieren wordt - ook 
in het tijdvak, bedoeld in het laatste l id van 
§ 7 - telkenmale, wa nneer zij onder de wa 
penen zijn geweest, door den Chef, (hieronde1· 
ook begre pen compagnies- en ove reenkomstige 
comma nda nten voor wat de reserve-ee r te
l uitena nts betre ft), onde r wien zij hebben ge
di end, eene Nota opgemaakt, als bedoeld in 
§ 27 - c. q. § 14 -, met di en verstande, dat 
- m et a fwijking va n het bepaalde in het 
vóórl aatste lid va n § 7 - ten aanzien van 
reserve-eerste-luitenan ts en de met hen in rang 
gelijkgestelde reser veoffi c ier en , slechts één ge
wone beoordeelingsl ij st wordt ingediend (na 
zeven ja ren di enst in den lui tenantsrang). 

Bij de invulling va n kolom 2 van het bin
nenbl ad der gewone beoordeel ingslijsten be
treffe nde reserve-eerste-luitenants e. d. , die 
voor bevordering worden aanbevolen (kolom 
4) , ka n - behoudens de vermelding van even
tueel over te leggen nota's - worden volstaan 
met de mededeeling : ,,I s een .. ....... officie r" . 

Voor het geva l eene Nota, al s in deze § 
bedoeld, is opgem aakt door den Chef, di e 
aangeweze n is voor beoordeeling in eersten 
aan leg, is het voldoende in kolom 2 naa r den 
inhoud di er Nota te verwijzen. 

§ 50. Tndien door den korten duur der aan
r a king tusschen de beoordeelende Chefs en 
hunne onder geschikte officieren de persoon -
e n karakterbeschrijving niet zoo in bijzonde ,·
heclen ka n worden gegeven a ls in § 17 we rd 
voorgeschre ven , m ag di e tot hoofdzaken wor
den bepaald. 

111 ieder geval zal het oordeel zich in de 
eerste pl aats moeten uitstre kken ove r di e 
e igenscha ppen en hoedanigheden, welke vol 
gens de bepa lingen der wet de gesch ikthe id 
voor den naast hongeren rang beheerschc n. 

§ 51. Op r eserve-officier en , di e in hunne n 
m ug nog geen werkelijke n di enst hebben ve r-
1·icht, is het bepaalde in § 28 niet van toe
pass ing . In. zooda ni g geval wordt in kolom 8 
vermeld : ,,H eeft in zijnen rang nog gee n 
werkelijken di enst ve rricht" . 

§ 52. Bij de invulling der beoordeelingslijs-
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ten van de reserve-officieren behoort in kolom 
8 te worden vennelcl of - en zoo ja, wanneer 
- de beoordeelde in het tijdvak der beoorclee
ling werkelijken dienst heeft verricht. Zulks 
zal worden aangeduid met de woorden: 
,,Heeft in het tijdvak der beoorcleeling wer-
kelijken dienst verricht van ......... 19 ... tot en 
met ......... 19 ... " of: ,,Heeft in het tijdvak 
der beoorcleeling geen werkelijken dienst ver
richt". 

§ 53. Op reserve-officieren is niet van toe
passing het bepaalde in het 2e en het 4e lid 
van § 27. 

Slotbepaling . 

§ 54. In gevall en waarin dit Voorschrift 
niet voorziet, bes] ist de Minister van Oorlog. 

BEPALINGEN betreffende de beoordeeling 
van de officieren bij de landmacht in tijd 
van oorlogsge•vaar, alsmede tijdens een 
oorlog. 

Het voorschrift betreffende de beoorclee-
1 ingslijsten van de officieren bij de landmacht 
blijft in tijd van oorlogsgevaar, a lsmede tij
dens een oorlog, van kracht, voor zoover 
hierna niet anders wordt bepaald. 

Zoow el in tijd van oorlogsgevaa,· als tijden s 
een oorlog geleien de volgende bepalingen: 

1. Het opmaken van gewone beoordeelings
lijsten vervalt. 

2. De liggers-beoorcleelingslijsten worden 
bij afkondiging van de vóór-mobilisatie onder 
dubbelen omslag verzonden aan het Depar• 
tement van Oorlog. Op den binnen-omslag 
moet worden vermeld de autoriteit, van wie 
de zending afkomstig is , terwijl daarop tevens 
wordt medegedeeld - zoo noodig door aan
hechting van eene naamlijst - welke liggers 
zich in het pakket bevinden. 

3. De beoordeel i ng betreffende een officier · 
wordt· in eersten aanleg opgemaakt door den 
Chef, onder wiens onmiddellijke bevelen hij 
op dat tijdstip in zijne oorlogsfunctie dient, 
terwijl de hoogere hiërarchieke Chefs van den 
officier daarna hun oordeel op hetze] fcle stuk 
stellen. De compagnies- en overeenkomstige 
conunandanten zijn, voor zoover :dj niet zelf
standig zijn, hieronder niet begrepen. 

Geen beoorcleel ing wordt uitgebracht door 
den Opperbevelhebber van Land- en Zee
macht. 

4. De beoordeelingon worden door den in 
de laatste plaats beoorcleelenclen Chef, door 
tusschenkomst van den Opperbevelhebber, aan 
het Departement van Oorlog toegezonden. 

5. De officieren van den Generalen Staf, 
de Genie, de Koninklijke Marechaussee, de 
Intendance, de Militaire Administratie, als
mede de officieren van gezondheid, de mili
taire apothekers en de paardenartsen, worden 
in de laatste plaats beoordeeld door den 
Chef van het wapen of het di enstvak. 

6. Alle beoordeelingen worden opgemaakt 
volgens het bestaande model , met dien ver
stande, dat de vermelding van het Koninklijk 
Besluit, waarbij de beoordeelde in zijn tegen
woorcligen rang werd benoemd, achterwege 
kan blijven. Voor het geval de betrokken of
ficier in het tijdvak der beoorcleeling is ge
straft geworden, behoort een uittreksel-straf
lijst te wOl"clen bijgevoegd over die periode. 

7. Van elke ingediende beoordeeling wordt 
een duplicaat opgen1aakt, voorzien van het 
opschrift " Ligger" en in het gehe im archief 
van den betrokken mobilisatiechef opgelegd.: 
Deze li gger wordt bij verwisseling van chef 
- ook bij overplaatsing van den beoordeelde 
- aan den nieuw optredenclen Chef overge-
geven. 

Bij demobili satie wordt deze ligger - tet· 
opl egging - onverwijld gezonden aan den 
betrokken vrndechef. · 

8. Het bepaalde in de §§ 28 tot en met 34 
van dit Voorschrift is geldig voor de beoor
deelingen, hiervoren in punt 6 bedoeld. 

I n tijd van oorlogsgevaar. 
9. Beoordeelingen worden ingediend: 
a. van een tweede-luitenant, alleen wan

neer de Minister van Oorlog zulks gelast en 
voorts in bijzondere gevallen, als bedoeld in 
het 2e lid van § 7 van dit Voorschr ift; 

b. van ieder der overige officieren, wan
neer hij komt te behooren tot de zooveel oud
sten iu de ranglijst (zij, die reeds voor be
vordering zijn voorbijgegaan niet meegere
kend), a ls de Minister van Oorlog voor iede
ren rang zal vaststell en; 

c. voorts van alle hoofd- en subal terne of
ficieren, telkens wanneer de M inister van 
Oorlog zu lks beveelt, of wanneer een der be
oordeelende Chefs aanleiding heeft een aan
vull ings- of een wijzigingsbeoordeelingslijst in 
te dienen. 

Tijdens een oorlog. 
10. In de op te maken beoordeelingslijst 

uitsluitend te vermelden: 
I. of de beoordeelde is: 
a. bijzonder aan te bevelen, 
b. aan te bevelen, 
c. nog niet aan te beve len, 
d. niet in a ll e opz ich ten aan te bevelen. 

dan wel 
e. ongeschikt 
voor bevordering tot den naast hoogeren 

rang ; voorts : 
II. in de gevallen, bedoeld onder I a, t, rT 

of e: 
in kolom 8 eene zeer beknopte, maar zake

lijke en bes! iste motiveerin!l" van het uitge
brachte oordeel ; en ten slotte 

III. in kolom 10 plaatsnaam en dagteeke
ning, alsmede hanclteekening, rang en dienst
betrekking van den beoordeel aar. 

ll. Beoordeelingen worden opgemaakt en 
ingediend in de gevallen, als bedoeld onde1· 
9 C. 

iIODEL. 
(21½ cM. in de breedte 

34 cM. in de hoogte). 

GEWONE} 
TUSSCHENTJJDSCH_!_ 1 BEOORDEF.LINGSLVS1' 

AANVULLINGS-- --- -
WJJZIGINGS-

betreffende : 

1 Voor zooveel noodig door te halen. 
2 Invullen : op den eersten regel, naam en 

voornamen ; op de tweede en volgende regels, 
rang - c. q. met vermelding van reserve -
voorts Korps, Staf, Inrichting of Dienstvak. 
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In zijn tegenwoordigen rang benoemd bij 
Koninklijk Besluit van ________ _ 
19_ ...... , N° ................ , met ingang van _____ _ 
Hl ..... _. 

1) Toelichtingen. §: 
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GEVOELEN VAN DEN -----
I II III IV 

---..--------. 1 
,-

1 

Plaats voor de door den beoordeelde 
eventueel te stellen handteekening, 
enz. ( zie § 28, derde lid). 

MODEL. 
21 cM. in de breedte, 
33 cM. in de hoogte). 

_______ } (Onderdeel.) 

NOTA, 
als bedoeld in§ -·---- V.B. L., betref/ende den 
________ (rang.) 
-------- (voorletter(s) en naam.) 
-------- (korps of onderdeel.) 

Heeft onder mijne bevelen gediend van den 
_______ 19_ tot en met den __ 

19_ . 
1. Gedrag ... . . . 
2. IJver . . . .... . 
3. Verrichtte zijn diensttijd 

als . ..... . 
. \ aanvoerder 

4. Geschikt als I instructeur 
5. Handhaaft de krijgstucht 
6. Kennis van voorschriften 
7. Tactisch inzicht . . . . 
8. Karaktereigenschappen . 
9. Militaire en maatschappe

lijke vormen . . . . . . 
10. Tenue, uiterlijk voorko

komen . . . . . . . . . 
11. Gevolgde cursussen . . . 

12. Akten van bekwaamheid, 
diploma's, enz. . . . . . 

13. Maatschappelijke positie . 
14. Geschikt voor den dienst 

,,.an .. .. ... . 
15. Vermeldenswaardige bij

zonderheden (als b.v. ver
standelijke vermogens, 
ontwikkeling, enz.) . . . 

16. Geschiktheid voor bevor
dering tot den naast hoo
geren rang . . . . 

17 . 
18. Is een ______ _ officier. 
19. Opmerking. In de laatstelijk, d.d. 

_____ 19_. uitgebrachte beoor-
deeling worden door mij geen wijzigingen 
of aanvullingen noodzakelijk geacht . 

PLAATS 1 (Standplaat~.) 
voor de door den ---- (DagteekeD.l.11;g.) 
beoordeeldeeven- (Handteekerung.) 
tueel te stellen 
hand- en dag-
teekening. (Zie 
§ 28, derde lid.) 

___ (Rang.) 
___ (Dienstbetrekking.) 



605 2 J u L r (S.24-3) 1928 

'l'.:,r /irhtiny. In den regel kan voor de invulling 
der punten 1 tot en met 7, 9, 10 en 18 
worden volstaan met een der bewoordingen: 
,,uitmuntend", ,

1
zeer goed'' , ,,goed", enz. 

Bij punt 3 fu nctie in t e vullen, b. v . ,,C.C." 
enz. 
Bij pnuten 4, 8, 11, 12, 14 en 15 alle~n 
dat"ene in t e vullen wat met zekerheid 
bek~nd is of beoorde~ld kan worden. 
Puut 13 alleen in t e vullen vcio r reserve
o ffi cie ren. 
Punt 16 steeds in te vullen met de daar
voor in § 18 V.B.L. vastgest elde bewoor
dingen, of met de woorden: ,,K an door 
mij niet worden beoordeeld". 
Punt 17 alleen dan in te vullen , wanneer 
de beoordeelde in het tijdvak der · beoor
deeling is gestraft. 
Yopr het geval in punt 19 naar eene voor
gaande beoordeeling kan worden verwezen, 
blijft de invulling van de punten 1 tot en 
met 18 acliterwege ; in het tegenoverge
stelde geval wordt het onder punt 19 ver
melde doorgehaald. 
Achter de uunten, behalve punt, 16, waar 
niets te vermelden valt, wordt een liggende 
streep geplaat st. 

voor den consulairen dienst zijn aangewezen 
en met goed gevolg het examen voor den con
sulairen dienst, bedoeld in artikel 6 van dit 
r eglement, hebben afgelegd. 

2. Tot vice-con~ul kunnen alleen benoemd 
worden zij, die gedurende den termijn, genoemd 
in artikel 9 van dit reglement, als aspirant
v ice-consul hebben gediend. 

3. Tot consul of consul-generaal worden, 
behoudens uitzondering in het dienstbelang, 
slechts zij benoemd, die de rangen van aspi
rant-vice-consul en vi~e-consul doorloopen heb
ben. 

4. 1. Telkens wanneer het belang van 
den dienst zulks eischt, wordt de aanwijzing 
als candidaat voor d en consulairen dienst voor
bereid door een commissie, daartoe door Onzen 
Minister van Bnitenlandsche Zaken aangewe
zen , bestaande uit vijf leden, onder welke het 
hoofd der Afdce! ing van het Depa,rtement van 
Buitenlandsche Zaken. welke belast is met de 
behandeling der consulaire zaken. De rnmmis
sie wordt bijgestaan door een ambtenaar van 
het Departement van Buitenla11dsche Zaken 
als secret aris. 

~- Deze commissie plaatst binnen veertien 
di,gen, nadat zij van Onzen Minist er van Bui
tenlandsche Zaken eene opgaaf heeft .ontvan
gen va n het aantal candidat en, \-oor den con-

2 J uli 1928. BESLUIT, houdende : sulairen dienst aan te wijzen, eene oproeping 
A. intrekking van het Consulair Reg- in de Nederland.,che 8 taatBcourant , waarbij te-

lemen t 1925 (8taa!sblad n°. llO) ; . vens het bovenbedoelde aantal wordt vermeld, 
B. vast st elling va n een nieuw reglement alsmede plaats en datum van het examen. 

op de inrichting van den consulairen Deze oproeping wordt door de commissie her-
dienst. S. 243. haald zoovele ma len als zij zulks gewenscht 

Wij WILHELMINA, enz. acht. 
Op de voordracht van Onzen )finist er van 3. Bij haar onderzoek naar de aanbeve-

Buitenlandsche Zaken rn n den 2den Mei I!l28, : lenswaardigheid van de personen, die zich bij 
Directie van E conomische Zaken, n° 1:3715 : haar hebben aangemeld, let de commissie op 

Den Ra,ad van Stat e gehoord (advies van den hun verleden, hunne geschiktheid voor hun-
5den Juni 1928, 11°. 36); 1Jen toekomstigen werkkring en hunne alge-

Gezien . het nader rapport van Onzen ge- meene ontwikkeling. 
noemden Minister van den 19den Juni 1928, Zij onderwerpt hen aan een , ergelijkend 
Directie van E conomische Zaken, n°. 18135 ; examen, waarbjj moet worden blijk gegeven : 

Hebben goedgevonden en verstaan: a. van vaardigheid om schriftelijk in goed 
a. in t e t rekken het consulair reglement, Nederlandsch eene zakelijke uiteenzetting of 

vastgest eld bij Ons besluit van den 23st _en beschrijving t e leveren, een stuk Nederlandsch 
l\Iaar t 1925 (8taatsblad n°.· llO) ; behoorlijk te lezen en zic-h van het gelezene 

b. vast t e stellen het volgende goed rekenschap t e geven, alsmede om Fransch, 
En"elsch en Duitsch proza goed te vertalen 
in h et Nederla ndsch en zich van die vreemde 
talen . pradisch mondeling en schriftelijk t e 
kunnen bedienen : 

Reglement op de inrichting van den 
consulairen dienst . 

HOOF DSTUK I. 

Van de consulaire posten. 
Art. 1. De consulaire posten worden door 

Ons ingesteld of opgeheven. 

HOOFDSTUK IT. 

Van de bezol<ligde consulaire ctmbtenaren. 

2. 1. De bezoldigde consulaire ambtena
ren hebben den rang van aspirant-vice-consul, 
vice-conRul , consul of consul-generaal. 

2. De bezoldigde consulaire (tmbtenaren 
worden door Ons benoemd, bevorderd, ter be
schikking gesteld en ontslagen. 

Zij kunnen door Onzen Mïnister van Bui
t enlandsche Za ken worden geschorst . 

3. 1. T ot aspirant-v ice-consul kunnen a,1-
leen benoemd worden zij, die als candidaa t 

192ii 

b. van eenige handelskennis ; eenige l,ennis 
van handelsrekenen, van boekhouden, van 
handelsaardrijkskunde, van handelsgeschiede
nis en van de Staatsinst ellingen van Neder
la nd en van N ederla,ndsch-Im:lië, Suriname en 
Çuraçao, alsmede van bekendheid met de grond
beginselen der Staathuishoudkunde. 

4. De commissie kan het examen, al naar 
zij wenschelijk acht, schriftelijk of m_ondeling 
dan wel op beide wijzen afnemen. 

5. De commissie is bevoegd om hen, wier 
schriftelijk werk onvoldoende is, niet tot het 
mondeling onderzoek toe to laten. 

6. Zij, die zich wenschen te onderwerpen 
aan het onderzoek, bedoeld in het derde lid 
van dit artikc!. moet en mannelijk Nederlander 
zijn en in den loop van het jaar, w,i,arin het 
het onderzoek plaats vindt, den leeftijd van 
21 jaar bereikt hebben. Zij melden zich daar-

39 



1928 ;2 .J UL I '. S,2-10) oüö 

too binnen ,lc-n termijn, bij dEl oproeping ver
meld, bij den secret a.ris der oommissie aan , 
met overlegging va n een bewijs van Nederla n
derscha p,een uittreksel uit h unne geboorte-akte, 
een kort relaas van het onderwijs,door ben 
genoten, eene verklaring van goed maatschap
pelijk gedrag, hunne diploma's, getuigschrif
ten of eindrapporten, alsmede het bewijs va n 
eene werkzaamheid gedurende eenigen tijd op 
een handelskantoor, het liefst eene export - dan 
wel importfirma, eene cargadoorszaak of eene 
niet t e groot e reeder ij . Indien er voor hen 
uitzicht bestaat om na hunne aanmeldi:,g nog 
diploma's , getuigschriften of einclrapyor ten te 
verkrijgen, deelen zij dit mede en zoo spoedig 
mogelijk na de verwerving zenden zij d ie stuk
ken aa n den secretaris der commissie in. Trvens 
deelen zij mede, welke verplichtingen zij nog 
te vervullen hebben ten aanzien van den 
milita iren dienst en leggen zij over eene ver
klaring omtrent hun gezondheidstoestand, af 
t e geven donr een geneeskundige, aan te wijzen 
door Onzen Minister voornoemd, waaruit o. a. 
blijkt, of zij lichamelijk geschikt zij n voor het 
verblij f in het buitenland. 

7. Binnen twee maanden na afloop van 
het examen brengt de commissie aan Omen 
Minist er van Buitenla ndscbe Zaken oen ver
slag uit, waarin zij baar oordeel . uitRpreekt over 
de personen, die voor aanwijzing in aa nmer
king komen, met opgaaf der volgorde, waarin 
zij Paar ha re meerring hehooren te worden 
geplaat st. · 

8. a de ontvangst va,n d it rap por t wor-
den bin nen eene maand ".!oor Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken do candidaten voor 
den consulai ren dienst aangewezen. 

5. l. De candidaten voor den consulairen 
dienst mo~ten zi h uiterlijk binnen t wee jaar 
na hunne aanwijzing schriftelijk bij Onzen 
Minister van Buitenlandsche Zaken aanmel
den, tot het afleggen van het exam ·n voor 
den consulairen dienst , bedoeld in a rt. 6. 

2. Wanneer zij zich in staat achten met 
goed ~evolg het examen te doen, geven zij 
daarvan kennis aan Onzen Minister van Bui
tenlandsche Zaken, die al, dan bepaalt wanneer 
het exam ·n zal worden geho ,den, met dien 
versta nde. dat het exam en wordt afge ~omen 
zoo m ');enlijk uiterlijk zes maanden nadat de 
aanmelding heeft plaats gehad: 

Bij deze kennisgeving leggen zjj over eene 
verklaring omtrent hun gezondheidst oestand. 
af t e geven door een geneeskundige, aan t e 
wijzen door Onzen Minister voornoemd, waar
uit o. a. bl ijkt, of zij lichaml\jk l(C-schi kt zun 
voor het verblijf in h~t b 1.riten land. 

3. Ter;:ake van hnnnP voorbereidende studi!' 
worden hun vanwege Onzen Ministei· va n Bui
telandsche Zaken de noodige aanwijzingen ver 
st rekt. 

Vereisch t ia voor hen het bezoek aan en d e 
bestndeering van ondPrnemingen van voort
brenging hier te lande. 

4. De candidaten voor den consulairen 
dienst 2.1.i n verpl icht omtrent h :rnnc studie en 
voort~ omt rent hun gedrag aan 0 :1zen Minister 
van "81Ji tenlandsche Zaken a lle inlichtingen te 
verstrekken, die hij direct of ind irect, mon<le
ling of s ·h, iftel(ik, van hen vorl,mgt en alle 
desbetrreffende wenken van den Minist er voor
noemd to volg,m. 

,;_ \Vegens aanhoudende ziekte en wee:ens 
pl ichtsverzuim en wangedrag van de Pandida
ten voor den consn lairen dienst ka.n Onze 
genoemde Minist er, ~e zijner beoordeeling, hunne 
aanwijzing als zoodanig intrekken. 

6. H et candidaat~chap vervalt voor hen, 
die :,;i,:h voor het examen niet binnen den 
termijn, omschreven in het eerste lid_. hebben 
aangemel<l. 

7. Wanneer een candidaat voor den con
.<u lairen dienst voo,· de eerste maal niet slaagt 
bij het afl pggen van het examen, kan hij het 
nog eenmaal herhalen bin nen een termijn, in 
overleg met de commissie, te bepalen door 
Onzen Minist er van Buitenlandsche Za ken. 

8. Voor hen, die zkh na hnr; ,:ie aanwij zing 
aan de st ncl ie van rechts- of ~taatswet enscbap 
aan eene Universiteit wjjden, of cursnssPn van 
hooger handelsonderwijs, het zii in N ederland. 
het zij in het buitenland, volgen, of ,vel in 
handel of industrie practisch werkzaam ziin . 
kan de termijn, genoemd in het eerste lid , 
door Onzen Minister va n Buitenla nd~che Zaken 
met ten hoogste één jn,ar worden verlengd. 
Gelijke verlenging kan op grond va n welbe
we2en ziekte of op grond van a ndere bui ten 
gewone "mstandighe<len - ter beoorrleeling
van Onzen genoemden Minister - door dezen 
worden toegestaan. 

6. H et examen voor den cons,tlairen dienst 
omvat : 

I . De Nederlanclsche, .Fran.sche, E ngelsche 
en Dui tsche talen, waarin do candidaat zich 
sch riftelijk en mondeling juist moet kunnen 
ui tdruklrnn. K ennis -:an eenige andere vreemd& 
taal strekt tot aanbeveljng. 

II. a. H et N ederlandsch Lurgerliil< rech t en 
wel voornamelij k Boek I, II en III B nr{!erl \ik 
Wet boek, en de Wet honclenrle Algrmeene 
Bepalingen der WetgPving va'1 het Koninkrij k: 

b. de vonrnaamste bepalingen va.n het 
Wet boek van Burger ljjke Rcchtsvorrlering; 

c. het Nederland~ch handelsrecht , in het 
bijzonder het zeerecht ; 

d. kennis in hoofdzaken van het Volken
rech t ; 

e. de strekking. de;- voornaamste N eder
lanclsche verdra~en op handelsgP.bied : 

/. de verplichtingen en bevoeg j heden der 
Nederlandsche consulaire ambten~ re'l , zooal 
die omschrevPn zijn in de "Hand leiding voo,· 
den N ederlandschen <'Ons11lairen amhtP.naar" , 
in de wetten, h,, treffendc de bevoegdheid rlei
consulaire ambtena ren to t het opmaken va11 
bnrgerlij ke akten en de consulaire rechtsmar.ht , 
alsmede in de consulaire convent ies ; 

7- de voornaaro~te bepa lingen va n het 
N ed<'rlandsch strafrecht en strafvor -Jering. 

III. a. De groote handels- en ver kee rswe
gen · 
- b.' den tegenwoor digen toestand van han -
del en nijverheiri, landbou w eu sclwepvaar t.. 
voornamd(ik m1et h Pt 002 op de Ne i erlandsPh<• 
en Nederlandsch-Oost- en West,.Inclisch e be
langen: 

c. dP. handelsgesPhiedenis sedert de ont
dekking van A merika. : 

d. de wijze van voortbrenging d er voor 
naamste N •derlandsC' he en K 0loniale artik1elen: 

e. de inrichting der ederlandsche handel-
en 5cbeepvaar tsbtistiek. 

Aan ben, die aan eenP Nederlandsche U ni-
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versiteit, of aan eene N ederlandsche H andels
hoogeechool met goed gevolg een doctoraal 
examen hebben afgekgd en daarbij in een of 
meer der hierboven genoemde vakken zijn 
geëxamineer<l., wordt vrijstelling van het exa
men in dat vak of die vakken verleen<l, mits 
in de verklaring, 1,etreffende den gnnstigen 
uitslag van hi,t doctoraal examen, zij aange
teekend, dat dit is afgenomen met het oog op 
de eie:•hen van den consulairen dienst en, voor 
zoovi;;.r he!-- doctoraal examen de rechts\veten
schap betrd, mits uit bedo,.,Jde verklaring 
blijke, dat bij het onderzoek in dat vak 
handels- en in het b;jzonder zeerecht hoofd
z11ak zijn geweest. 

7. 1. H et examen voor den C<)Ilsulalren 
dienst wordt in het openbaar gehouden t e 
's-Gravenhage, bij voorkenr in de tweede helft 
va:1 de maand Anril of van de maand October. 

2. Tijd en pla>tts van het examen worden 
vooraf in de Staatscourant afgekondigd. 

3. Het examen voor den consulairen dienst 
wordt áfgpnomen door <'ene commissie, door 
On~ benoemd, bestaande uit een voorzitter en 
4 leden. 

4. In die commissie heeft zitting een rechts
geleerde bekend met d" rech tspraktijk, een 
vertegenwoordiger van den handel, en, zoo 
mogehjk, een consul-generaal of consul of 
oud-consul-_generaal of oud-consul. Een ambte
naar van het Departement van Buitenlandsche 
ZaJrnn wordt door Onzen Minister van Buiten
landsche Zaken aan die commissie als secreta
ris toegevoegd. 

5. De commissie kan zich bij het afnemen 
van het examen doen bijstaat, door desknndi
gen. ua voor-if daartoe m~chtiging te hebben 
verkregen van Onzen Minister van Bnitenland
sche Zaken. 

6. Bij ontstentenis vandPn voorzitter of van 
een der leden wordt door Onzen Ministet· 
van Buitenlandsche Zaken tijdelijk in de ver
vanging: voorzien. 

7. De commissie wordt door haren voor
zitter tot het afnemen van het examen op~e
roepen, wanneer de Minister oordeelt, ctat 
da,araan b"hoefte be~taat. 

8. De commi~sie brengt aan vooruoemden 
Minister schriftelijk verslag uit van het examen. 

8. Z(j, die met goed gevolg het, examen 
voor den consulairen dienst hebb,•n afgelegd, 
worden binnen drie maanden nadien tot a~pi
rant-vice-consul aangesteld. 

9. 1. Dri<' ja ren na h 11nne aanstelling als 
zoodanig kunnen de aspirant-,•ice-consuls tot 
vice-consul worden bevorderd. 

2. Voor hen, wien krachtens het achtBte lid 
van nrt,. 5 verlenging is toegestaan van den 
termijn, binnen welken examen moet worr!en 
afgelegd, kan de termijn van drie jaren, be
:loeld in het vorige lid, met den duur der 
genoemde verlenging verminderd worden, iJJ
dien Onze Minister van Buitenlanrîsche Zaken 
daartoe termen aanwezig acht. 

10. 1. De consulaire ambtenaren worden 
door Onzen Minister van Buitenlandsche 
Zaken werkzaam gesteld bij zijn Departement. 
bij een Gezantschap of bij een consu laat-
:..:èneraal of consulaat, of wel ter beschikking 
gesteld v11n het hoofd van eenig ander Depar
tement van Algemeen Bestuur in Nederlarul 
N ~deriandsch-:ndië, Suriname of Curaçao, een 

en ander met dien v:;rstande, dat de aspirant
vice-consul zoo mogdijk althans een deel van 
zijn dienstt ijd iu hel lmitenland werkzaam zij. 

2. Z\i kunnen ook worden belast met de 
waarneming van een consulairen post, met 
dien verstande, dat de as pirant-vice-consu Is 
slechts in· aanmerking kunnen komen voor de 
t ijdel.ójke waarneming van een coMu lairen post. 

3. Bij werkzaamstelling in Nederland kan 
aan de consulaire am btenaren, n evenq hunne 
jaar wedde, eene toelage worden toegekend. 
waarvan het berîrag voor elk geval door Onzen 
Minister van Buitenlandsche Zaken wordt 
vastgesteld. 

11. Nadat de vice-consui vjif jaren als 
zoodanig beeft dienst gedac.n kan hij t.ot consu i 
worden bevorderd. 

12. Nada.t de consul vijf jaren als zoodanig 
heeft. dienst gedaan ka n hij tot cons•il-g~ne 
raal worden bevorderd. 

13. J. A11.n een consul-generaal kan een 
diplomat ieke t itel worden verleend voor den 
tijd gedurende welken hij een bepaalden post 
vervult, wanneer dit door Ons wenscheljjk 
wordt geacht voor de goede vervulling van 
dien post. 

2. Eveneern; zal een diplomat.ieke titel kun
nen worden verleenrl aan een consulairen 'l-mb
tenaar, wien een bijzondere lending naar een 
bepaald land is opgedragen. 

:!. BU ontslag of overplaatsing of bii het 
eindigen der bijzondere zending, bedoeld in 
het vorige lid , vervalL dii, titel van rechtswege. 

4. Ook kan uit hoofde van de reden, ver 
meld in lirl l van dit artikel, door Ons aan 
een consulairen ambtenaar de titel worden 
verleend van den rang, onmiddellijk volgende 
op dien, welken hij bekleedt. 

5. H et verleenen ,·an dien t itel brengt 
geene verhooging van bezoldiging mede. 

14. 1. De aspirant-vice-consuls genieten 
eene bezoldiging van f 2250,- per jaar, welke 
bezoldiging na elk jaar dienst als zoodanig 
met f 230,- wordt verhoogd, totdat een be
drag van f 2940,- is bereikt. 

2. Zoo zij buiten Nederland worden werk
zaam gesteld , kan hun bovendien eene ver 
goeding voor verbliif, door Onzen Minist~r 
,-an Buitenlandsche Zaken te bepalen, worden 
toe!!:ekend. 

15. l. De vice-consuls genieten eenc be
zoldiging van f 33R0,- per jaar, welke bezol
diging na elke twee jaren dienst als zoodanig 
met f 230,- wordt verhoogd, tot dat een be
drng van f 4070,- is bereikt. 

2. Zoo zii buiten Nederland worden werk
zaam gesteld, kan h•in bovendien Pene vergoe
ding voor verblijf, door Onzen Minister van 
B11itenlandsche Zaken t-e bepalen, worden toe
gekend, voor zoovee! hun niet krachtens 
artikel 18 r"eds eene vergoeding toekomt. 

16. 1. De consuls genieten eene bezoldi
ging van .f 4320,- per jaar, welke bezoldiging 
n9. elke twee jaren dienst als zoodanig met 
f 270, - wordt verhoogd, totdat een bedrag 
van f 5400,- is bereikt. 

2. Zoo zij buiten Nederland worden werk
,aam gesteld, kan hun bovendien cene ver
goeding voor verblijf, door Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken te bepalen, worden toe
gekend, voor znoved hno niet. krachtens ar
tikel 18 ree,!,. eene vergoeding toekomt. 
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17. l. De cons ul. -gcncratti g0nieten eene 
bezoltli ','.ing van f 5-!00,- per jaar welke bc
>.oldiging na elk jaar dienst a ls zoodanig met 
f -'170.- wordt rnrboogd, to tdat een bedrag 
van f 7680,- is bereikt. 

2. Zoo zti buiten N ederland worden w<> rkzaam 
ges teld , ka n hun bovend ien eene vergoeding 
,oor verblijf, door Onzen Minister van .Buiten
la ndschc z a:;en t e bepalen, worden toegekend, 
,oor zo,-.rnel h un □iet krachtens artikel 18 
reeds flf'nc vergoeding toekomt . 

18. l . De consuls-generaa l en de consuls, 
alsmede rle vice-consuls, d ie a nders dan ter 
t ij delij ke ,erva nging van een titulari~, een 
con ~nl a.ire n post beheere n. genieten voorts een e 
VC'rb!ij fsvergoeding tot zooda □ig be0lrag, als 
, oor den po, t , door lwn bekl<>ed, i~ vastge
Rteld. 

~- H et bedra2; der rnrbljjfsvcrgoeding, aan 
hen toe te ke nnen, wordt door 011 voo r ei ken 
post afzonderlijk vastgesteld . 

3. In geval van overl ijden wordt de ver
bl ijf verg,ieding, aan den consulairen a mbte
naar toegekend, uitbetaald aan z i.i n gezin t ot 
en met rlrie 11:laanden n:-i het overlijden. 

19. Aa n de con,u laire ambtenaren worden 
de dienstuitga,·en in 0verleg met Onzen Minis
t er va.n Buitenlandsche Zaken , ergoed . 

20. 1. Bij definitiern plaatsin!! aan het 
hoofd va.n een post wordt ter vergo<'rl ing der 
kosten van vestiging aa n den consulairen 
a m btenaa r door Ons een bedrag toegekend : 

voor consu ls-genernal van ten hoogste 
f 6COO,-; 

voor consuls van ten hoogste f 4500,- ; 
voor v ice-consuls van ten hoo~stc f 3500,- ; 
2. Wij behouden Ons voor, in elk voorko-

mend geval t e bepalen, of en in hoeverre eene 
vergoedi C?g voor kosten van uit rusting zal 
worden toegekend aan den consulairen ambte
naar, die niet definitief aan het hoofd van 
een post wordt geplaatst. 

3. Van deze bedragen, voor zoover zij op 
grond van de laatste plaats ing of overplaat sing 
zijn genoten, kan restit utie geëischt worden, 
indien de belanghebbende binnen de twee 
jaar op ûjn verzoek word t overgeplaatst of 
nit eigen beweging den dienst verlaat. 

21. In geval van p laatsing, overplaatsing, 
eervol ont slag of ter beschikkingstelling. zal
len aan de consulaire ambtenaren de kosten 
van verhuizing worden vergoed tot een bedrag, 
t elkenmale door Onzen Minister van Bui ten
landsche Zaken vast te stellen. 

22. I. In geval van plaatsing. overplaat
sin~, eer vol ontslag of t er beschikkingstelling, 
zulJen aan de consulaire a mbtc~aren de reis
en verblijfkosten van hun gezin naar hunnen 
post of naar Nerlerland vergoed vorden. 
Tenzij zij geen gezin hebben, kunnen hun ook 
vergoed worden de reis - en verblijEkosten van 
één(e) bediende. 

2. Hun eigen reis- en verblijfkosten worden 
geregeld op den voet, als door Ons vastge-
steld, of vast t e ~tellen. · 

3. In geval van overlijden van een con
sulairen ambtenaar, als bedoeld in het eerst e 
lid van dit artikel, ont va ngt zij n gezin ver
goeding voor de reis- en verb,ijfkost en naar 
N ederland of naar de plaats waar het zich 
gaat vestigen. 

In zooda□ig geval kunnen ook vergoed 

worden de reis- en verbl ijfkosten van één( e) be
diende. 

23. l. Aan de consuls-generaal en de 
consols, die aan het hoofd van een post staan, 
alsmede aan de co nsulaire a mbtena1·en, die 
belast zijn met het beheer van een post, in
dien dit beheer niet het karakter draagt 
eener t ijdelijke vervangin~ rnn den titularis, 
ka n een verlöf worden verleend : 

a. indien zij zijn gevestigd op posten in 
Europa, Noord-Afrika. Klein-Azië en Syrié, 
van 3 maanden na een onafgebróken diensttijd 
van v(j f jaren; 

b. indien zij zijn gevestigd op posten, .ire
legen binnen de kee rkringen of daarmede 
gelijkgest eld, van 8 maanden na een onafge
bro ken dien t t ijd van d rie jaren; 

c. indien ziJ zijn gevestigd op andere pos
ten, dan clie genoemd sub a en i,. van 6 
m aanden na een onafgebroken diensttijd van 
vier jar en. 

2. Bij t usschentijdsche overpl>tatsing van 
een de~ gr oepen, hierboven bedoeld, naar een 
der andere, bepaalt Onze Minist er van Bui
tenlandsche Zaken, in verband met den tijd, 
wellren de consulaire ambtenaar op zijn laat 
st e st andplaats heeft doorgebracht, of en in 
hoeverre zijne overplaat 0 ing als afbreking va n 
den dienst wordt beschouwd. 

3. Van de vèrloven, hier boven bedoeld, 
moeten de c '>nsulaire ambte naren een gedeelte 
in Nederland door brengen t er aanknooping 
van bet rekkingen met Nederlandsche hPlang
hebbenden en voor zoodanige ~-ndere bezighe
den , a l3 Onze l\finist er van Buitenlandsche 

1 Zaken noodig moch t oordcelen. Onze Minis
t er voornoemd bepaalt in e:k geval a fzonderlijk 
het gedeelte der verloven, dat voor het doel. 
in bovenstaande zinsnede omschreven, zal 
worden best eed. 

4. Bij aankomst in N,,.rlerland wenden de 
consulaire ambtenaten zich onmiddellij k tot 
Onzen Min ister van Buitenlanclsche Zaken 
t er ver:.Crijging van de noodige instructies in 
verband met het doel, aangegeven in het 
vorige lid. 

5. De duur der reis , an de standplaats 
van de consulaire ambtenaren, bedoeld in 
lid l , sub a eq c, naar Nede:rlanil t·n terug. 
berekend naar de kortste reisroute, is niet 
inbegrepen in het verlo:. 

6. ..\fgescheiden van het ver '.of, genoemd in 
lid l van d it a rt ikel, kan aan de consnls
gehe raal en de consul een verlof van zes 
weken, a.an de vice- ronsuls en de aspirant-vice
consuls een verlof van vier weken worden 
verleend. Deze verloven worden niet als afhre
king van den dienst in aanmer king gebracht. 
Gedurende d"' verloven, bedoeld in rlit lid, 
bl\jven de consula ire ambtenar en in het genot 
hunner volle ve rhlijfsvergo,,ding of vergoeding 
voor verb lijf. In geval van o,·erschrijding van 
het verlof , hierbo, en bedoeld, zal Onze Mi
nister van Buitenlandscbe Zaken beoordeelen 
in hoe,erre en in welke mat P a lsnog tot 
inhouding der verb lijfsvergoeding of vergoe
ding voor vcrlilijf zal worden overgegaan. 

7. In geval vau afwezighe id wegens ziekte 
bepaalt Onze Minister van Buitenlandsche 
Zaken, -in verband me den duur der ziekt0

, 

in hoeverre deze a l~ afb reking van den dienst 
, wordt besrhouwd . 
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8. De reis- en verblijfkos ten, door de con
sulaire ambtena ren te ma keri, zoowel voor zich 
zelf als voo r hun gezin . ter zake van de 
, erloven, bedoeld in lid 1 van dit art;kel, 
worden hun vergoed op den voet, a ls door 
Ons vastgesteld of vast t e st ellen. 

9. Bij tusschentijdsche vnloven genieten 
d e consulaire ambtenaren, genoemd in lid 
1 van dit artikel, noch voor zichzelf, uooh 
voor hun gezin, eene vergoeding ter zake van 
de kosten hunner verlofrei,en. 

10. Wij behouden Ons voor in elk ,·oor
komend geval te bepalen, of en in hoeverre de 
ko, ten hunner verlofreizen vergoed zullen 
worden aan de consuls, de vice-consul, en 
de asp'rant-viee-consuls, die t ij del ij k een enn 
sulairen post beheeren t er vervanging van 
den titularis, a lsm ede aan de conrnls, vice
consols en aspirant-vice-consule, die werk
zaam gesteld , ijn aan een Gezantscha p, aan 
een C0nsula>Lt -Generaal of aan een Consulaat. 

11. Gedn:rende hunne verloven biiiven de 
consulaire ambtenaren in het genot 

0

hunner 
jaarwedde, met dien verstande, dat geenP 
jaarwedde wordt genoten voor den tijd . dat 
het verlof langer dan een jaar duurt of 
geduurd heeft. 

12. D e termiin, wa'l.rna de consulaire 
ambtenaar volgens de bepalingen v~u dit re
glement in aa nmerking zoude Jrnnuen komen 
voor rangs- of traktementeverhoóg i.og, wordt 
verlengd met den duur van het verlof, door 
hem buit.on bezwaar van 's Lands schatkist 
genoten. 

24. l. Dl' verloven der consulaire amt, . 
tenar•n wo,·den, behoudens de uitzondering, 
bedoeld in het volgend lid, •1erleend door On
zen Minister van Buitenlandsch c Za ken . 

2. D e onmiddell (jke chef van een bezol
digd consulair ambtenaar is bevoegd aan de
zen een verlof te verleenen, hetwelk den duur 
Yan vier weken 's jaars niet mag overschrijden . 
tenzij ziekte of buitengewon e omstandigheden 
dit noodig maken . Van het verleenen van zoo
danig verlof geeft hrj kennis aan Onzen Mi
nister van Bu itenlandsche Zaken. 

den, worden de termijnen, bedoeld in de a rtt. 
11, 12, 14, 15, 16 c>n 17 van dit reglement, 
verlengd met den duur der ter beschikking
stellina of schorsing. 

4. 'be bepaling van het vorige lid geld t ook 
ten opzichte van consula ire ambtenaren, die 
tengevolge van ziekte gedurende een jaar niet 
in staat zijn geweest hun a ml;i t waar te nemen. 

27. Tot de bevordering van vice-consul , 
bejoeld in art, 9, en tot de verhooging van 
bezoldiging, bedoeld in de artt. 15 , Hl en 17, 
wordt a 11Pen dan overgegaan , wanneer de con 
suh ir:• a mbtenaar zijne taak ten g,c>noegen van 
Onzen Minist er v~n Buitenl andsche Zaken 
heeft vervuld. 

28. De bezoldigde consu lairn ambtern,ren 
mogen geen handel drijvc•n, noch behoerend 
vennoot of agen t eener handelsvennootschap 
onder eene firma of bestuurder, commissaris of 
agent, van eene ,:,,ndere vennootschap zijn. 

29. Aan de consulaire ambtenaren wo'!·dt 
eervol ontslag verleend , zoodrn. z(j den leef. 
tijd van 65 jaar bereikt hebben of dezen leef-

1 t ij d reeds bereikt hebben bij het in werking 
t reden van d it consulair reglement . tenzij re
den en, ontleend aan het belang van den dienst , 
het wenschelijk mak('n het ont, lag niet te 
verleenen. 

In het laat ste geval worden zij dool" Ons 
godnrende den tijd van een jaar in hunne 
l,etrekking gehandhaafd. Deze t ermijn kan van 
jaar tot jaar door On3 ,vorden verlengd. 

30. Het genot der consnlaire bezoldiging 
vangl aan meL den dag, waarop de benoeming 
ingaa t . Bijaldien in bel, beslui t van benoe
ming geen dat11m vau ing,mg is vermeld , 
vangt liet genot der bezoldiging aan met den 
dng, w,iarop het ambt wordt aanvaard. 

31. De toekennin6 van de periodieke vor
hooging der oon,;n;lair;, bezoldiging ge chiedt 
door Onzen Minister van Buitenlandsche Z,,ken . 

32 . De voor periodieke verhooging gestelde 
tijdva kken vangen 2an ruet den eernton dag 
van de maand, waai in do benoeming 1ngaat. 

H OOFDSTUK IIL 
Van de onbezoldigd_e consulaire ambtenaren. 

33. 1. De onbezolctigde consulairo ambte
naren voeren in hiëra rchieke volgo1 de den t itel 
van cç,nsulair agent, vice-consul, oonsul en con
sul-generaal. 

2. edt,rl,rndcrs, die een voldoend zelfstan-

25. 1. Bij afwf)zigheid met verlof of we
gens zie)de van een consulair ~mbtenaar, die 
e~n consulairen post bP-heert, wordt door Onzen 
:\Iinister van Buitenlandsche Zaken in elk 
geval afzonderlijk vast gesteld of, en zoo ja, 
tot welk bedrag zal worden gekort op de ver 
blijfsvergoeding hem toegekend. 

2. Mede word t door Onzen voornoemden 
Minis ter in elk geval afronderl[jk vastgesteld 1 

of, en zoo ja, t ot welk bed,·ag aan don waar
nemer van den p ost eene ve rhlijfsvergoe
din!? zal worden toe11;ekend. 

dige positie hebben, genieten voor i>ene benoe
miag to t onbezoldigd consulaü· amb1 enaar de 
voorkeur. 

34. Voor benoeming, ontslag en schorsing 
der onbezoldigde cons tûaire ambtenaren geldt 
het bepaaJdt, bij ar t. 2, lid 2. 3. D e waarnemer ma.g, zo nder vooraf 

~aande mnchtiging van Onzen voornoemden 
Minister of van den titularis, geene verande
ring brengen in de inrichting van d-,n post. 

26. l. De consulaire ambtenaren kunnen 
te allen tijde ter beschikking worden gesteld 
of geschorst worden. 

2. Bij t Pr beschikking-stelling kunnen 
de consulaire ambtenaren gedurende twee jaren 
in het genot blijven van ten hoogste twee
derde van het bedrag hunner bezoldiging. 

3. In geval de consulaire ambtenaren, die 
te r beschikking gesteld of geschorst zijn, we
derom in den oonsulairen dienst hersteld wor-

35. Aan de on hezo!digde consul aire am bte
naren worden terzake hunner aa nst ell ing en 
commissie geene kosten in ~ekening gebracht. 

36. De onbezoldigde consulaire a mbtenaren 
ontvangen geen gelclel[jke t elooning ten laste 
van 's Rijks sohatkifit voo,: hunne diens ten. 
Zij behouden echter de door hen, k ra chtens 
de bes taand" of uog uit te v~ardigen voo1-
schriften, geïnde k;,.nselarijrechten en andere 
baten tot een door Onzen Minister van Bni
t enlandsche Zaken vast tè stellen bedrag. 

37. De onbezoldigde consulaire a mbt,enaren, 
1 die den leeftijd van 70 Jaar bereikt he bben 
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zullen d0or Onz{'n Minister van Buitenlnndsche 
Zaken uitgenoodigd worden, op grond van hu" 
hoogen leeftijd, een verzoek om' eervol ontslag 
in te dienen, tenzij redenen, ontleend aan het 
belang van den dienst, het wenscbelijk maken 
die uitnoodi~ing voorshands acbk rwege t e la
ten. 

HOOFDSTUK IV. 

Bepalingen aan alle con8Ulaire ambtenaren gemeen. 
38. Alvorens eene betrekking in den cor>

sulairen dienst te aanvaarden leggen de con
sulaire ambtena ren den volgende eed of belofte 
af: 

" lk zweer (ooloof) , dat ik de mij in den 
consulairen dienst opgedragen bet rekkingen 
in allen deele getrouwelijk overeenkomRt ig de 
Nederlandsche wetten en de voorschriften, 
mij gegeven of nog te geven, zal vervull en 
<'Il dat ik in alles naar mijn beste vermogen 
zal medewerken tot bevordering van de N!'der
iandsche telangen. Zoo waarl;j k helpe mij God 
Almachtig (Dat beloof ik)." · 

2: Deze eed (belofte) wor:l t, bij verblijf in 
N ederland, afgelegd in banden van Onzen Mi
nister van Buitenlaodsche Zaken. Anders wordt 
die. eed (belofte) schriftelijk afgelegd en, door 
den cor,sulairen ambtenaar onderteekend, aan 
Onzen Mi:iist er van Buitenlandache Zaken toc
gczooden. 

39. 1. De conrnlaire ambtenaren mogen 
geen consulaire betrekking eeo er a ndere M o
gendheid a.anvaard en zonder Onze voorafgaande 
ma~htiging. 

2. Wanneer zij ophouden eene dergelijke 
betrP.kking te bekleeden geven ,.ij daa rYan 
kennis aan Onzen Minister Yan Buitenlandsche 
Zaken. 

40. J. Voor eiken consulairen post wordt 
door Onzen Minister van Buitenlandsche Za
ken de plaats of de landstreek aangewezen, 
op welke, als vorm t n<le zijn ressort, h ij , die 
den post bekleedt, zijne aandacht vooral heeft 
te 1ichten. 

2. Zijn of komen er binnen dit ressort 
andete consulaire posten, dan verkrijgen deze 
ll-ls sub-ressort een deel van he t hovfdressort 
me t, dien verstande, dat zij dAartoe blijven 
behooren. 

3. De benoeming van een vice-consul ter 
p laatse, waar reeds een consul-gen eraal of 
consul is gevestigd, brengt niet mede, dat daar
door te bedoelder plaa tse een vice-consulaat 
wordt gevestigd. 

L De oanwijzing van ressorten doet echter 
niet t e kort aan de bevoegdheid van den con 
sulairen e.mbtenaar om zij oe werkzaamheden 
ook tot buiten die plaat s of die landstreek uit t e 
strekken, wa nneer zulks door eenig Neder · 
landsch belang wordt gevorderd, mits hij zoo
doende niet zijne werkzaamheid uit breidt tot 
het ressort van een anderen consulairen amb
tenaar en voor zooveel niet eenige wettelijke 
bepaling of eenig voorschrift van Onzen voor
noemden Minister zich t egen zulk opt reden 
verzet. 

41. 1. Consulaire ressorten alsmede land
treken, die niet tot een ressort behooren, kun

nen door Onzen Minister van Buitenlandsche 
Zaken tot een district worden samengevoegd . 

2. Aan het hoofd van zulk een district wordt 
bij voorkeur gest eld een bezoldigd consul-gene-

raai of consul of anders een onbezoldigd con
sul-generaal. 

42. 1. llij, die aan het hoofd van een 
district is gesteld, evenals ook h.ij, wiens res
s01·t verschillende posten omvat, heeft te waken 
voor de behoorlij ke ambtsvervu lling van de 
consulaire ambt<'naren, werkzaa m in zijn dis
trict respectievelijk ressort. 

2. Hij houdl. met :hen zooveel mogelijk 
voeling en heeft de beYoegdheid hun de in
lichtingen te vrngen en de werkzaamheden op 
t e dragen, d ie hij noodig acht. 

43. 1. De consulaire am btenaren in cr n 
land, alwaar een Nederlandsch diplomatiek 
ambtenaar is geaccrediteerd , ziin aan de leiding 
en het toezicht van dien n.m btenaa1· onderwor
pen. 

2. De diplomatieke ambtenaar is bevoegd° 
aan bedoelde consulaire am btena, en - bij voor
keur door tusschenkomst van het hoofd van 
het district respectievelijk ressort, waartoe zij 
behooren - de werkzaamheden op te dra~en 
en do inlichtingen t e vragen, welke hij ter rich
t ige uitoefening van zijne t aak noodig acht 
en om aan Onzen Minister rnn Buitenlandsche 
Za ken met betrekking tot den consulairen 
dienst in het land, waar hij is geaccr editeerd, 
zoodanige voorst ellen te doen, nis hij voor de 
behoorlijke behartiging van de Nederlandsche 
belangen noodig acht. 

44. De consulaire ambtena ren mogen zich 
niet buiten hun ressort of, zoo zij niet aan het 
hoofd van een post staan. buiten hunne 8ta.nd-

' plaat s bege<"en, dan met inachtneming va.n de 
voorschriften, door Onzen Minist er van Bnit:en
landsche Zaken ten aanzien van verlof tot of 
kenni~geving van afwezigheid te geven. 

45. De consulai re ambtenaren zjjn belast 
met de administratieve handelingen, hun doo!· 
Onzen Minist er van Buiteolanclsehe Zaken op
gedragen en meer in het bijzonder met de 
bevordering van den Nederlandschen handel, 
nijverheid, landbouw en scheepvaart, alemede 
met de behartiging van de belangen van de 
Nederlandsche onderdanen en schepen, die zich 
in hunnen ambtskring bevinden, voor zoover 
de wet ten, de tractat en en gebruiken van het 
land hunner vestiging die behartiging toelaten . 

46. De consulaire ambtenaren oefenen hun
ne fun ct ie uit overeenkomstig de voorschrif
ten, door Onzen Minist er van Buitenland~che 
Zaken verstrekt of t e verstrekke'n . 

SLOTBEPALINGEN. 
47. Dit reglement kan worden aangehaald 

onder den t it el van consulair reglement, met 
vermelding van jaargang en nummer van het 
S taatsblnd. waarin het is geplaatst. 

48. Dit besluit treedt ,n werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het geplaatst is. 

Onze Minister van Buitenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden g:eplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den R aad van Stat e en aan de Algemeene 
R ekenkamer. 

Gegeven t e Fefor , den 2den Jnli Hl28. 
WILHELMINA. 

De M inister van Buitenlandsche Zaken , 
B e e 1 a e rt s van B I o k Ia n d . 

(Uitgeg. 16 A u gus tns 1928. ) 
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2 J uli 1928. KONINKLIJK BESLUIT. (G e
meentewet Art. 207) Aan een gemeente
begrooting kan in geen geval goedke uring 
worden verleend, wanneer daarin het even
wicht tusschen de plaatselijke inkomsten 
en u itgaven ontbreekt. 

Wij WILHELMINA. enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingeste ld door 

den Raad der gemeente Wijmbritse radeel , te
gen het bes luit van Ged. Staten .van Fries
land, van 20/28 J uli 1927, n° . 88, 2e afd . F , 
waarbij goedkeu ring is onthouden aan het 
beslui t van den R aad di er gem eente van 24 
Maart 1927, n°. 2, tot wij zig ing van de ge
meente-begrooting voo r het dienstjaar 1927 ; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschi ll en van Bestuur, gehoord, /ldv ies van 
13 Juni 1928, n°. 544 ; 

Op de voordrach t van Onzen Miniseer van 
Bi nnenlnndsche Zaken e n Landbouw, van 
26 Juni 1928, n°. 6053, Afd. Binnen landsch 
Bestuur; 

0. dat de Raad van Wijmbritse radeel , in 
zijne vergadering van 24 Maart 1927 heeft 
besloten de begrooti11g der inkomsten e n uit
gaven van de gemeente ,·oor het di e nstjaar 
1927 in dier voege te wijzigen , dat onder 
volgnummer 66, hoofdstu k 12, afd. 1, der 
o ntvangsten wordt opgenome n een post, groot 
f 17000, wegens 100 opcente n op de hoofdsom 
der vermogensbel asti ng, en o nder volgnummer 
247a hoofdstuk 1 2, afd. 1, een post, g root 
f 36,000, voor restitutie aan het Rijk wegens 
te veel ontvangen gemeentelijke inkomsten
belast ing: 

da t C od. Staten van Friesland bij hunne 
beschikking van 20 Juli 1927, n°. 88, 2e afd. 
F, aan di t besluit hu nne goedkeuring hebben 
onthouden, uit overweging, dat door de even
genoemde aanvulling der begroot ing een on
gedekt tekort van f 19,000, op die begrooting 
ontstaat en hunne vergadering, bij besluit van 
30 Maart 1927, n°. 91, en na gehouden sa
menspreking, bij bes! uit va n 15 Jun i 1927, 
n° . 129, 2e afdeeling F, aan het gemeentebe
stuur heeft m edegeàaeld, dat het beslu it uit
hoofde van het daarbij verbroken evenwich t 
t usschen de plaatselijke inkomsten en uitgaven 
hare go dkeuring niet kan verwerven ; dat 
e,·cnwe l, blijkens het sch rijven van Bmge
meester en W ethouders, van 29 Juni 1927, 
,, de R aad hee ft gemeend te moeten persistee
rcn, bij zijn standpun t inzake de financiering 
,·an den dienst 1927"; dat een goed finan
c iëel beleid e ischt, dat er tusschen de p laat
selijke inkomsten en u itgaven evenwicht zij ; 
dat ook de Gemeentewet in art. 212, lid 2, 
nadrukkel ij k ui tgaat van dezen a ls vanzelf
sprekenden e isch, e n <lat aan het aangeboden 
Raadsbes luit, waarbij dit evenwicht wordt ver
stoord, mitsdien de goed)<e uring behoort te 
worden onthouden; 

dat van dit beslui t de R aad van Wijmbri t
seradeel bij Ons in beroep is gekomen, in 
hoofdzaak aanvoerende, dat hij de opmerking 
van Ged. Staten, dat een goed financiëel be
leid eischt, dat er tusschen de plaatselijke 
inkomsten en ui tgaven evenwich t zij, in hare 
a lgemeenhe id als juist erkent; dat door Ged. 
, taten ech ter is nagelaten, aan te toonen, of 
iu dit bijzonder geval deze algemeene ,·egel 
toepassing kan en moet v inden; dat hij dien-

aangaande opmerkt, dat in den laatsten tijd 
al lerle i maatregelen zijn genomen om het 
evenwicht zoo mogelijk te bewaren, m et name 
door verhoog ing va n het schoolgeld, van de 
ret ribut ie voor het wegvoeren van faecale 
stoffen, invoering van eene heffing van 25 
opcenten op de hoofdsom der vermogensbe-
1 asting, we lke met ingang van 1 Mei 1927 
zijn verhoogd tot 100, en invoering van een 
wegenbelasting; 

dat Yoorts de d ruk der plaatselijke inkom
sten-belasting sedert het belastingjaar 1925/ 
1926 met 30 % is verzwaard, tenvij l <le op
brengst sterk is afgenomen ; dat het tekort 
niet kan worden gevonden door verlaging der 
uitgaven, aangez ien deze reeds tot een mini
mum zijn teruggebracht; dat meerdero ve1·
hooging der belasting niet mogelijk is, daar 
dan de belastingdruk ondragelijk zou wol'den ; 
dat z. i. een goed f inanciëel bele id eisch t, dat 
de belastingdruk geene groote schommelingen 
vertoont; dat, indien dus zonder verdere be-
1 astingverhooging, het geraamde tekort in de 
ee rstvolgende jaren zal verdwijnen het meel' 
aanbeveling verdien t, den belasti ngdrnk op 
het thans bereikte peil te ha ndhaven, dan 
eene verdere verhoogi ng voor het thans loo
pencle be lastingjaa!' in te voeren, tengevolge 
waarvan direct daarna de druk aanme"kelijk 
kan worde n ve rl aagd ; dat, voorzoove r thans 
kan worden beoordeeld, de rekening vau 1927 
niet sluiten zal met een g 1·ooter nadeel ig 
saldo op den gewone n dienst dan th ans is ge
raamd; dat het verre van denkbee ld ig is, dat 
het geraamde tekort in werkelijkheid zelfs 
aanmerkelij k lager zal zij11; dat dit tekort 
van f 19,000, gebracht moet worden ten laste 
van het d ienstjaar 1929 ; dat, tenzij bij de 
wet aan de gemeente nieuwe ui tgaven worden 
opgelegd of bestaande uitgaven a ls gevol g 
van wetswijziging moeten worden verhoogd. 
de uitgaven in de eerstkomende jaren nage
noeg op dezelfde hoogte zuil en blijven als 
voor 1927 is geraamd ; dat ook de inkomsten 
een vrij stabiele opbrengst zullen geven; dat 
a lleen de inkomstenbelasting, zoodra de con
junctuur zich , wat te verwachten is, een igel'
m ate hel'stelt, bij eenzelfde vermeni gvuldi 
g ingscij fer , een aanmerkelij k grootere op
brengst zal geven; dat voorts in afzien baren 
tijd eene uitkeering uit het wegenfonds is te 
verwachten, welke uitkeering tha ns nog niet 
kan worden geraamd; dat wijders het elec
triciteitsbed rijf der gemeente, dat tot over 
1926 met verli es heeft gewe1·kt, vermoedelijk 
in de toekomst een winstsa ldo opleveren zal: 
dat tenslotte, nu het l a ngverwach te rapport 
van de Staatscommissie voor de herziening 
van de financii,~le verhouding tusschen Rijk 
en Gemeenten nog dit jaar verschijnen zal , 
een wetsontwerp tot herziening dier verhou
ding '.vel niet lang op zich za l laten wachten : 
dat, wanneer dez verhouding zal worden ver
beterd, de gemeente een veel hoogere u itkee
ring dan than wordt verleend, di ent te ont
vangen ; dat uit een en ander blijkt, dat ook 
ingeval de maatschappelijke toestand even 
slech t blijft a ls hij t ha ns is, het tekort in 192!) 
kan worden gedekt; dat hij tenslotte opmerkt, 
dat all een de bij zondere wijze, waarop de 
inkomstenbelast ing aan de gemeente word t 
ui tgekeerd, het nood ig maakt, dat een uit-
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gaaf post aan de begrooti ng wordt toegevoegd; 
dat in \\'ezen geen uitgaaf gedaan i ; dat het 
hier een z.g. administratieve uitgaaf betreft; 
dat, indien de heffing de l' inkomstenbelasting 
niet geschiedt door de Rijksbelastingaclmi
nistratie, maar het stelsel Yan "eigen heffing" 
was toegepast, geen begrootingswijziging zou 
hebben plaat gevonden en dus de goeclkeu-
1·ing van Geel. Staten niet noocl ig zou zijn 
geweest; 

0. dat in geen ge,·al goed keuri ng aan een , 
p laatselijke begrooting kan worden ,. rl eend, 1 

wan11eer daarin het even wicht tusschen de 
plaatselijke inkomsten en uitga ven ontbreekt: 

dat, nu tengevolge van do bovenvermelde 
aanvu lling, de begrnoting der gemeente Wijm
britseradee l voor het dienstjaar 1927 niet 
meer zou sluiten, Geel. taten te recht aan het 
Raad beslui t hunne goed keuring hebben ont
houden ; 

Gezien de Gemeente\\'et; 
H ebben goedgevonden on ve r·shta 11: 

het beroep ongegrond te ve rkl aren. 
Onze Minister van Binnenlanclsche Zaken 

en Landbouw is belast, enz. 
(A. B .) 

2 J uli 1928. KONINKLIJK BESLUIT be
treffende de strekking van art. 58 Gem. 
Wet. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingeste ld door 

den Raad der gemeente Appingedam tegen 
de bij schrijven van 16 Februari 1928, no. 
113, 5de afd., door Geel . Staten vau Gronin
gen aan .het bestuur der voornoemde gemeente 
kenbaar gemaakte beslis ing, dat zij hunne 
goedkeuring onthouden aan het raadsbesluit 
van 27 December 1927, no . 210a, tot wijziging 
der gemeentebegrooting voor het d ienstjaar 
1927: 

Den Raad van State, enz. ; 
0. dat de Raad der gemeente Appingedam bij 

besluit van 27 December 1927 aan de begrootino
voor 1927 heeft toegevoegd een uitgoafpost 
ten bedrage van f 24.50 van de volgende om
schr ijving: ,,Schadeloosstelling aan cle leden 
va11 den R aad voor het bijwonen va11 verga
deringen, van commissiën uit den Raa d, het 
zitting nemen in stembureaux en het bijwonen 
van proeflessen van onderwijzers"; 

dat Ged. Staten Yan Groningen bij besluit 
van 16 F ebruari 1928 aan dit beslu it hunne 
goedkeuring hebben onthouden. ui t ovenve
ging, dat buiten art. 58 der gemeentewet om 
geen ve rgoeding voor ambts,·enichti ngen a ls 
raadslid kan worden genoten ; 

dat de gemeenteraad in beroep in hoofdzaak 
aanvoert, dat de vergoedingen voor werkzaam
heden a ls lid ecner raadscommiss ie worden 
toege kend krnch tens een gemeentelijke ve r
ordening; dat de toepassing eener wettig 
vastgestelde ,·e rnl'dening, zoolang deze niet is 
vern ietigd, niet langs · anderen weg ornnoge
lijk mag worden gemaakt; dat voor· raads
leden anders dan voor Burgemeesters en \,Vet
houders andern vel'goedingen da,\ di e voor het 
bij wonen Ya n de raadszittingen n iet zijn uit
ges loten; 

0 . dat nu de st rekking van art. 58 der ge
meentewet deze is, dat door de leden van den 

gen1eente raad voor de wa.a rhe1ni11g va.n hun 
ambt geen a udern rnrgoeding kan worden 
genoten clan het in voomoem cl artike l bedoel
de presentiegel cl ; 

da t daarom Geel. Staten terech t aan ,·ornn
omschreven wijzi g ing van de begrooting der 
gemeente Appingedam voor 1927 hunne goed
keuring hebben onthouden ; 

dat de omstand igheid, dat de verordening, 
ter we l kèr uitvoering de uitgaaf post is opge
nomen . niet door on is vcm iet igd , Ged. Sta
ten niet van den plicht ontheft, om bezwaar 
te maken tegen uitgaven in strijd met dr
wet: 

G~zien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden e n ve l'Si a a11: 
het bernep ongegrond te Ye rk laren. 

( Gun. 8/lm ) 

2 ./ul-i 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 194e) H et ingebruik
geven van tot den open ba ren d ienst be
stemde eigendommen ..,.... met name het ter 
beschikking ste llen van loka len aan eene 
vereenig ing voor bijzonder onderwij 
krnchtens de L. O.-wet 1920 - is niet eene 
burgerrechtelijke handeling, die krach
tens art. 194c zou zijn onderworpen aan 
de goedkeuring ,·an Geel. Sta ten. 

Wij WILHELi\IINA, enz.; 
Beschikkende op het bernep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Velsen tegen hot be
s! uit van Ged. Staten van Noord-Holl a nd van 
15 Juni 1927, n°. 53, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan zijn be lui t van 28 Decembe1· 
1926, n°. 3, tot het beschikbäar stellen van 
lokalen enz. ten behoeYe van de stichting van 
eene bijzondere lagere school te IJmuiden 
door de N eutrale Schoolvereeniging, .,IJmui
den en Omstreken" : 

D en R aad van tate, Afdee l i ng voor de 
Gesch ill en van Bestuur, gehoord , adviezen van 
25 J anuari 1928, n°. 67 en van 2 ::\iei 1928. 
n°. 67/257 ; 

Op de voordracht van Onzen i\Iinisler van 
Binnenl a ndsche Zaken en Lanclbou\\' Yan 
26 Juni 1928, n°. 6197, Afd. B.B ; 

0. dat de R aad der gemeente Velsen op 28 
December 1926 o.m. heeft besloten, ten be
hoeve van de stichting nm eene bijzondere 
lagere school te IJmuiden door de Neutral e 
Schoolvereeni ging " IJmuiden on Omstreken" 
1 °. beschikbaar te stell en van het gebouw der 
A-scholen, gelegen aan de K erkstraat te 
IJmuiden: a. in brnikleen, ingevolge het b -
paalde in art. 80, 2e lid, der Lager-Onder
wijswet 1920, overeenkomstig den 13en •tit 1 
van het 3e Boek B. W.: het meest Oostelij ke 
gedeelte, omvattende drie beneden- en dri e 
bovenlokalen , met (\'larbij behoo,·ende gangen, 
hoofdenkamertje, trappenhuis en huitenin
gang, a lsmede een gedeel te van het speelter
rein, met een aan don 1 oord kant ge legen toe
gang tot dat terre in. een on u nder naar be
hooren af te scheiden, zooals op de bij dit be
si uit behoorende tee keningen is aangegernn; 
b. in medegebruik: het gymnastiek lokaal met 
toestell en; zulks onder nader door Burge
meester en , vethouders· te stellen voorwaar
den ; 2°. te bepalen, dat bij eventuee l en bouw 
van een tweede openbarn lage re school te 
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IJmuiden, ten Zuiden van de spoorlijn IJmui
den-Velsen, in het nieuwe gedee lte, niet Oos
telij ker dan de gemeentelijke wate rtoren, met 
de N eutra le Schoolvereenig ing " IJmuiden en 
Omstreken" overleg zal worden gepl eegd om
trent de mogelijkhe id, de schoo l dier vereeni
g ing over te p laatsen naar di t n ieuw te stich
ten gebouw ; 

dat Geel . S ta ten van Noordholl a nd bij be
slu it van 15 J·,11,i 1927 aan het R a adsbeslu it 
de goedkmu:i ng hebben onthouden ui t over 
weging dat noch bij voornoemd Raa dsbeslui t, 
noch bij eeni·g a nder voorafgaand R aadsbe
slu it, tot onttrekking van het overeenkomstig 
den 13en t ite l van het 3e Boek B . W . in 
bruikleen a f te taa n gedeelte van het school
gebouw is besloten ; dat een o penbaa r school 
gebouw bestemd is voor den openba ren dienst · 
en al s zooda nig aan· het handelsve ekeer ont
trokken is ; da t a r t. 1368 B . \V. bepaalt , da t 
de zaken, ,m ike in den handel zijn, a lleenlijk 
het onderwerp van overeenkomsten kunnen 
u itmaken, waaru it volgt, dat een R aadsbeslui t 
a ls het onderhavige, n iet mag worden geno
men, dan na dat het gedeelte van het school 
gebouw, waa rop de aan te gane overeen
komst van bruikl een overeenkomstig den 13en 
titel van het 3e Boek B. w·. betrekking zal 
hebben, vooraf aan den openbarnn dienst zal 
zijn ont trokken; dat Burgemeester en \Vet
houders van Velsen zijn ui tgenoodi gd te willen 
bevorderén, dat a lsnog door den R aad zou 
worden besloten tot voorafgaande onttrekking 
aan den openbaren di enst van het in bru ikl een 
af te stane gedeelte van de openbare school 
A te IJmuiden, doch dat Burgemeeste r en 
, v ethouders h iernan geen gevol g hebben ge
geven; dat weliswaa r (sub 2°) in het R aads
beslu it is bepaa l cl, dat bij eventueel en bouw 
van eene tweede openbare lagere school in 
IJmuiden ten Zuiden Ya n de spoorlij,i IJmui
den-Velsen, m_et het Bestuu r der Neutrale 
Schoolvereeniging " IJ mui den en Omstreken" 
overleg za l worden gepleegd omtrent eene 
nadere voorziening in schoolruimte, doch da t 
thans nog in geenon deele vaststaa t, da t het 
tot zoodanigen bouw zal komen, zooda t moet 
worden aangenomen, dat het hier geene tijde
lijke voorz iening betreft, en dat de bestem
m ing van het in bruikleen af te stane ge
deel te van het school gebouw niet onverlet 
blij ft; dat het R aadsbeslui t m it dien niet 
voor goedkeuring vatbaar is; 

dat de gemeente raad in beroep aanvoert , 
pr im a ir, da t het onderhavige R aadsbeslui t tot 
het in gebruik geven van een gemeente-e igen
dom, ten publieken d ienste bestemd, niet is 
een besluit, al s bedoel d in de artt. 138 en 
194 sub e der Gemeentewet en derh alve n iet 
aan de goedkeuring van Ged. Staten is onder
worpen ; 

subsidia ir, 1 °. dat de e isch tot voorafgaande 
ont trekking aan <len openbaren d ienst van het 
in bruikleen te geven gedeelte van het ge
bouw der openba t·e lagere schol en AI en A II 
geen rede lijken g rond hee ft, aangezien a rt. 
230, l e lid de l' Gemeentewet a l leen be trek
king heeft op ve rv reemden, bezwa ren of ver
panden en de brnikl eening, ook a l door het 
ui t ve rschillende omstandigheden af te leiden 
t ijdelijke karakter der h andeling, de bestem
ming van het geheele gebouw ten 0 1 enba ren 

nutte onaangetast laat; 2°. dat het in het be-
lui t van Geel. Stat n tot g rondslag d ienende 

a rt. 1368 B. Vl., gesteld dat het, zelfs in weer
wil van de speciale, l a te re rngeling in de 
Gemeentewet, in d it geval eenig beletsel mocht 
vormen, slech ts eene regeling be,·at ten aa n
zien van overeenkomsten . waa ronder een een
zijdi g R aadsbeslui t, dat bl ijkbaa r nog nadere 
u itwerking behoeft . niet kan worden Legre
pen ; 

0 . dat het door de n gen1eente 1:aad in-ge
bruik-geven van tot den openba ren d ienst be
stemde e igendom men niet is eene burgerrech
telijke handeling; 

dat immers de gemeenteraad daarbij niet 
optreedt voor de gemeente als ge lij kgerech t ig
de met a ll e personen wie ,· onderli nge rech ts
verhoud ing door de wet is gerege ld en ge
waarborgd, m aa r a ls uitoefenende eone pu
bli kl"ech telij ke funct ie tot beharti gi ng Ya n 
het I ubl iek be lang; 

dat di t in het bij zonder het gernl is, waar 
het gemeentebestuu r . om te Yoldoen aan de 
voorsch ri ften de,· L ager-Onderwij swet 1920. 
loka len ter beschi kki ng heeft te stell en aan 
het bestuur eener ,·e1·eeni g ing yoo r het bij 
zonder onderwijs; 

0. dat waar art. 194e der Gemeentewet 
a ll een betrekking heeft op burgel' rechtelij ke 
handelingen, derhalve Geel . Staten n iet be
Yoegd waren over de à l of niet goedkeuri ng 
van het Raadsbeslu it der gemeente V elsen 
u its praak te doen ; 

Gezi en de Gemeentewet en de Lager-Onder
wij, wet 1920 ; 

H ebben goedgevonden en ve rstaa n: 
met ve rnietig ing va n het bestreden bes lu it 

van Geel. Staten van Noord-Holla nd van 15 
Juni 1927, n°. 53, te b s li ssen, dat het beslu it 
van den R a ad der gemeente Velsen van 28 
D cember 1.926, n°. 3, de goedkeur ing Yan 
Geel . taten n iet behoeft . 

Onze Minister v a n Binnenlandsehe Zaken 
en Land bouw is be last, enz. 

(A. B . ) 

2 J uli 1928. KONINKLIJK B:E LU I T. 
(Armenwet Art. 30 ) W aar gebleken is 
dat in de betrokken gemeente sinds ,-er
sche idene ja ren een betrekkelijk grnot aan
ta l onvermogende a,·be ide ,·s woont. d ie 
n iet o f a lthans u iet Yoor tdu,·en cl werk 
v inden en dus hetzij vool'tdu rend, hetzij 
ged urende karte ren o f langeren tijd op 
a ,·menzorg en steun t"Ogelingen zij n aange
wezen, 1noet het verl eenen van steu n au n 
uitgetrokken en niet-t.-ekkende wer kloo
zen geach t worden te zijn van niet-tij de
lijken aard ,· en n tl t deze steunverlecn ing 
onde r armenzorg. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld doo ,· 

den Raa d de r gemeente H arlingen tegen het 

1 

bes lui t van Geel. Sta ten van Friesland, \"Uil 

· 27 Mei 1927, n°. 149, 2e a[d . F , waarbij goed
keuring i onthonden aan zij n besl ui t Yan 21 

1 

F ebrua ri 1927 tot wijzig ing de r gemecnte-he
groo ting voor het d ienstjaa r 1927 ; 

Den R aad van State, A fdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur , gehoord, ad ,·ies Yan 
5 Oclober 1927. n°. 809; 
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Op de voordracht van Ouzen l\1inister van 
Binncnlandsche Zaken en Landbouw van 
22 J un i 1928, n°. 1100, S, Afd . A rmwezen; 

0. dat de raad der gemeente Harlingen bij 
besluit van 6 December 1926 in beginsel heeft 
bes loten aan uitgetrokken of n iet trekkende 
werkloozen, buiten het Burgerlij k Armbestuur 
om, steu_n te ver leenen door een afzonderl ijke 
crnnn11ss1e; 

dat ter uitvoering van dit bes luit, bij raads
besluit van 21 Februari 1927, in de begroo
t ing is gebracht een uitgaafpost, volgn° . 316a 
voor f 5000, wegens steun aan uitgetrokken en 

·niet trekkende werkloozen; 
dat Geel. Staten bij besluit van 27 Mei 

1927, n°. 149, 2e afd. F, aan het raadsbesluit 
de goedkeuring hebben onthouden, u it ove:·
weging, dat steun aan werkloozen, voorzoover 
die niet berust op de door wet en Koninklijk 
Besluit geregelde werkloozenzorg, valt onder 
de bepal ingen der Armenwet, welke behou
dens nader te maken of gemaakte wettelijke 
regelingen het geheele terrein der verleening 
van ondei·stand door de overheid aan hulp
behom·enden bestrijkt en derhalve moet ge
schieden met inachtneming van die bepalin
gen, niet name van individueel onderzoek en 
van de tusschenkomst van het burgerl ij k arm
bestuur; 

dat de wet niet kent een onderscheid in 
den bijstand aan hulpbehoevenden, naar ge
lang zij in den toestand van hulpbehoevend
he id zijn gekomen door werk loosheid of u it 
andere oorzaak en een dergelijk onderscheid 
daarom niet toelaatbaar is; dat hun College 
dan ook elke steunverleen 1rtg aan in werke
lijkheid behoeftigen, niet gegrond op het 
Werkloosheidsbeslui t, of de Werkl oosheids
verzekeringsnoodwet, die met de bepalingen 
der Armenwet geen rekening houdt, met die 
wet in strijd acht, dat zij daarom ,aan het be
slu it van den Raad der gemeente Harlingen 
rot het brengen van een post wegens steun
Ye rleening op de gemeentebegrooting hare 
goedkeu ri11 g niet kan hechten; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, dat 
he t standpunt van Geel. Staten niet juist is; 

dat voorts bij Ons is ingekomen eene me
morie- van Burgemeester en Wethouders ter 
roe lichting van he beroep, waarin wordt op
ge1nerkt, dat naar de n1eening van den ge
meenteraad de door hem beoogde steunver
leen ing slechts een verlengstuk is van de re
g-e l ingen . voortgesproten uit het Werkloos
he idsbesluit 1917 en de Werkloosheidsverze
r ingsnoodwet 1919 en dat zijne steunverleening 
strekt om deze gereglementeerde werkloos
Jwidsverzeker ing beter tot vol le uitwerk ing te 
doen komen; dat, waar deze verzekering ten 
doel heeft, de werkloozen buiten aanraking 
re houden met de organen der armenzorg, 
evenmin de door Geel. Staten bestreden wijze 
rnn steunverleen ing onder de Armenwet valt; 
dat de raad meent, voor deze o1watting steun 
te v inden in de Koi1inklijke Beslu iten van 22 
:'11ei 1926, S . 141 en 9 Juni 1926, S . 165 ; 

0. dat blij kens de stu kken in de gemeente 
Harl ingen sinds verscheidene jaren een be
trekke lij k groot aantal onvermogende arbei
ders woont, d ie n iet of a l thans niet voortdu
rcncl werk vinden en dus hetzij voortdurend, 
hetzij gedurende karteren of l angeren tijd op 

armenzorg en s teunregelingen zij n aangewe
zen; 

dat onder deze omstandigheden b et ve rl ee
nen van steun aan uitgetrokken en n iet-trek
kende werkloozen geacht moet worden te zij n 
van niet tijdelijken aard; 

dat deze niet-tijdelijke steuuverleening valt 
onder armenzorg en mitsdien moet pl aats vin
den op de bij de Armenwet voorgeschreven 
w1.1ze; 

dat de door den R _aad der gemeente Harlin
gen in beginsel vastgestelde steunregeling, 
waarbij met voorbijgang van het Burgerlijk 
Armbestuur be.:iloten wordt aan uitgetrokkPn 
en niet trekkende "·erkloozen gelde lijken steu11 
Le verleenen , zich met de bepal ingen dezer 
wet niet verdraagt in het bij zonder niet met 

· art. 30, krachtens welk artike l op een ve,:-
zoek om ondersteuning door het bestuu1· van 
de burgerlijke instelling van weldadigheid of 
bij gebreke daarvan door Burgemeeste r en 
Wethouders moet worden bes list; 

dat mitsdien Geel. Staten terecht aan de met 
de in beginsel vastgestelde steunregeli ng ver 
band houdende wijziging van de begrooting 
hunne goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en ve rstaan: 

het beroep ongegrond te veeklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw is belast, enz. 
{A.B.') 

2 J uli 1928. KONINKLIJK BESLUIT. (Ge
meentewet Art. 207) H et brengen van de 
opbrengst van jaarlij ksche veenverpach
ti ngen in haar geheel onder de gewone 
middelen kan niet worden toegestaan en 
de begrooting, waa,·bij zulks is gesch ied, 
kan ·niet worden goedgekeurd. Wel mag, 
waar geb leken is dat de veenl anden na 
ontvening geen waardeloos bezit zn ll en 
oplev ren doch 11a aanwending va11 · kosten 
geschikt kunnen worden gemaakt voor 
bouw- en weiland en voor tu ingrond, een 
deel van bedoelde opbrengst onder de ge
wone middelen worden gerangsch ikt, wan
ncei- een ander dee l, overeenkomend met 
de waardevermindering der landen ten 
gevolge der ontvening, op den kapitaal
dienst wordt gebracht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Besch ikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Asten tegen het be
s! uit van Ged. Staten van Noord-Brabant van 
8 Februari 1928, n°. 293, 3e Afd. A , waarbij 
goed keu ring is onthouden aan de begrooti ng 
dier gemeente voor het dienstjaar 1928; 

Den R aad van State, Afdeeli ng voor de 
Geschillen van B estuur, gehoord, advies van 
30 Mei 1928, n°. 484; 

Op de voordracht van Onzen M in ister van 
Binnenlandse e Zaken en Landbouw va.n 
16 Juni 192 :.•, . 5553, Afd . B .B.; 

0. dat Ge ' taten van Noord-Brabant bij 
bovengenoemd beslu it hunne goed keur ing heb
ben onthouden aan de begrooting van p laat
selijke inkomsten en uitgaven der gemeente 
Asten voor het dienstjaar 1928, vastgesteld 
door den Gemeenteraad in zijne vergadering 
vm1 21 Noveinber 1927, en nader gewijzigd 
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vastgeste ld in zijne openbare vergadering van 
17 J anuari 1928 ; 

dat zij daarbij hebben overwogen, dat op de 
onderhavige begrooting onder de inkomsten 
van den gewonen d ienst (Hoofdstuk VII, post 
nummer 111) een bedrag ad f 5000 wordt ge
raamd tel' zake van de " opbrengst van de 
ja.arlijksche veenverpachtingen", waaronder is 
te verstaan de opbrengst van het gedee lte der 
gemeentegronden, da t jaarlijks wordt ver
pacht om daa rvan de tud a f te graven ; dat 
deze' opbrengst wordt aangewend tot dekking 
van gewone uitgaven ; dat de Raad der ge
meente Asten hiertoe heeft besloten uit over
weging, dat de vool'raad veen zoo g root is, da t 
mot het afg ra,·en nog wel een menschenleven 
kan worden voortgegaan, terwijl de grond nà 
a fgraving, zij het ook met groote kosten, ge
schikt is te maken voor bouw- en weiland en · 
in sommige gevall en zelfs voor tu ing rond, 
zoodat voo l' het a fgegraven veen een ander 
waardevol bezit in de plaats kan treden; dat 
het bedra g· ad f 5000 de opbrengst vormt van 
een deel van het gemeentelijk vermogen, n.l. 
van dat dee l, dat de gemeente a ls vermogen 
in don vo l'm van veen bezit en derhalve naar 
zijn aard behoort te worden geraamd onder 
de inkomsten van den kapitaa l d ienst der ge
meentebegl'ooting; dat a,1n genoemd bedrag 
- zijnde een dee l van het gemeentelijk ve r
mogqn - eene bestemming moet worden gege
ven, welke de i nsta nrlhoud i ng van dat vermo
::;P,nsbcsta nddeel verzekert, vermits di t een 
e isch is Yan goed financieel be leid ; dat hier
aan niet afdoet, dat de voorraad •Veen zoo 
g root is, dat met het a fgraven nog een men
schenleven kan worden voortgegaan, vermits 
zulks niets verandert aan het fe it, dat het veen 
deel uitmaakt van het gemeentelijk vermogen 
en de opbrengst ui t dien hoofde n iet, tot de 
gewone onkosten kan worden gerekend en 
evenm in aan 's Raads overweging, dat de 
onderg rond tot een waardevo l grondbezit kan 
worden ontgo nnen , ve rmi ts een deel van het 
gemeente lijk vermogen niet mag worden ver
niet igd. omdat daarvoor "zij het ook niet 
;;roote kosten" een ander bezit in de pi aats 
kan woi'den geste ld ; dat de bestemming door 
den gemeenteraad aan de opbrengst van het 
veen gegeven, n.l. dekking van gewone uit
gaven, neerkomt op vernietig ing van gemeen
telijk vermogen en mitsdi en in strijd is met 
een goed financieel beleid en beheer der ge
meente; dat de Raad der gemeente Asten, 
ondanks herhaalde ve rtoogen hunnerzijds, wei
geracht ig is gebleven om de opbrengst van 
het veen op den kapitaaldienst te ramen en 
daaraan op dien dienst eene bestemming te 
geven in vo renbedoelden zin, desgewenscht tot 
verbetering van het gemeente lij k grondbezit; 

dat van dit besluit de Gemeenteraad bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
de opbrengst der jaarlijksche veenverpachtin
gen sinds menschenheugeni s op den gewonen 
dienst is gebrach t en ·wel in zijn geheel, uit
gezonderd in de jaren 1925, 1926 en 1927, 
toen cp I ast van Geel. Staten en onder protest 
van den R aad, een deel ervan is gebracht op 
den Kapi taaldienst ; dat dit een gevolg was 
van de · hooge opbrengst in de na-oorlogsche 
jaren, toen de gemiddelde opbrengst circa 
f 19,000 per jaar bedroeg; dat de opbrengst, 

ten gevolge van prijsdaling en mindere vraag 
naa r het artikel , thans weer loopt naar de 
cij fers van voor den oorlog en naar schatting 
voor 1928 f 5000 zal bedragen; dat met de 
opbrengst wordt bedoeld de opbrengst der ge
wone jaarlij ksche turfverpachtingen voor hu is
bra nd; dat de voorraad veen zoo groot is, dat 
met de h ier bedoelde verpl ichtingen nog wel 
een menschenleven kan worden voortgegaan, 
zoodat wat de gemeente Asten betreft, moei 
lijk van een "buitengewone" ontvangst kan 
worden gesproken ; dat de ondergrond eigen-· 
dom der gemeente blijft en eerst waarde krij gt 
a ls ontginningsgrond als het veen vergraven 
is ; da t dus voor het afgegraven veen een 
ander vermogen in de plaats treedt ; dat de 
gemeente Asten op bui tengewone wijze heeft 
gezorgd voor vermeerder ing van het gemeen
telijke vermogen door het geven in erfpacht 
van honderden hectaren heide en het aan
leggen van honderden hectaren bosch; dat de 
gemeente Asten geen uitkeering per inwoner 
geniet volgens de wet van 24 Mei 1897, S. 156 , 
omdat haar fina ncieele toestand bij het inwer
kingtreden dier wet te gunstig was; dat ook 
thans in de gemeente eene vrij hooge belas
ting moet worden geheven, we lke be lasting 
zal moeten worden verhoogd, als de opbrengst 
der gewone jaarlijksche veenverpachtingen op 
den kapitaaldienst moet worden gebracht; 

0. dat blijkens de overgelegde stukken de 
veenlanden te Asten na ontvening geen wa;ar
deloos ·bezit zullen opleveren, doch na aan
wending van kosten geschikt kunnen worden 
gemaakt voor bouw- en weiland en zelfs voor 
tuingrond; 

dat in verband hiermede het vermogen de r 
gemeente geacht moet worden door de ont
veni ng weliswaar verm indering te ondergaan, 
doch niet eene vermi nderi ng tot het volle be
drag van de opbrengst de r jaarl ijksche veen
verpachtingen ; 

dat dus de opbrengst der jaarlijksche veen
verpachtingen te Asten ten deele onder de 
gewone middel en is te rangsch ikken , ten dee le, 
voor zoover de ontvening . eene waardever
m indering der landen ten gevolge heeft, tot 
den kapitaaldienst behoort ; 

dat uit een en ander voortvloeit, dat welis
waar de overwegingen, welke Ged. Staten ge
leid hebben tot het onthouden van hunne 
goedkeuring aan de begrooting niet ten vol le 
kunnen worden onderschreven, maar da t di e 
beslissing zelve dient te wOJ·den gehandhaafd; 

Gez ien de Ger"aentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het be roep ongegrond te verklaren. 
Onze Ministe r van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw is belast, enz. 
(A.B:) 

2 Juli 1928. KONINKLIJK BESLUIT. (La
ger Onderwijswet 1920 Art. 33) Een door 
den gemeenteraad bij het ambtsjub ileum 
van het hoofd der openbare lagere school 
toegekend huldebl ij k kan niet geacht 
worden te zijn een be looning in den zin 
der L. O.-wet in het a lgemeen, noch in 

het bijzonder in den zin van art. 33. 
Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
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den Raad der gemeente Alphen aan den Rijn 
tegen het besluit van Ged. taten van Zuid
Holland van 28/29 Juni 1927, B n°. 5866/12, 
3e Afd. 'G.S. n°. 128, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan het raad besluit van 2 April 
1927, tot wijziging der gemeentebegrooti ng 
voor het dienstjaar 1927 ; 

Den Raad van State, Afdceling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
7 December 1927, n°. 1026 en van 6 Maart 
1928, n°. 1025/231 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnen! andsche Zaken en Landbouw ,·an 
26 Juni 1928, n° . 5876 I , Afd. B.B.; 

0. dat de Raad der gemeente Alphen aan 
den Rijn bij bovengemeld beslu it aan de be
grooting voor het dienstjaar 1927 een post, 
groot f 40 heeft toegevoegd wegens ko ten van 
aankoop van een huldeblijk voor het hoofd 
der openbare lagere school aan de Raadhuis
straat al daar: 

dat Ged. Staten aan het raadsbe I uit de 
goedkeuring hebben onthouden uit overwe
ging, dat de toekenning van grat ificaties, 
hetzij in geld, hetzij in anderen vorm, a~_n 
onderwijzers bij het openbaar lager ondet-WIJS 
ter gelegenheid van ambt jubil ea of om an
dere red nen in strijd moet worden geacht 
met art. 33 der Lager-Onderwijswet 1920; dat 
Ged. Staten hiervan aan het gemeentebe tuur 
nn Alphen aan den Rijn mededeeling deden 
bij brief van 17 Mei 1927, G.S. n°. 86, waann 
er tevens de aandacht op werd gevestigd, dat 
hun i;tandpunt steun vindt in dat van Onzen 
:Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, blij kens_ de missive van dien Minis
ter van 10 Jum 1921, opgenomen lil de 
Gemeentestem n°. 3631 sub 4, en waarbij op 
grond van dezelfde overweging als de boven
genoemde verzocht werd te bevorderen, dat 
bovengenoemd raadsbesluit werd ingetrokken ; 
dat Burgemeester en Wethouders blijkens hun 
schrij ven van 10 Juni 1927 ]!' n°. 17/184/99 
weigeren aan dit verzoek te ,·oldoen ; 

dat de gemeenteraad in bernep aanvoert, 
dat het huldeblijk gegeven wordt in verband 
met het 25-jarig juhileum uls hoofd van de 
school en bestaat uit een eenvoudig boeken
kastje; waarbij de Raad voorts verwijst naar 
het voorstel van Burgemeester en Wethouders 
aan den Raad, waarin onder andere wordt 
opgemerkt, dat het geYen van een -~ratificatie 
of het aanbieden van een huldebhJk aan een 
jubileerenden onderwijzer niet aangemerkt kan 
worden a ls een jaarwedde-verhooging; dat in 
de toekenning daarvan geen strijd is met art. 
33 der Lager-Onderwijswet ; dat het hulde
blijk toch niet wordt gegeven, omdat het hier 
een onderwijzer betreft, maar omdat het hi er 
gaat over een ambtenaar in dienst der ge
meente; 

0. dat het door den gemeenteraad bij het 
ambtsjubileum van het hoofd der openbare 
iagere school toegekende hu_ldeblijk bezwaar
lijk geacht kan worden te z1Jn eene be loo111ng 
in den zin der Lager-Onderwijswet 1920 in het 
a lgemeen, noch in het bijzonder in d n zin 
van art. 33 dezer wet; 

dat toch in aanmerking genomen het ge
ringe uitgetrokken bedrag, het huldeblijk meer 
het karakter draagt van persoonlijke waar-

deering dan van een gratificatie YOOr bewe
zen diensten; 

dat mit dien Ced. Staten bij ln111 be treden 
besluit ten onrechte aan de wijziging der ge
meente-begrooting de goedkcurino- h bben ont
houden: 

Gezien de Gemeentewet en de Lager-Onder
wijswet 1920 ; 

Hebben goedgevonden en rnrstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Ceel. Staten van Zuid-Holland van 28/29 
Juni 1927, B n°. 68 6/12, 3e Afd. G.S: n°. 
128, alsnog goedkeur ing te verleenen aan het 
besluit van den Raad der gemeente Alphen 
aan den Rijn van 28 April 1927 tot wijziging 
der gemecntebogl'oot.ing voor het dienstjaar 
1927. 

Onze :\Iinister Yan Biuncnlandschc Zaken 
en Landbou"· i belast, enz. 

(A. B. ) 

2 Juli 192 . KONINKLIJK BESLUlT. (La
ger Onderwijswet 1920 Art. 205.) Al moge 
het perceel, waarin een school voor ge
woon en een school vooi· 11. 1. o. ecner ver
een igi ng warnn gevestigd , uit bouwkundig 
oogpunt als één geheel zijn te beschouwe!1· 
zoo moet toch het perceelsgedeelte, waa1·111 
elk der beide scholen onderscheidenlijk ge
huisvest wa , voor de toepass ing van art. 
205 3e I id 2 '11 volzin als het gebouw del" 
school worden aangemerkt. 

Wij ,v:rLHELMINA. enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Burgemeester en ,vethouders der gemeente 
Wisch tegen het besluit van Geel . Staten van 
Gelderland van 7 Deéember 1926, 11°. 210, 
waarbij afwijzend is beschikt op hun verzoek 
om met to passing van art. 205, 3e lid, twee
den volzin der Lager-Onrlenvijswet 1920, te 
willen be;lissen dat de Vereeniging voor 
Chr istelijk Volk~onderwijs to Varsseve ld b lij 
vend heeft opgehouden het gebouw der bijzon
dere school aan den Aaltenschenweg C 232 te 
Aalten, voor zooveel het Uitgebreid Lag~r 
Onderwijs gedeelte betreft, oYereenkomstig 
zijne bestemming te gebrui ken; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Ge chillen nrn Bestuur gehoord. adviezen Yan 
30 Maart 1927, n° . 2 '2 en 23 Mei 1928, n°. 
282/279 ; 

Op de ,·oordracht ,·an Onzen :\'linister Yan 
Onderwijs, Kunslen en Wetenschappen Yan 
16 Juni 1928 n°. 16998, Afd. L. 0. F.; 

0 . dat Gea'. Staten van Gelderland bij hun 
evengenoemd beslu it afw ijzend hebben be
chikt op het verzoek van Burgemeester . en 

Wethouders van Wisch te willen beslissen, dat 
de Vereeniging voor Christe lijk Volksonder
wijs te Va1·ssevelcl blijvend heeft opgehouden 
het gebouw der bijzondere school aan den 
Aaltenschen weg 232 aldaar, voor zooveel 
het Uitgebreid-Lager-Onderwijs-gedeelte be
treft overeenkomstig zijne bestemming te go· 
bmiken. uit overweging, dat uit de stukken i 
gebleken. dat in l~~t onderwerpel ijk~ school
gebouw aanvankehJk waren gevestigd twee 
schol en. t.w. é'n voor gewoon lager en één 
voor uitgebreid lager onderwijs; dat van de 
8 lokalen, waaruit het gebouw bestaat, aan
vankelijk 6 lokalen war n aangewezen voor 

J 
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het gewoon lage l' en 2 voor het uitgebreid 
lage,· onderwijs; dat na de opheffing, met 
ingang van 1 J·anuari 1926, del' hooi voo~· 
uitgebreid lager ondel'wijs. 7 lokalen in ge
bruik zijn gebleven ten dienste ,·an het ge
woon lager onderwijs. t.w. 6 als klasse-lokalen 
en 1 voor het onderwijs in bepaal de vakken ; 
dat uit het vorenstaande volgt, dat het ge
bouw a ls zoodan ig nog steeds overeenkomstig 
zij ne bestemm ing wordt gebrnikt; dat eene 
bes lissing als in ,11·t. 205. 3e lid , de l' Lager
Onde1wijswet 1920 bedoeld, ten aanzien van 
het gebomv dus 11iet kan worden genomen; 
dat de wet eene beslissing met betrnkking tot 
een gerleelte Yan het gebou"·• zooals het ge
-meentebestuul' zu.lks wenscht, niet kent; dat 
van het besluit van Ceel. Staten Bu1·gemeester 
en V/ethouders van \Visch bij Ons in beroep zij n 
gekomen, aam·oerende dat h. i. Ged. Staten 
ten onrechte o,·erwegen, dat na opheffing met 
1 Janual'i 1926 nlll de school voor uitgebreid 
lager onderwijs, 7 lokalen in gebruik zijn ge
bleven ten dienste nm het gewoon lager on
derwij , t.w. 6 als klasse-lokalen en 1 voor 
het onderwijs in b paalde vakken; dat na den 
genoemden datum van de lokalen van het 
1,itgeb~eid lager onderwijs gebouw en oor
spronkelijk bestemd voor het uitgebreirl lager 
onderwijs, <'.•é11 lokaal voor het ondèrwijs in 
bepaalde vakken 1en dienste van het lager 
onderwijs in gebruik is overgenomen; dat 
Geel. , taten hieruit ten onrechte concludeernn, 
dat hPt gebouw nog steeds ovel'eenkomstig 
zijne bestemming wordt gebrnikt; dat de 
Lager-Onderwijswet bij art. 3, l e I id, onder
scheid maakt t usschen gewoon lager onder
w ij s en uitgebre id lager onderwijs en een lo
kaal. dat oorspronkel ijk bestemd was voor 
uitgebreid la ger onderwijs, niet overeenkom
stig zijne be temming wordt gebruikt, zoo 
hie rin gewoon I ager onderwijs wordt gegeven; 
dat voorts Geel. 'taten afwijzend hebben be
schikt, uitsluitend op grond, dat deze uitge
breid- lager-onderwij school in éón gebouw was 
ondergebracht en de ,rnt eene hesl issing met 
betrekking tot een gedeelte van een gebouw 
niet kent: dat naar de meening van Burge
meester en \Vethoude rs de opvatting van Ge
deputeerde Sta ten ten aanzien Yan het " ·oord 
"schoolgebouw" onjuist is ; dat het hier geen 
sprnke is van een gedeelte Yan een gebouw in 
den zin der Lager-Onderwijswet 1920, maar 
van een gebouw vool' gewoon lagel' onderwijs 
en een gebouw ,·ool' uitgebreid lager onder
wijs, ,·e reeni gd onder één dak; dat het ge
bouw, eerder alleen bestemd voot· het gewoon 
lager ondenYij , waarvan de waa l'de del. 14 
Juni 1921 wa bepaald op f 31.900 ingaande 
1 Augustus 1922, is verandel'd in een chool 
voor gewoon lager onderwijs en een voor uit
geb1'eirl la ger onderwijs, elk onder e n afzon
derlijk hoofd: dat eene afzonderlijke waal'de
bepaling noodig is. ook " ·:rnneer in éón ge
bouw zijn geve tigd een school voor gewoon 
lager onden)•ijs en een voor uitgebre id lager 
onderwijs, blijkende uit een aan het gemeente
bestuur gericht schrijven van Onzen Minister 
van Onderwijs. Kunsten en Weten chappen 
dd. 24 Ju l i 1924, Afd. L . 0. F., n°. 11936; 
dat het gemeentebestuur bij brief van 30 Juli 
1924 het choolbestuur, onder overlegging van 
een a f chrift van gemeld !J:inister ieel chrij-

ven, heeft verzocht door eene deskund ige com
missie de wa,arde van elk der gebouwen te 
doen bepalen; dat het school be tuur bij zij n 
schrijven dd. 9 September d .a .v. heeft ver
zocht, in verband met de hooge kosten hierop 
vallende en voor zij ne rekening komende, 
deze aangelegenheid, wo mogel ij k, onderl ing 
te rege len, hetgeen werd goedgevonden; dat 
do waarde der gebouwen, a ls bedoeld in art. 
205 de r Lager-Oncl n vij swet 1920, daarop vol 
gens den door het school bestuur aangegeven 
maatstaf. vpor ·elk afzonderlij k is vastgesteld, 
t.w. voor de school voor uitgebreid lager on
derwijs op f 7975 en voor de school voor ge
woon lager onderwijs op f 23,925; dat voor 

1 de toepassing der Lager-Onderwijswet de beide 
gedeelten steeds als afzonderl ij ke schoolge
bouwen zijn beschouwd, de school voor ge
woon lager onderwijs met 6 lokalen en bijbe
hoorcnde gangen, privaten enz. en de school 
voot· uitgebreid lager onderwijs met 2 lokalen 
en bijbehoorende gang n, prirnten enz.; dat 
Geel. taten ten onrechte meenen, dat het ge
meentebestuur eene beslis ing wenscht uit te 
lokken met betrekking tot een gedeelte van 
het gebouw; dat u it het vorenstaande ten 
vol.Ie blijkt, dat de school voor gewoon lager 
ond ,wij s en de school voor uitgebl'e id lager 
onderwijs als twee afzonderl ijke gebouwen zij n 
te beschouwen, die - wat betreft de toepas
s ing van de Lager-Onderwijswet 1920 - ge
heel los v.an elkaar taan ; 

0. dat al moge het J erceel aan den Aal
tenschen weg C 232, waarin vóór 1 Januari 
1926 de beide scholen van de Vereeniging 
voo ,· Christelijk Nationaal schoolonderwijs a l
daal' waren gevestigd, uit bouwkundig oog
punt beschouwd als één geheel zijn te beschou
wen, Burgemeester en Wethouders terecht van 
OOl'deel zijn, dat het perceelsgedeelte, waarin 
e lk van deze beide cholen onderscheidenl ij k 
gehu isvest was, voor de toepassing van ,Ht. 
205 de r Lager-Onclel'wijswet 1920 a ls het ge
bouw der school moet worden aangemerkt; 
dat na de opheffing van de school voor uit
gebreid lager onderwijs op 1 Januari 1926 de 
beide lokalen, waarin dit onderwijs gegeven 
werd, niet meer voo1· dit onderwijs werden ge
bezigd, zoodat zich hier voordoet het geval, 
bedo Id in art. 205, 3e lid, 2den volzin, der 
Lager-Onderwijswet 1920 ; 

Gezien deze wet ; 
H ebben goedgevonden en ver taan: 

met vernietiging van het bestreden be luit 
van Geel. Staten van Gelderland van 7 Deo. 
1926, n°. 210, te beslïssen, dat de Vereen ig ing 
voor hristelij k Nationaal choolonderwij s te 
Varsseve ld, te rekenen van 1 Januari 1926, 
blij vend heeft opgehouden het gebouw der 
bijzondere school vool' u itgebreid lager onder
wij s aan den Aal ten chen weg C 232 te Vars
sevel cl overeenkomstig zij ne bestemming te 
gebrniken. 

Onze Minister van O11denvij , Kunsten en 
Wetenschappen is belast, onz. 
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3/ 27 Juli 192 . i\II IVE van den Pensioen• 
raad aan de Burgemeesters . . 

Het is ons gebleken, dat het onderzoek van 
de door onze administratie ter controleering 
gezonden attestatiën de vita door de gemeente. 
secr tarieën niet altijd met die nauwkeurig• 
heid heeft plaats gehad, die voor een goeden 
gang van zaken gewenscht is. 

In meerdere gevallen zij n verklaringen van 
in-leven-zijn afgegeven van gepensionneerden , 
die op den datum van afgift~ reeds karteren 
of langeren tijd overleden waren. 

Ook worden ons adresveranderingen niet 
altijd ter kennis gebracht, terwiil het verder 
herhaaldelijk is voorgekomen, dat verzu_imd 
werd in de attestatie de vita te vermelden, 
dat gepensionneerde weduwen en weezen her
trouwd - respectievelijk getrouwd - zijn. 

In bepaalde gevallen hebben wij heeren 
burgemeesters reeds op verkeerde of onnauw• 
keurige opgaven gewezen en er de aandacht 
op gevestigd, dat, wi l het algemeen burgerlijk 
pensioenfonds geen schade loopen, aan de 
controle de meeste zorg moet worden besteed. 

Met het oog op het groote financieele belang, 
hetwelk voor het fonds aan een goede con trole 
verbonden is, meenen wij goed te doen nog• 
maats in het algemeen allen heeren burge
meesters te verzoeken s lechts dan tot waar
merking van attestatiën de vita over te gaan, 
nadat die bewijsstukken zeer grondig zijn 
gecontroleerd. (Gem. t em.) 

12 J1tl i 1928. CIRCULAIRE van den Minis
ter van Justit ie aan Heeren Procureurs• 
Generaal bij de Gerecht hoven , betreffen• 
de verhouding van verkeersregelende be• 
voegdheid van personeel van den Rijks• 
water taat en van de Zuiderzeewerken tot 
die van politie. 

Zooa ls bekend, vloeit uit art. 19, j uncto art. 
17, van het bij Kon inklijk besluit van 4 Juli 
1927, S. 240, vastge telde Rijkswegenregle• 
ment voor de in art. 141 van het Wetboek 
van Strafvordering genoemde personen en de 
overige ambtenaren en beambten van de ge
meentepolitie alsmede voor bepaalde ambte• 
naren en be~mbten van den llij kswaterstaat 
en van de Zuiderzeewerken de bevoegdheid 
voort om in het belang van de Rijkswegen 
(waaronder krachtens art. 1 van genoemd 
reglement ook de in die wegen li ggende brug• 
gen zijn begrepen) en van het verkeer daar• 
over aan de weggebruikers de noodige bevelen 
te geven. 

Een geval, waarin , na de wederopenstelling 
van een brug voor het rijverkeer, nadat deze 
eenigen t ijd, ter doorlating van scheepvaart• 
verkeer, daarvoor gesloten was geweest, door 
het brugpersoneel aan de wachtende bestuur• 
ders van motorrijtuigen verkeersteekens wer
den gegeven, lijnrecht tegenovergesteld aan 
die, welke van de zijde van de bij de brug 
aanwezige poli tie gegeven waren, was voor 
den Minister van Water taat aanleiding om 
met mij in overleg te treden, ten einde te 
komen tot vaststelling van de verhouding, 
waarin de verkeersregel ende bevoegdh id van 
het personeel van den Rijkswate rstaat en van 

de Zuiderzeewerken staat tot die der politie. 
Die verhouding is door voornoemden l\linis• 

ter en mij in onderling overleg a ls volgt be• 
paald: 

Op de Rijk wegen heeft in het algemeen 
ingevolge het bepaalde in de artikelen t 7 en 
19 van het Koninklijk besluit van 4 Juli 
1927 no. 240 ook het personeel va n den Rijks• 
waterstaat de bevoegdheid, verkeerregelend 
op te treden. Is ve1·keersrege lende politie af• 
wezig, dan o [ent dat personeel desnoodig di e 
bevoegdheid uit. Op plaatsen en onder om• 
standigheden echter, waar het personeel van 
den Rijkswaterstaat geacht moet worden die 
verkeersregelin8' te verrichten in rechtstreeksch 
verband met ziJn special e bemoeiingen, d.w.z. 
waar de verkeersregeling samenhangt met de 
werken, die het bedient, zooa ls bruggen, of 
met de werken, waarin het in aanleg, wijzi • 
ging of herstel bezig is, zooals bij aan leg. 
verbreeding en reparatie van een wegvak. 
moet het optreden van dat personeel boven 
dat van de politie voorrang hebben en zal de 
politie bij haar optreden - zoo dat optreden 
van baar in casu nog noodig is - met de 
door het betrokken waterstaatspersoneel ge• 
geven of klaarblijkel ijk voorgenomen bevelen 
hebben rekening te houden. 

Ik moge U Edelgrootachtbare verzoeken, de 
aandacht van de onder u re orteerende politie 
op het bovenstaande te w ill en vestigen, en haar 
te willen opdragen, zich overeenkomstig de 
vastgestelde gedragslijn te gedragen. 

Ik verzoek nog mijn ambtgenoot van Bin• 
nenlandsche Zaken en Landbouw, deze aauge· 
legenheid te willen brengen onder de aan
dacht van de burgemeesters, en hen te wi len 
uitnoodigen, voor zooveel noodig te bevorde
ren, dat de gemeentepolitie te hunner plaat " 
zich aan de vastgestelde regeling hou de. 

H et Rijkswater taatspersoneel ontvangt va" 
de zijde van den Minister van Waterstaat de 
noodige inlichtingen. (B.) 

21 Juli 1928. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop aan de 
gemeente Arnhem van een oppervlakte 
aan den rechteroever van den Rijn bij 
Malburgen . S. 244. 

21 J1tli 1928. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop aan de 
gemeente Voorburg van het terrein met 
tuinhuis en berghok aan de Fransche 
Kerk traat hoek Parkweg, te Voorburg. 
s. 245. 

21 Jul i 1928. WET tot wijziging van de be· 
grooting va11 inkomsten en uitgaven van 
het Leeningfonds 1914, voor het dienst-
jaar 1928. 246. 
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21 J uli 1iJ28. WET tot wijziging van de Wet 
tot regeling van de inkomsten en uitga
ven van het Staatsmuntbedrijf voor het 
dienstjaar 1927. S. 247. 

21 Juli 1928. wgT tot wijzi ging van de wet 
tot regeling van de inkomsten e n uitgaven 

· van het Staatsmuntbedrijf voor het dienst
jaar 1928. S. 248. 

21 Juli 1928. WET houdende algemeene be
palingen nopens de takken van Rijks
dienst, welke krachtens artikel 88 der 
Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 
2ö9) voor een afzonderlijk beheer wor
den aangewezen (Bedrijvenuet) en tot 
wijziging van de Comptabiliteitswet (Staats
blad 1927, n°. 2ö9). S. 249. 

Wij WILHELMINA, enz . .. doen te weten: 

Alzoo Wij in uverweging genomen hebben, 
dat het noodzakelijk is algemeene bepalingen 
vast te stellen nopens de takken van Rijksdienst, 
welke krachtens artikel 88 der Comptabiliteits
wet (Staatsb/,ad 1927, n°. 259) voor een afzon
derlijk beheer worden aangewezen en dat het in 
verband daarmede wenschelijk is dit artikel te 
wijzigen; · 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

HOOFDSTUK I. 

· lul e idende bepalingen. 

Art. 1. Deze wet verstaat: 
10. onder "bedrijven" 
de takken van Rijksdienst, welke krachtens 

artikel 88, derde lid, der Comptabiliteitswet 
(Staatsblad 1927, n°. 2ö9) voor een afzonderlijk 
beheer worden aangewezen ; 

2°. onder "kapitaal" . 
a. de door het Rijk aan een bedrjjf gedane 

uitkeeringen ter zake van uitgaven voor voor
bereiding, oprichting, uitbreicling en vernieu
wing en voor deelneming in de kapitaalvoor
ziening van vreemde onrl.ernemingen, alsmede 
het bedrag waarmede het bedrijf is belast ter 
zake van door het Rijk ingebrachte onroerende 
goederen, een en ander voor zoover nog niet 
door het bedrijf afgelost zijnde ; 

b. de door het Rijk aan een bedrijf gedane 
en nog niet terugbetaalde uitkeeringen ter zake 
van uitgaven t.ot verkrijging van voorraden. 

3°. onder "bezittingen" 
de Rjjkseigendommen in gebruik bij een 

bedrijf vom· zoovcr daarvoor uitgaven zijn 
gedaan, als bedoeld in dit artikel onder 2°. a; 

2. De Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, 
n°. 259) is voor het beheer der bedrijven van 
kracht, voor zoover daarin niet door deze wet 
of door een wet, bedoeld in artikel 88, derde lid, 
der Comptabiliteitswet (Staatsb/,ad 1927, n° . 
259), is voorzien. 

HOOFDSTUK IJ . 

V a n d e inrichting d e r 
b e g r o o t i n g. 

§ 1. Algeweene bepalin[J. 

3. 1. De begrooting van een bedrijf is 
verdeeld in twee afdeelingen, waarvan de eerste 
omvat de lasten en de baten der exploitatie ; 
de tweede de kapitaalsuitgaven en de kapitaals-
ontvangsten. . 

2. Elke afdeeling is gesplitst in artikelen. 
3. Voor zooveel noodig worden de afdeelin

gen naar gelanr van den aard van het bedrijf, 
verdeeld in onderafdeelingen. 

4. De inrichting der begrooting geschiedt 
overigens met inachtneming van de voor~chrif
t en, door Onzen Minister van Financiën, na 
overleg met Onzen met het beheer van het. 
bedrijf belasten Minister, te stellen. 

§ 2. Dienstjaar. 

4. 1. Tot den <ilenst van eenig jaar be
hooren: 

a. alle uitkeeringen aan en ·van het Rijk, 
welke op de begrooting van dat jaar betrekking 
hebben; 

b. alle andere lasten en baten, die gedurende 
dat jaar voor het bedrijf zijn ontstaan en niet 
vallen onder het tweede lid van dit artikel. 

2. De la-Sten en baten, welke nader blijken 
te bestaan, nadat de rekening van het bedrijf 
is opgemaakt, iilsmede toevallige lasten en 
baten, komen ten laste of ten bate van het 
dienstjaar, waarin het bestaan daarvan blijkt_ 

§ 3. Lasten en baten der exploitatie. 

· 5. 1. Tot de lasten der exploitatie worden, 
behalve die, welke tot den aard van elk bedrijf 
behooren, onder meer gerekend : 

a. een uitkeering aan het Rijk wegens rente 
over het bij den aanvang van het dienstjaar 
te boekstaande kapitaal ; 

b. de rente, volgens de rekeningen-courant, 
bedoeld in artikel 21 ; 

c. de bijdragen, welke ingevolge de Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) aan het 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds voor het 
bij het bedrijf in dienst zijnde of in dienst 
geweest zijnde personeel zijn verschuldigd, met 
uitzondering van die, bedoeld in de artikelen 157 
en 166 dier wet ; 

d. een uitkeering aan het Rijk ten bedrage 
van 10 pct. van het gemiddelde van de geza
menlijke pensioensgrondslagen op 15 Maart en 
lö September van het op die tijdstipr.en in 
dienst van het bedrijf zijnde personee , voor 
hetwelk, met het. oog op artikel 157 der Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) niet de in 
artikel 36, eerste lid, onder a, dier wet bedoelde 
pensioensbijdrage in het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds wordt gestort ; 

e. een uitkeering aan het Rijk tot een telkens 
voor een: tijdvak van ten hoogste vijf jaar te 
bepalen percentage van de waarde der bezit
tingen, tegenover het risico van brand en andere 
ongevallen, voor zoover dat door het Rijk wordt 
gedragen: 
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/. de bedragen, welke wegens leveringen en 
diensten door andere bedrjjven of het Rijk 
onderscheidenlijk aan die bedrijven of het Rijk 
moeten worden vergoed, met uitzondering van 
die, begrepen in de kosten, bedoeld in artikel 6, 
eerste lid, onder a; 

g. het bedrag der afschrijvingen, bedoeld in 
artikel 8; 

h. de vorderingen v:1n het bedrijf, voor zoo
ver die voor oninbaar moeten worden gehouden ; 

i. de tegoedschrijvingen aan reserve-reke
ningen; 

;_ een uitkeering aan het Rijk ten bedrage 
van hot voordeelig saldo. 

2. Tot de baten der exploita.tie worden, 
behalve die, welke tot den aard van elk bedrijf 
behooren, onder ·meer gerekend : 

a. de rente, volgens de rekeningen-courant, 
bedoeld in artikel 21 ; 

b. de bedragen, die krachtens de P ensioen
wet 1922 (Staatsblad n°. 240) op het bij het 
bedrijf in dienst zijnde of in dienst gewee t 
zijnde personeel wegens ingevolge die wet voor 
hen verschuldigde bijdragen worden verhaald ; 

c. een uitkeering van het Rijk wegens rente 
o,,er de vorderingen, bedoeld in artikel 10, 
t,yeede lid ; 

d. rle bedragen, welke wegens leveringen en 
dien ten aan andere !>edrijven of het Rijk 
onderscheidenlijk door die bedrjjven of het Rijk 
moeten worden vergoed, met uitzondering van 
die, bedoeld in artikel 6, twPP.de lid onder d ; 

e. de bedragen waarover ten laste van 
reserve-rekeningen wordt beschikt ; 

f. een uitkeering van het Rijk ten bedrage 
van het nadeeli,g saldo. 

§ 4. Ka7Jitaalsuitgaven en -ontvangsten. 

6. 1.. De kapitaalsuitgaven zijn : 
a. de kosten van voorbereiding, oprichting, 

uitbreiding en vernieuwing ; . 
b. de kosten van deelneming in de kapitaal

voorziening van vreemde ondernemingen ; 
c. het bedrag, waarmede de waarde der 

voorraden op het einde van het dienstjaar de 
waarde bij den aanvang daarvan overtreft; 

d. een uitkeering aan het Rijk ten bedrage 
van de in het tweede lid van dit artikel onder b 
bedoelde ontvangst ; 

e. een uitkeering aan het Rijk wegens af
lossing op het kapitaal ten bedrage van de in 
het tweede lid van dit artikel onder c, d en e 
bedoelde ontvangsten. 

2. De kapitaalsontvangsten zijn : 
a. een uitkeering van het Rijk ten bedrage 

van de in het eerste lid van dit artikel onder a, 
b en ·c bedoelde uitgaven ; . 

b. het bedrag, waarmede de waarde der 
voorraden bij den aanvang van het dienstjaar 
de waarde op het einde daarvan overtreft ; 

c. het bedrag der afschrijvingen, bedoeld 
in artikel 8, voor aflossing op het kapitaal 
beschikbaar gekomen ; · · 

d. de opbrengst wegens vervreemde of tegen 
de geschatte waarde aan andere bedrijven of 
het Rijk overgedragen bezittingen of waarden, 
voor zoover verkregen door de in het eerste 
lid van dit artikel onder a en b bedoelde uit
gaven; 

e. de terugstorting op kapitaal-versti-ekt aan 
,;,reemde ondernemingen. · 

3. Bij de wet tot vaststelling der begrooti ng 
van een bedrijf wordt bepaald in hoeverre tot 
de kosten vau voorbereiding, opricht ing, uit
breiding en vernieuwing mede een bouwrente 
en een bijdrage in pensioens- en andere lasten 
zullen gerekend worden. 

§ 5. Ove.-ige ber.alinqen. 

7. 1. Het percentage der rente, verschul
digd over het kapitaal, waarmede het bedrijf 
op de in artikel 24 bedoelde openingsbalans 
wordt belast, wordt bepaald bij de begrootings
wet, waarbij die openingsbalans wordt over
gelegd. 

2. Bij de wet wordt telkens, na verloop van 
ten hoogste vijf jaar, vastgesteld het percentage 
van de rente, verschuldigd over het kapitaal, 
bedoeld in artikel 1, onder 2°. a, hetwelk in het 
afgeloopeh tijdvak is uitgekeerd. 

3. Onze Minister van Financiën bepaalt 
gedurende dit vijfjarig tijdvak jaarlijks het 
rentepercentage dat in dat jaar ver chulcligd 
zal zijn. 

4. De percentages; vastgesteld krachtens 
het eerste en tweede lid van dit artikel, kunnen, 
wanneer daartoe, _a.ls gevolg van conversie van 
Nationale Schuld, aanleiding bestaat, bij de 
wet worden verlaagd. 

5. Onze Minister van Financiën stelt jaar
l ijks vast het percentage van de rente over het 

1 kapitaal, als bedoeld in artikel 1, onder 2°., b, 
dat van de rente over de vorderingen, bedoeld 
in artikel 10, tweede lid, en dat van de rente, 
welke in de rekeningen-courant, bedoeld in 
artikel 21, zal worden berekend. 

6. Onze ::\finister van Financiën stelt het 
percentage, bedoeld in artikel 5, eerste lid, 
onder ,, vast. 

8. 1. Het bedrag, dat jaarlijk a.ls waarde
vermindering op dP bezittingen moet worden 
afgeschreven, wordt bepaald, met inachtneming 
van de door Onzen met het beheer van het 
bedrijf belasten Minister en Onzen Minister 
van Financiën, daaromtrent te stellen regelen. 

2. Deze regelen worden telkens na verloop 
van uiterlijk vijf jaren herzien. 

3. Gaat een bezitting te niet of wordt deze 
geheel of gedeeltelijk onbruikbaar, dan wordt 
de daarvoor noodig geworden algeheele of 
versnelde afschrijving, voor zoover deze nog niet 
ten laste der exploitatie van het jaar is gebracht, 
waarin de bezitting is tenietgegaan of geheel 
of gedeeltelijk onbruikbaar is geworden, op de 
eerstvolgende begrooting of, indien dit in 
bijzondere gevallen noodzakelijk moet worden 
geacht, op de eerstvolgende begrootingen tot 
uitdrukking gebracht. 

9. l. Een bedrag, gelijk aan de afschrij 
vingen op de bezittingen, wordt onder de 
kapitaalsontvangsten van het bedrijf opgeno
men en ten laste der kapitaalsuitgaven aan 
het Rijk uitgekeerd 11,ls aflossing op het in 
artikel 1, onder 2°., a, bedoelde kapitaal, dat 
bij den aanvang van het dienstjaar te boek 
staat. · 

2: De ingevolge artikel 6, eerste lid, onder 
e, voor aflo ing bestemde bedragen worden 
in mindering gebracht op het gedeelte of de 
gedeelten van het kapitaal, waarover het 
hoogste rentepercentage aan net R ijk ver
schuldigd is. 

J 
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10. 1. Indien de vorming van algemeene 
of bijzondere reserve-rekeningen voor een be
drijf wenschelijk wordt 6eacht, worden in de 
wet, bedoeld in artikel 88, derde lid, der Comp
tabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259) daar
omtrent regelen opgenomen. 

2. Een bedrag, gelijk aan de tegoedschrij
vingen aan reserve-rekeningen, wordt aan het 
Rijk uitgekeerd, terwijl het Rijk voor dit bedrag 
in de boeken van het bedrijf als schuldenaar 
wordt opgenomen. 

HOOFDSTUK III. 

Van de vaststelling en u itvoe
r i n g d e r b e g r o o t i n g. 

11. 1. Het ontwerl? van de begrooting van 
een bedrijf wordt Ons Jaarlijks tegelijk met het 
ontwerp der begrooting, bedoeld in artike 1 11 
der Comptabiliteitswet (Staatsblad J927,n°.259), 
ter indiening bij de Tweede Kamer aangeboden 
door Onzen Minister van Financiën. 

2. Onze Minister van Financiën ontvangt 
daartoe jaarlijks van iederen Minister de wets
ontwerpen tot vaststelling van de begrooting 
van die bedrijven, waarover deze het beheer 
voert. 

3. Onze Minister van Financiën maakt be
zwaar de in het tweede lid bedoelde wetsont
werpen met het ontwerp der begrooting, bedoeld 
in artikel 11 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 
1927, n°. 259) aan te bieden, indien en voor 
zoover een of meer der ter zake van zoodanig 
wetsontwerp in de Rijksbegrooting op te nemen 
artikelen met het oog op den toestand van 
's Rijks financiën hem niet toelaatbaar voor
komen. 

12. 1. Onze Minister van Financiën is 
belast met het toezicht op de uitvoering der 
begrooting van een bedrijf. De grondslag en 
de grenzen van dit toezicht vloeien voort uit 
de artikelen, welke ter zake van dat bedrijf in 
de Rijksbegrooting voorkomen. 

2. De opmerkingen, waartoe dit toezicht 
hem aanleiding geeft, brengt hij ter kennis van 
Onzen met het, beheer van het bedr.ijf belasten 
Minister. Wordt aan deze opmerkingen niet ten 
genoegen van Onzen Minister van F'inanciën 
gevolg gegeven, dan kan deze zijn opmerkingen 
aan de Algemeene Rekenkamer mededeelen bij 
of vóór de aanbieding der rek!)ning, bedoeld in 
artikel 19, eerste lid. 

13. J. Over de bedragen bij een begroo
tingswet toegestaan wordt, beschikt door Onzen 
Minister, die over de betrokken begrooting het 
beheer voert. 

2. Beschikking over bedragen, toegestaan 
voor onvoorziene en voor geheime lasten, ge
schiedt slechts krachtens een telkens door Ons 
te nemen besluit, waarvan afschrüt wordt 
gezonden aan de Algemeene Rekenk11,mer. 

14. Onze met het beheer van het bedrijf 
belaste Minister is bevoegd om de bij de be
grootingswet aangewezen artikelen van de 
eerste afdeeling der begrooting door overschrij
ving uit andere bij die wet aangewezen artikelen 
der eerste afdeeling aan te vullen. 

15. Wanneer de begrootillf, van een bedrijf 
niet vóór den eersten Januari van het jaAr, 
waarvoor zij moet dienen, bij de wet is vast
gesteld, geldt, voorzooveel de last"en en kapi-
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taalsuitgaven aangaat, de overeenkomstige 
begrooting van het aan het betrokken jaar 
voorafgaande jaar voor Onzen Minister tot 
grondslag van zijn beheer, totdat de wet, waarbij 
de nieuwe begrooting wordt vastgesteld, in 
werking is getreden. 

16. l. Indien gedurende het dienstjaar 
voor de uitvoering van een werk of levering 
geen schulden zijn ontstaan tot het volle bedrag 
van voor dat werk toegestane uitgaven voor 
voorbereiding, oprichting, uitbreiding en ver
nieuwing, kan het overschot, indien daartoe bij 
de begrooting machtiging is verleend, door 
Ons, bij in het 8taatsblad op te nemen besluit, 
ten behoeve van hetzelfde werk of dezelfde 
levering aan de bij de volgende begrooting 
verleende kredieten worden toegevoegd, hetzij 
door opneming van Pieuwe, hetzij door ver
hooging van reeds opgenomen artikelen, waar
door het van die begrooting deel uitmaakt op 
denzelfden voet als de overige artikelen dier 
begrooting, · terW1il het terzake overgebrachte 
bedraf' op de voor het vorige jaar toegestane 
sommen in mindering wordt gebracht. 

2. Een besluit, als in het vorig lid bedoeld, 
kan slechts worden genomen met medewerking 
van Onzen Miuister van Financiën, indien de 
voordrac lit niet van dezen uitgaat. 

HOOFDSTUK IV. 

V a n d e r e k e n i n g. 

17. l. Onze met het beheer belaste Minis
ter zendt binnen vier maanden na afloop van 
het dienstjaar de r ekening van het bedriJf aan 
Onzen Minister van Financiën ter onderzoek 
toe. 

2. De rekening bestaat uit : 
a. een balans ; 
b. een begrootingsrekening ; 
c. een verlies- en winstrekening en, zoo 

noodig, een of meer exploitatierekeningen; 
d. een opgave van de kapitaalsveranderin• 

gen. 
3. De rekening wordt van de noodige toe

lichtingen voorzien, waarin onder meer wordt 
vermeld naar welken maatstaf de onroerende 
en roerende zaken van het bedrijf zijn gewaar
deerd. 

18. 1. De begrootingsrekening van een 
bedrijf bevat, in de volgorde der begrooting 
en met geljjke omschrijving van de afdeelingen, 
ondera.fdeelingen en artikelen, de ramingen en 
de bedragen, welke overeenkomstig de boeken 
van dat bedrijf over het betrokken jaar daar- · 
naast als uitkomsten moeten worden gesteld, 
met aanwijzing en toelichting der verschillen. 

2. De inrichting der rekening geschiedt 
overigens met inachtneming van de voorschrif
ten door Onzen l\!Iinister van Financiën, na 
overleg met Onzen met het beheer van het 
bedrijf belasten Minister, te stellen. 

19. l.. Onze Minister van Financiën zendt 
binnen zes maanden na afloop van het dienst
jaar de rekening van een bedrijf aan de Alge
meene Rekenkamer ter goedkeuring toe, onder 
bijvoeging van de opmerkingen, waartoe zijn 
onderzoek hem aanleiding heeft gegeven. Hij 
doet van zijn bij de rekening gevoegde op
merkingen mededeeling aan Onzen met het 
beheer belasten Minister. 

40 
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2. Ten aanzien van de ontvangst door het 
Rijk ten bedrage van het voordeelig saldo 
vindt het in de artikelen 76 tot en met 83 der 
Comptabilituitswet (St'l ·1ts/,lad 1927, n° 259), 
omtrent de ten laste der Rijksbegrooting gedane 
uitgaven, bepaalde overeenkometige toepassing. 

3. De Algemeene R ekenkamer zendt de 
door haar goedgekeurde r ekening binnen acht 
maanden na afloop van het dienstjaar aan Ons 
toe, onder bijvoeging van hare opmerkingen, 
welke bij de aanbiedin(! der rekening aan de 
Staten-Generaal worden overcrelegd. 

HOOFDSTUK V. 

Van kasbeheer e n rekeningen
c ourant. 

20. 1. Het beheer der kasmiddelen van 
een bedrijf wordt administratief afgescheiden 
van het beheer der overige kasmiddelen van 
het R ijk. ~ 

2. De door een bedrijf benoodigde kasmid
delen worden verkregen uit 's Rijks schA.tkist; 
de overtollige kasmiddelen van een bedrijf 
worden in 's R ijks schatkist gestort-. 

21. Van de geldelijke betrekking• tusschen 
het Rijk en een bedrijf, voortvloeiende uit de 
bepalingen dezer wet, wordt door Onzen Mi
nister van Financiën en door het bedrijf een 
rekening-courant aan~ehouden, t erwijl, indien 
noodig, ook van de geldelijke betrekkingen t us
schen de onder deze wet vallende bedrijven 
onderling rekeningen-courant zullen· worden 
aangehouden, een en ander volgens regelen bij 
algemeenen maatregel van bestuur te stellen. 

HOOFDSTUK VI. 

Van de contröle. 

22. 1. Onze met het beheer van een bedrijf 
belaste Minister stelt over bepaalde tijdvakken 
overzichten omtrent de exploitatie van het 
bedrijf samen. 

2. Hij zendt van deze overzichten zoowel 
aan Onzen Minister van Financiën als aan de 
Algemeene R ekenkamer een exemplaar toe. 

3. De vorm dier overzichten en de t ermijn 
van toezending stelt Onze met het beheer 
belaste Minister, in overleg met Onzen Minister 
van Financiën, voor elk bedrijf afzonderlijk, 
vast. 

4. Onze l\.linister van Financiën zendt, in
dien hij daartoe aanleiding vindt, zijn opmer
kingen over deze overzichten aan Onzen behee
renden l\'linister, en zoo noodig ook aan de Al
gemeene Rekenkamer. 

23. 1. De Algemeene R ek0nkAmor houdt 
t er plaatse, waar de boekhouding van hf>t bedrijf 
wordt gevoerd, toezicht op de jnistheid der 
bedragen, welke ten laste van en ten bate van 
het bedrijf worden gebracht. Zij onderzoekt 
aldaar de hoeken, rekeningen, verantwoordin
gen, bewijsstukken en verdere bescheiden, 
zooals zij dit noodig acht voor het uitvoeren 
van de taak haar bij de wet opgedragen. 

2. Alle bewjjzen en best'heiden, van welken 
aard ook, op de boekhouding en administratie 
betrekking hebbende, blijven berusten ter 
plaatse, waar Onze met het beheer belaste 

~nist· r dit ten behuevo van de llC'eknouding 
van een bedri.Jf bepaalt. 

3. Niettemin kunnen, indien dit voor het 
onderzoek der Algemeene Rekenkamer nood
zakelijk is, bewijzen en bescheiden, als bedoeld 
in het vorig lid, tijdt lijk nAar de bureaux, an ..Je 
Algemt'ene P. ,·kPnkamn worden e,, ergehracht. 

.J.. We~PDS bedragP.n te voldoen ti•n laRte 
van artikelen voor geheime lasten behoeven 
geen bewi]sstukken aan de Algemeene Reken
kamer te worden getoond of overgelegd. 

5. Het onderwerp van de ten !aste van de 
artikelen voor r,uvN rziene lasten ge.brachk 
bedragen wordt in de begroot.ingsrekening 
opgegeven. 

HOOFDSTUK VII. 

0 v erg a n g s- e n s l o t b e p al in g en. 

24. Bij de indiening van de eerste begrooting 
van een tot bedrijf aangewezdn tak van 's Rijks 
dienst wordt een O);leningsbalans overgelegd, 
welke zooveel mogeliJk volgens de in deze wet 
neergelegde beginselen is opgemaakt. 

25. De Algémeene Rekenkamer zal de uit
keeringen van en aan de bedrijven, bedoeld in 
artikel 4, onder a, in ontvangst en uitgaaf van 
de Rijksrekening aannemen t ot de bedragen, 
welke de goedgekeurde begrootingsrekening 
van elk der bedrijven aanwijst. 

26. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel van "Bedrijvenwet" met vermelding 
van het jaartal en het nu=er van het Staats
hlad, waarin z~j is geplaatst. 

27. Artikel 88 der Comptabiliteitswet (Staats
blad 1927, n°. 259) wordt gelezen als volgt: 

1. Bepaalde takken van Rijksdienst kunnen 
op andere wijze worden beheerd dan in deze
wet voor de R ijksbegrooting en de Rijksrekening
in het algemeen is bepaald. 

2. Bij de wet zullen voor het beheer van 
deze takken van Rijksdienst de noodige alge
meene regelen worden vastgesteld. 

3. De in het eerste lid bedoelde takken van 
dienst worden bij de wet aangewezen. Deze
wet zal zoodanige aanvullingen of afwijkingen 
van de in het tweede lid bedoelde algemeen& 
wet kunnen bevatten als in verband met de 
bijzondere eischen van het dienstvak worden 
gevorderd. 

28. In artikel 90 der Comptabiliteitswet 
(Staatsblad 1927, no. 259) wordt in de plaats 
van de woorden "en de rekeningen, bedoeld 
in artikel 87, derde lid, en in artikel 88, derde
lid," gelezen : 

,, , de rekeningen, bedoeld in artikel 87, derde
lid, en de rekeningen van takken van Rijks
dienst, bedoeld in artikel 88,". 

29. De artikelen dezer wet treden in werking 
op een door Ons nader te bepalen tijdstip, het
welk voor verschillende artikelen verschillend 
kan worden gesteld. 

30. Op een door Ons nader te bepalen tijd
stip vervalt de wet van 16 F ebuari 1912 (Rtaats
blad n°. 85), zooals deze is gewijzigd bij de wet 
van 31 October 1924 (Staatsblad n°. 4.82), met 
dien verstande, dat Ons de bevoegdheid blijft 
voorbehouden om, totdat de dienst van een 
bedrijf, welke nog opemtaat op 31 De('ember
van het jaar, voorafgaande aan het dienstjaar, 
waarvoor deze wet voor de eerste maal op de
begrooting •van dat bedrijf volledig van toe-
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passing za~ zijn, is afgesloten, die wet voor 
zooveel voor de afwikkeling van dien dienst 
noodig is, in stand te houden. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Finse, den 21,ten Juli 1928. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, De Geer. 

( Uitge,g. 30 Juli 1928.) 

21 Jul i 1928. WET tot wijziging van enkele 
artikelen der P ensioenwet 1922, (Staats
blad n°. 240) en van artikel L"'{XXIV 
der wet van 28 Mei 1925 (Staatsblad n°. 
216), het treffen van voorzieningen, waar
toe· de eerste wetenschappelijke balans van 
het Pensioenfonds aanleiding geeft, rege
ling van het herstel van verzuimen, begaan 
ten opzichte van het bepaalde in artikel 
134, vijfde lid, onder c dier wet, nadere 
regeling van het, door openbare lichamen 
ter zake van door hen verschuldigde in
koopsommen, uit te oefenen verhaal, zoo
mede opheffing van het bij artikel 23 
der ,veduwenwet voor de ambtenaren 
1890 vermelde weduwenfonds voor de ge
employeerden tot het Algemeen Bestuur 
behoorende en van het weduwenpensioen
fonds van het korps ingen ieurs bij den 
waterstaat. S. 250. 

Bijl . Hand. 2e Kamer 1927/1928 n° . 189 
1-15. 

Hand. id. 1927/1928 bladz. 2190- 2237. 
Bijl . Hand. l e Kamei· 1927/1928 n°. 129. 
Hrmd. le Kamer 1927/1928 bladz. 1101, 

1102. 
Wij WILHELMINA, enz . .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de artikelen 18, 24, 35, 
tweede lid, 36, eerste lid, 59, eerste lid, 67, 
tweede lid, 95, vierde lid, 133, derde Jid, 134, 
134a, 135, 147, 157, eerste Jid, 166, tweede 
lid, en 168 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
n°. 240) te wijzigen; de voorzieningen te tref
fen, waartoe de in het eerste lid van artikel 
168 der P ensioenwet bedoelde wetenschappe
lijke balans van het Pensioenfonds aanleiding 
geeft; artikel LXXXIV, eerste lid, der wet 
van 28 Mei 1925 (Staatsblad n°. 216) te wij
zigen; personen, die verzuimd hebben de ver
klaring, bedoeld in artikel 134, vijfde lid, 
onder c, dier wet af te leggen, in de gelegen
heid te stellen, dat verzuim te herstell en; de 
mogelijkheid te opepen, dat de lichamen, die 
hebben nagel aten vóór 1 September 1925 hun
ne beslissing, genomen volgens artikel 137, 
eerste lid der genoemde wet, zooals dat vóór 
1 Juli 1925 luidde, te wijzigen, alsnog die 
beslissing vóór 1 October 1928 wijzigen of 
vóór dat tijdstip een beslissing ter zake van 
het verhaal van de bijdrage, bedoeld in ar
tikel 135 der meergenoemde wet nemen, zoo
mede het bij artikel 23 der Weduwenwet voor 
de ambtenaren 1890 vermelde weduwenfonds 
voor de geëmployeerden tot het Algemeen 
Bestuur behoorende en het weduwen-pensioen
fonds van het korps ingenieurs bij den water
staat op te heffen en in verband daarmede de 
onder punt VIII van den Staat, bedoeld bij 
artikel 17 4 der P ensioenwet, genoemde arti
kel en 23, 24 en 25 der thans vervallen We
duwenwet voor de ambtenaren 1890 en ar-

tikel 3 van de bij de wet van 26 Juni 1926 
(Staatsblad n°. 207) gewijzigde wet van 29 
Juni 1899 (Staatsblad n°. 149) te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Waar in deze wet gesproken wordt 

van " de Pensioenwet" wordt bedoeld de Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) . 

2. Artikel 18 der Pensioenwet wordt ge
wijzigd als volgt: 

N a het tweede lid wordt ingevoegd een 
nieuw lid, 1 uidende: 

" 3. Wij wijzen uit commissarissen één lid 
aan, die, overeenkomstig door Onzen Minister 
van Financiën te stellen regelen, belast is 
met de leiding van en het toezicht op den 
arbeid van den in artikel 13 bedoelden wis
kundigen adviseur." 

Aan het artikel wordt toegevoegd een nieuw 
lid luidende: 

,;6. De in het derde lid bedoelde commis
sar is ontvangt, boven hetgeen hij op grond 
van het vierde lid geniet, een door Ons te 
regelen vergoeding." 

Lid 3 wordt lid 4. 
3. Artikel 24 der Pensioenwet wordt ge

lezen: 
" 1. De eerste wetenschappelijke balans van 

het fonds na die, bedoeld bij artikel 168, 
wordt opgemaakt naar den toestand op 31 
December 1927. Daarna . wordt om de twee 
jaar een balans van het fonds opgemaakt. 

2. Bij de wet worden de voorzieningen ge
troffen, waartoe deze balansen aanleiding 
mochten geven." 

4. Het tweede lid van artikel 35 der Pen
sioenwet wordt gelezen : 

" Voor de betaling aan het fonds van de in 
dezen Titel bedoelde pensioensbijdragen wor
den zij, genoemd in artikel 4, onder a tot en 
met k en n, zoomede het onderwijzend perso
neel aan openbare scholen voor gewoon en 
uitgebreid lager onderwijs, welks wedden door 
het Rijk aan de gemeenten worden vergoed, 
geacht in dienst van het Rijk en worden de 
in dat artikel onder l genoemden geacht in 
dienst van de betrokken gemeenten te zijn. 
Personen, bedoeld in dat artikel onder m, 
worden geacht in dienst te zijn van den groot
sten der vennooten of leden." 

5. In den aanhef van het eerste lid van 
artikel 36 der Pensioenwet vervallen de woor
den : ,,het eerste lid van"_ 

6. De punt aan het slot van het eerste lid 
van artikel 59 der Pensioenwet wordt vervan
gen door een komma. Aan dat lid wordt toege
voegd: ,,met uitzondering van den tijd, waar
over krachtens de wet voor het reserve-perso
neel der Landmacht 1905 of krachtens de ge
wijzigde wet van 12 Juli 1895 (Staatsblad n°. 
104) pensioen verleend werd." 

7. Aan het tweede lid van artikel 67 der 
P ~nsioenwet wordt toegevoegd: ,,Onder "wed
de" wordt voor de toepassing van dit artikel 
mede verstaan de tijdelijke kindertoelage." 

8. Het vierde lid van artikel 95 dei· Pen
sioenwet wordt gelezen: 

"Een ambtenaar, die ook als gepensionneerd 
ambtenaar of als gepensionneerd militair uit
zicht op gezinspensioen heeft of die in twee 
of meer betrekkingen ambtenaar in den zin 
dezer wet is en die uit zijn betrekking, res
pectievelijk uit één of meer zijner betrekkingen 
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zonder pensioen ontslagen wordt, kan zich 
op den voet van artikel 43 het behoud verze
keren van het uitzicht op het verschi l tu schen 
het bedrag aan gezinspensioen waarop hij 
vóór en dat, waarop hij na zijn ontslag uit
zicht had 1·espectievelijk heeft." 

9. In het derde lid van artikel 133 der 
P ensioenwet wordt in plaats van: ,,als ambte
naar of in onbezoldigden dienst werkzaam te 
doen zijn" gelezen: ,,als ambtenaar, respec
tievelijk in tijdel ij ken of in onbezoldigden 
dienst werkzaam te doen zij n". 

10. Aan a rt ikel 134 der Pensioenwet wordt 
toegevoegd een nieuw lid, luidende: 

" 7. Onverminderd het bepaalde in het 
tweede lid van artikel 135 is het t ijdstip van 
ingang van den inkoop en dus van de geldig
heid voor pensioen van den betrokken dienst
tijd het t ijdstip waarop de bereidverklaring, 
bedoeld in het vij fde lid, onder c, van dit a r
tikel, bij den Pensioenraad inkwam." 

ll. Artikel 134a der Pensioenwet wordt 
gewijzigd a ls volgt: 

Voor het artikel wordt het cij fer " 1" ge
plaatst. 

De eerste zin wordt gelezen: ,,Zij, ten aan
zien van wier diensttijd de Pensioenraad een 
beschikking a ls bedoeld in artikel 134, zesde 
lid, vóór of op 1 October 1928 heeft vastge
steld, kunnen de door hen afgelegde bereid
verklaring, bedoeld bij artikel 134, vijfde lid, 
onder c, vóór 1 December 1928, en zij, ten 
aanz ien van wier diensttijd de Pensioenraad 
een zoodanige beschikking na 1 October 1928 
heeft vastgesteld, kunnen deze verklaring 
binnen twee maanden na den datum van ver
zending van het afschrift dier beschikking 
intrekken." 

Aan het artikel wordt toegevoegd een nieuw 
l id, l uidende: 

" 2. H et in het voorgaande lid bepaalde 
geldt niet voor hen, die , voor wat de daarin 
eerstbedoelden betreft, op 1 October 1928 en, 
voor wat de in de tweede plaats bedoelden 
aangaat, op het tijdstip van verzending van 
het afschrift der betrokken beschikking de 
hoedanighe id van ambtenaar niet meer be
zitten." 

12. Artikel 135 der Pensioenwet wordt ge
wijzigd a ls volgt : Voor het artikel wordt het 
cijfer " 1" geplaatst. De punt aan het slot 
wordt veranderd in een komma. Aan het a rti
kel wordt toegevoegd: ,,of, voor zooveel zij 
betrekking heeft op den inkoop van d ienst 
rijd a ls ambtenaar, bedoeld in artikel 4, eer
ste l id, onder a tot en met k en n, door het 
Rijk en voor zooveel zij betrekking heeft op 
inkoop van diensttijd als ambtenaar, bedoeld 
in artikel 4, eerste lid, onder l en m, 1·espec
tievelijk door de betrokken gemeenten en den 
grootsten der vennooten of leden. Artikel 38 
is van overeenkomstige toepass ing." 

Aan het artikel wordt toegevoegd een nieuw 
lid , luidende: 

"2. Voor de berekening van de in het 
eerste lid bedoelde bijdrage geldt a ls datum 
van inkoop het t ijdstip, waarop de inkoop 
voor den betrokkene mogelijk werd." 

13. Het eerste en tweede lid van artikel 
147 der Pensioenwet, zoomede het voor het 
derde lid van dat artikel geplaatste cij fer "3" 
vervallen. Uit het derde I id vervallen de woor-

den: ,,met eene rente of uitkeering, bedoeld 
in het eerste lid, of". · 

14. De tweede zin van het eerste lid van 
artikel 157 der Pensioenwet wordt gelezen: 

" H et verleent voor de gedeelten van de 
ingevolge deze wet later door die ambtenaren 
te genieten pensioenen, waarop uitzicht is 
verkregen gedurende den tijd door hen in 
zijn dienst doorgebracht, aan het fonds eene 
jaarlij ksche bijdrage." 

15. Het tweede lid van artikel 166 der Pen
sioenwet wordt ge lezen: 

,;Voor de uitgaven, die krachtens het voor
gaande lid moeten worden gedaan, verleent het 
R ij k aan het fonds eene jaarlijksche bijdrage." 

16. Het derde lid van artikel 168 der 
Pensioenwet vervalt. 

17. Na artikel 168 der Pensioenwet wordt 
ingevoegd een nieuw arti kel, luidende: 

Art. 168a. 1. Ter voldoening aan de ver
plichtingen, voortvloeiende uit de artikelen 
157, eerste lid, en 166, tweede lid, dezer wet, 
betaalt het R ijk aan het fonds een vier en 
vijftigjar ige annuïteit, ingaande in het jaa r 
1929, welke voorloopig tot en met het eerste 
jaar na dat, waar in de tweede wetenschappe
lijke balans van het fonds, bedoeld in artikel 
24, tweede lid zal zijn openbaar gemaakt, 
31,500,000 gulden bedraagt en zoo spoedig 
mogel ij k na de bedoelde openbaarmaking voor 
de overige jaren bij de wet wordt vastgesteld. 

2. De storting der annuïte it, bedoeld in het 
eerste li d, geschiedt in de maand Juli . 

18. Aan het eerste I id van artikel LXXXIV 
van de wet van 28 Mei 1925 (Staatsblad n° . 
216) wordt toegevoegd: ,,Onder "wedde" 
wordt voor de toepassing van dit artikel mede 
verstaan de tijdelijke kindertoelage." 

19. 1. Hij, die vóór 1 Januar i 1926, of, 
voor zoover hij na 1 J ui i 1925 a ls ambtenaar 
is herplaatst, binnen 6 maanden na den dag 
der herplaatsing, doch u iterlijk op den dag 
vóór dien van het in werking treden van deze 
wet, den Pensioenraad voor den inkoop van 
diensttijd gegevens bedoeld in artikel 134, 
vijfde lid , a en b, der Pensioen~~•et, overg~
legd heeft, kan binnen een term1Jn van dne 
maanden, nadat die Raad hem per aangetee
kenden brief heeft medegedeeld, dat de in 
het vij fde lid van evengenoemd artikel be
doelde bereidverklaring aan de stukken ont
breekt, d ie verklaring nog bij den Pensioen
raad inzenden. Eene, den Pensioenraad bin
nen dien termijn gezonden bereidverklaring 
wordt voor de beoordeeling van haar rechts
gevolgen geacht bij dien Raad te zijn inge
komen op het tijdstip waarop het College 
eerstgenoemde stukken van den betrokkene 
heeft ontvangen. 

2. Het in het voorgaande lid bepaalde is, 
onder de daarin gestelde voorwaarden, mede 
van toepassing ten aanzien van. hem, op wiens 
verzoek om inkoop de Pensioenraad wegens 
het niet inzenden van de in het vijfde lid van 
artikel 134 der Pensioenwet bedoelde bereid
verklaring reeds afwijzend heeft beschikt. Die 
beschikking wordt door den Pensioenraad 
herzien. 

20. 1. Vóór 1 October 1928 kan het lichaam 
zijn beslissing, genomen volgens artikel 137, 
eerste I id, der Pensioenwet, zooals dat vóór 
1 Juli 1925 luidde, wijzigen of alsnog een be-
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slissing ter zake van het verhaal van de bij
drage, bedoeld in art ikel 135 der P ensioen
wet , nemen. Echter kan dat verhaal slechts 
worden toegepast ten opzichte van de termij
nen der inkoopsom, die komen te vervallen 
na het tijdstip, waarop de beslis ing is gewij
zigd of genomen. 

2. H et in het voorgaande lid bepaalde is 
niet van toepass ing ten aanzien van hen, die 
op 1 October 1928 of op het t ijdstip van ver
zending van het afschri ft der in a rt ikel 134, 
zesde lid , der P ensioenwet bedoelde beschik
king de hoedanigheid van ambtenaar niet 
meer bezitten. 

21. H et bij ar t ikel 23 der Weduwenwet 
voor de ambtenaren 1890 vermelde weduwen
fonds voor de geëmployeerden tot het Al ge
meen Bestuu r behoorende zoomede het bij 
Koninklijk besluit van 25 Juli 1816, n°. 36, 
opgerichte en bij Koninklijk beslui t van 6 
Maart 1919, n°. 71, in stand gehouden we
duwen-pens ioenfonds van het korps ingen ieurs 
bij den waters taat worden opgeheven. Aan 
het Al gemeen Burgerl ijk P ens ioen fonds wor
den de baten, voor zoover deze n iet bestaan 
in aanspra ken op den Staat, en de lasten van 
die fondsen overgedragen. De boeken, beschei
den en registers van comptabelen aard va n 
die fondsen worden overgebracht naar den 
Pensioenraad, bedoeld in ar t ikel 10 der Pen
sioenwet. 

22. De pensioenen , die na het tijdstip van 
het in werking treden dezer wet nog u it kracht 
van de in ar t ikel 24 dezer wet bedoelde be
palingen moeten worden toegekend, komen ten 
Jaste, en de gelden, die uit kracht van die be
palingen verschuldigd zijn of la ter verschul 
digd worden, ten bate van .het Al gemeen 
Burgerlijk P ensioenfonds. 

23. De bij art ikel 1 van het Koninklijk 
besluit van 29 Maart 1880, n° . 5, bedoelde 
R aad van Administratie wordt ontbonden. De 
boeken, bescheiden en registers van dien R aad 
worden overgebracht naar den P ensioenraad, 
bedoeld bij artikel 10 der P ensioenwet. 

24. De bepalingen der wetten, Koninklijke 
besluiten en regl ementen, die op de in artikel 
21 genoemde weduwenfondsen betrekking heb
ben, blijven, voor zoover zij de regeling van 
de rechten en verplichtingen van hen, die op 
het tijdstip van het in werking treden van 
deze wet in die fondsen deelgerecht igd zijn, 
behelzen, va n kracht. De toepassing van die 
bepalingen zoomede de bemoeiingen, die daar
uit voortvloeien, zijn opged ragen aan den 
Pensioenraad, bedoeld in artikel 10 der Pen
sioenwet. De a rtikelen 125; 126, 127, 128, 129 
en 129a der P ensioenwet zijn van overeen
komstige toepassing. 

25 . Aan den Directeur en de bezoldigde 
ambtenaren in vasten dienst, die door de op
heffing van het in artikel 21 eerstbedoelde 
fonds hun betrekkingen, die zij daarbij be
l<leeden, ver! iezen, wordt door Ons, den R aad 
van State gehoord, ten laste van het Alge
meen Burgerlijk P ensioenfonds een wach tgeld 
toegekend. 

Art. 26. H et onder punt VIII van den 
staat, bedoeld bij artikel 174 der Pensioenwet, 
genoemde ar t ikel 23 der thans vervall en We
duwenwet voor de ambtenaren 1890 wordt 
gewijzi gd als volgt : 

H et eerste lid wordt na "toepasselijk op" 
ge lezen: 

,,a. de ambtenaren en de gewezen am bt.e
naren behoorende tot de deelgerechtigden in 
het voormalig weduwenfonds voor de geëm
ployeerden tot het algemeen bestuur behoo
rcnde, 

b. de ambtenaren en de gewezen ambte
naren behoorende tot de deelgerecht igden in 
het voormalig weduwen-pensioenfonds va n het 
korps ingenie urs bij den watel'staat, 

c. de ambtenaren en de gewezen ambte
naren behoorende tot de deelgerechtigden in 
het voorm alig pensioenfonds der ontvangsten." 

Het tweede lid wordt gelezen : 
,,De na te laten betrekkingen van de hier

bedoelde ambtenaren hebben mitsdien geen 
aanspraak op pensioen krachtens die wet, voor 
zoove,· hun recht roekomt op pensioen op 
grond van de in artikel 24 van de wet, die 
met ingang van 1 Juli 1928 enkele artikelen 
van de Pensioenwet 1922 (Staatsblad n° . 240) 
wijzigt, genoemde bepali ngen, behoudens het 
bepaal de in artikel 25 dezer wet." 

H et derde lid wordt gelezen: 
" De hierbedoelde ambtenaren hebben voor 

hun weduwen en weezen uit tweede of vol gend 
huwelijk, voor welke zij aan de in het tweede 
lid genoemde bepalingen geen recht op pen
sioen ontleenen, eventueel aanspraa k op pen
sioen krachtens de P ensioenwet 1922." 

27. H et onder punt VIII van den staat, 
bedoeld bij artikel 174 der P ensioenwet , ge,
noemde artikel 24 der thans vervallen Wedu
wenwet voor de ambtenaren 1890 wordt ge
wijzigd al s vol gt : 

In het eerste lid wordt tusschen "28" en " ge
noemde" ingevoerd: ,,eerste lid onder a en b". 

H et tweede lid wordt gelezen : 
" E en oud-ambtenaar , bedoeld in het eerste 

li d a of b van het voorgaand artikel, die met 
of na het t ijdstip van het in werking treden 
dezer wet in een hooger bezoldigd ambt, waar
aan onmiddellijk vóór dat tijdstip uitzicht op 
gezinspensioen ten laste van dat fonds ver
bonden was, wordt herplaatst zonder vóór zijn 
herplaatsing gebruik te hebben gemaakt van 
de in artikel 25 dezer wet, zooals dat luidde 
vóór de bij de P ensioenwet 1922 aan.crebrachte 
wijziging, gegeven bevoegdheid, ontl eent ook 
in zijn nieuwe ambt voor zijn na te laten be
trekkingen recht op pensioen aan de in artikel 
24 van de wet, die met ingang van 1 Julj 
1928 enkele artikelen van de P ensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240) wijzigt, genoemde bepa
lingen." 

In het derde lid wordt in plaats van: ,,deel
gerechtigden in die fondsen" gelezen, ,,in het 
eerste lid onder a en b van het voorgaand ar
tikel genoemde deelgerecht igden" en verval
len de woorden : ,,aan de fondsen". 

H et vierde l id wordt gelezen : 
,,De wijze, waarop de door de bedoelde deel

gerechti gden bij of na de invoering dezer wet 
verschuldigde bijdragen zullen worden be
taald, wordt door Ons geregeld." 

In het vij fde lid wordt in plaats van : ,,hier
beàoelde" gelezen : ,, in het eerste I id onder a 
en b van het voorgaande artikel bedoelde". 

H et zevende lid wordt gelezen : 
,,De betaling der verl eende en nog te ver

lEenen pensioenen aan de nagelaten of na te 
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laten betrekkingen van de in het eerste lid a 
en b van het voorgaande artikel bedoelde 
deelgorechtigden wordt door den Staat ge
waarborgd." 

In !,et achtste lid wordt in plaats van de 
woorJen: ., volgens de m het derde lid bedoel
de Lepa 1:; ,gen" gelernn: ,,overeenkomstig de 
daaromtrent bij de invoering dezer wet gel
dbnde bepalingen" . 

28. Het onder punt VIII van den staat, 
Ledoeld bij artikel 174 der Pensioenwet, ge
noPrnde artikel 25 der thans vervallen Wedu
weuweL voor de ambtenaren 1890 wordt ge
lezen: ,,Burgerlijke ambtenaren, die vóór, bij 
of nà het in werking treden der Pensioenwet 
1 9:3i den dienst der administratiën, ten wel
ker behoeve de in artikel 23 bedoelde fondsen 
'\varen ingesteld, verlaten hebben of verlaten 
en in a ndere burgerlij ke betrekkingen zijn 
ovcrµHgaa n of overgaan verk1·ijgen, indien 
zij, bij den overgang of later, door het beko
me11 van een hoogeren pensioensgrondslag 
komen te verkceren in het geval dat aan 
hunne weduwen en weezen krachtens de be
palingen, genoemd in artikel 24 van de wet, 
die met ingang van 1 Juli 1928 enkele arti
kelen van de Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
n° . 240) wijzigt, een ger inger pensioen toe
komt dan waarop de Pensioenwet 1922 aan
spraak zou geven, voor die betrekkingen u it
zich t op laatstbedoeld pensioen." 

%9. In het eerste lid van artikel 3 van de 
wet van 29 Juni 1899 (Staa tsblad n°. 149), 
gewijzigd bij de wet van 26 Juni 1926 (Staats
·blad n°. 207), wordt in plaats van "deelge
rechtigd in het" gelezen: ,,behoorende tot de 
·deel gerecht igden in het voormalig". Van het 
tweede lid van dat artikel vervallen de woor
den: ,,ten behoeve van het fonds". 

Overgangsbepaling. 

30. Een tusschen 1 Juli 1925 en 1 Juli 
1928 zonder pensioen ontslagen ambtenaar, 
die, omdat hij als gepensionneerd ambtenaar 
of als gepensiom10erd militair uitzicht had op 
gezinspensioen, geen gebruik kon maken van 
de in het vierde lid van artikel 95 der Pen
sioenwet, zooals dit luidde vóór 1 Juli 1928, 
bedoelde bevoegdheid, kan zich alsnog op den 
voet van het bepaalde in de artikelen 95 en 
43 tot en met 46 der Pensioenwet het behoud 
verzekeren van het uitzicht op het verschil 
tusschen het bedrag aan gezinspensioen, waar
op hij vóór en dat, waarop hij na zijn ontslag 
uitzicht had, respectievelijk heeft, met dien 
verstande, dat de in het eerste lid van artikel 
44 bedoelde termijn in dit geval aanvangt op 
1 Juli 1928. 

Slotbepalingen. 

31. l. Deze wet wordt, behoudens het be
paalde in de drie volgende leden, geacht in 
werking te zijn getrnden met ingang van 1 
Juli 1928. 

2. De artikelen 4, 5, 9 en 12 worden geacht 
in werking te zijn getreden met ingang van 
1 Juli 1925. 

3. Artikel 13 wordt geacht in werking te 
zijn getreden met ingang van 1 Juli 1922. 

4. De artike len 14, 15 en 17 treden in wer
king met ingang van 1 Januari 1929. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Finse, den 21sten Juli 1928. 

WILHELMINA. 
De JJlinister van Financiën, de Geer. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, J. B. Kan. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Waszink. 
De Minister van Justitie, J. Don n er. 

( Uitgeg. 14 Augustus 1928.) 

21 J uli 1928. WET houdende wijziging van 
de wetten van 28 Mei 1925 (Staatsblad 
nos. 221 en 222), tot aanvulling en 
wijziging der bepalingen betreffende het 
strafrecht en de strafrechtspleging ten 
aanzien van personen bij wie tijdens het 
begaan van het feit gebrekkige ontwikke
ling of ziekelijke storing der geestvermogens 
bestond, en tot aanvulling van de wet van 
14 April 1886 (Staatsblad n°. 62), tot 
vaststelling der beginselen van het gevan
geniswezen, zooals die laatstelijk is gewij
zigd bij de wet van 12 Februari 1901 
(Staatsblad n°. 64). S. 251. 

Bijl . Hand. 2e Kamer 1927/1928 n°. 319 
1-6. 

H and. id. 1927/1928 bladz. 2301. 
Hand. le Kamer 1927/1928 bladz . 1056, 

1065. 
Wij WILHELMINA, enz .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat eenige wijziging wenschelijk is te achten 
van de wetten van 28 Mei 1925 (Staatsblad 
nos_ 221 en 222), tot aanvulling en wijziging 
der bepalingen betreffende het strafrecht en de 
strafrechtspleging ten aanzien van personen bij 
wie t~jdens het begaan van het feit gebrekkige 
ontwikkeling of ziekelijke storing der geest
vermogens bestond, en tot aanvulling van de 
wet van 14 April 1886 (Staatsblad n°. 62), tot 
vaststelling der beginselen !an _het ge!a~geni~: 
wezen, zooals die laatsteliJk 1s gew1Jz1gd b1J 
de wet van 12 Februari 1901 (Staatsblad n°. 64) : 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

HOOFDSTUK I. 
In Hoofdstuk I van de wet van 28 Mei 1925 

(Staatsblad n°. 221), tot aanvulling en wijziging 
der bepalingen betreffende _het strafrecht en d~ 
strafrechtspleging ten aanzien van personen by 
wie tijdens het begaan van het feit gebrekkige 
ontwikkeling of ziekelijke storing der geest
vermogens bestond, worden de volgende wij
zigingen gebracht : 

Art. 1. Artikel 1 wordt gelezen : 
Na artikel 17 wordt een nieuw artikel 17a 

in.:.'e;oegd, luidende : 
~,Art. 17a. Bij het opleggen van eene gevan

genisstraf van ten minste eene maand aan een 
persoon bij wien tijde~s he_t begaan yan -~et 
feit gebrekkige ontwikkeling of z1ekehJke 
storing der geestvermogens bestond, kan de 
rechter bepalen, dat de straf in eene bijzondere 
strafgevangenis zal worden onder~aan. Artikel 
11 is in dat geval niet toepasselijk." " " 

2. In artikel 2 wordt: ,,plaatsing", ver
vangen door : 
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,,gevangenisstraf, te ondergaan". 
3. Artikel 3 wordt gelezen : 
,, ,,Aan het slot van artikel 23 worden de 

volgende v:ijf leden toegevoegd : 
"De duur van gevangenisstraf, te ondergaan 

n eene bijzondere strafgevangenis, ter vervan
ging van geldboete is ten minste eene week en 
ten hoogste een jaar. 

Die duur wordt in de rechterlijke uitspraak 
bepaald. 

De gevangenisstraf kan voor ten hoogste een 
jaar en v:ier maanden worden op~elegd in de 
gevallen waarin wegens strafverhooging ter 
zake van samenloop van misdrijven, herhaling 
van misdrijf of het bepaalde bij artikel 44, 
het maximum der geldboete wordt verhoogd. 

Zij kan in geen geval den tijd van een jaar 
èn v:ier maanden te boven gaan. 

Op vervangende gevangenisstraf is artikel 11 
niet toepasselijk." " " 

4. Artikel 4 wordt gelezen : 
,, ,,In het tweede lid van artikel 24 wordt 

in plaats van: ,,hechtenis of van de plaatsing 
in eene tuchtschool", gelezen: 

,,hechtenis, van de plaatsing in eene tucht
school of van de gevangenisstraf, te ondergaan 
in eene bjjzondere strafgevangenis." " " 

5. Artikel 5 vervalt. 
6. In het eerste lid van artikel 6 wordt: 

,,plaatsing", vervangen door: 
,,gevangenisstraf, te ondergaan". 
Het tweede lid van artikel 6 wordt gelezen : 
,, ,,De laatste v:ier leden van artikel 34 

worden gelezen : 
"De duur dezer plaatsing in eene tuchtschool 

en van deze gevangenisstraf is ten minste eene 
week en ten hoogste eene maand. 

Die duur wordt in de rechterlijke uitspraak 
bepaald. 

Op deze hechtenis zijn de artikelen 24 en 25, 
op deze plaatsing in eene tuchtschool en op deze 
gevangenisstraf is artikel 24 toepasselijk. 

Ook de uitlevering van de voorwerpen be
vrijdt van de hechtenis, van de plaatsing in 
eene tuchtschool en van de gevangenis
straf." "" 

7. In de laatste alinea van artikel 7 wordt 
in plaats van: ,,Tweede Boek", gelezen: 

,,Derde Boek". 
8. In artikel 8 worden de volgende wijzi

gingen gebracht : 
Het in het Wetboek van Strafrecht nieuw 

ingevoegde artikel 37a wordt gelezen : 
"Art. 37a. B(j strafrechtelijke vervolging van 

een persoon bij wien tijdens het begaan van 
het feit gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke 
storing der geestvermogens bestond, zonder 
dat artikel 37, eerste lid, wordt toegepast, doet 
de rechter recht met inachtneming van de 
bepalingen van den voorgaanden Titel. 

De rechter kan, bij toepassing van het voor
gaande lid, bovendien recht doen overeen
komstig de bepaling van artikel 37, derde lid." 

In het tweede lid van het in het Wetboek 
van .;trafrecht nieuw ingevoegde artikel 37d 
wordt na n°. 1 een nieuw n°. 2 ingevoegd, 
luidende: 

"2°. dat het verleenen van hulp en steun 
behalve aan bijzondere ambtenaren zal kunnen 
worden opgedragen aan de in het Rijk gevestig
de rechtspersonen of natuurljjke personen, die 
aan de eischen en voorwaarden, nader bij al-

gemeenen maatregel van bestuur te stellen, 
voldoen;'' 

H et tegenwoordig n°. 2 wordt n°. 3. 

HOOFDSTUK II. 
Hoofdstuk II van de wet van 28 Mei 1925 

(Staatsblad n°. 221), tot aanvulling en wijziging 
der bepalingen betreffende het strafrecht en de 
strafrechtspleging ten aanzien van personen bij 
wie tijdens het begaan van het feit gebrekkige 
ontwikkeling of ziekelijke storing der geest
vermogens bestond, wordt gelezen : 

,, ,,Eenig artikel. 
Aan artikel 7, eerste lid, van de wet van 

3 Januari 1884, Staatsblad n°. 3, tot aanwijzing 
der gestichten waar hetzij gevangenisstraf, 
hetzij hechtenis wordt ondergaan en van aan
verwante gestichten, wordt een nieuw nummer 
toegevoegd, luidende : 

"3°. tot opneming van hen, op wie artikel 
17 a, artikel 23, tweede lid derde volzin, of 
artikel 34, eerste lid tweede volzin, van het 
Wetboek van Strafrecht is toegepast. 

Deze gevangenissen zijn gevestigd : voor de 
mannen te 's-Gravenhage, voor de vrouwen te 
Rotterdam." " " 

HOOFDSTUK III. 
In Hoofdstuk III van de wet van 28 Mei 1925 

(Staatsblad n°. 221), tot aanvulling en wijziging 
der bepalingen betreffende het strafrecht en 
de strafrechtspleging ten aanzien van personen 
bij wie tijdens het begaan van het feit gebrek
kige ontwikkeling of ziekelijke storing der 
geestvermogens bestond, worden de volgende 
wijzigingen gebracht: 

Art. 1. De aanhef wordt gelezen : 
"In het Wetboek van Strafvordering worden 

de volgende wijzigingen gebracht." 
2. In artikel 5 wordt het cijfer : ,,348" 

vervangen door : 
,,352". 
3. In artikel 6 wordt het cijfer : ,, 362' 

vervangen door : 
,,366". 
4. In artikel 7 worden de volgende WlJZl-

1 gingen gebracht : 
Het nummer van den nieuwen Titel blijft : 

,,Ila" ; in den Titel worden de artikelennum
mers "48la", ,,48lb", ,,48lc", ,,48ld" en 
"48l e," overal waar zij voorkomen, vervangen 
door onderscheidenlijk : ,.509a", ,,509b", ,,509c", 
,,509d" en "509e". 

De tweede volzin van het tweede lid van 
artikel 481b vervalt. 

Artikel 481d wordt gelezen : 
"Van het oogenblik af der beslissing, bij het 

eerste lid van artikel 509a bedoeld, en, be
houdens herroeping, totdat de zaak door een 
in kracht van gewijsde gegaan arrest of vonnis 
is beëindigd, vinden de artikelen 489-491, 
494-496, 497, l ste lid, 499, 503- 505 en 509, 
voor zoover zij niet reeds rechtstreeks van 
toepassing zijn, overeenkomstige toepassing, 
met dien verstande dat de bepalingen aan
gaande ouders of voogd slechts overeenkomstig 
worden toegepast, indien de verdachte een 
curator heeft, en in dit geval in dier voege dat 
zij uitsluitend dezen betreffen. 

Bij niet-verschijning in persoon, als bedoeld 
bij het tweede lid van artikel 505, kan de 
rechtbank of het gerechtshof, hetzij ambtshalve, 
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hetzij op de vordering van het openbaar 
ministerie of op het verzoek van den raadsman, 
indien de rechtbank of het gerechtshof van 
oordeel is, dat de persoonlijke verschijning van 
den verdachte noch noodzakelijk noch ge
wenscht is en de raadsman is verschenen en 
zich daartegen niet verzet, de bepaling van dat 
lid buiten toepassing laten. In zoodanig geval 
wordt verstek verleend en het onderzoek der 
zaak voortgezet; de raadsman blijft met de 
verdediging belast. 

De bevoegdheden, bij dit wetboek aan den 
verdachte toegekend, komen na de beslissing, 
bij het eerste lid van artikel 509a bedoeld, 
steeds mede toe aan den raadsman." 

HOOFDSTUK IV. 
In artikel II van de wet van 28 Mei 1925 

(Staatsblad nn. 222), tot aanvulling van de wet 
van 14 April 1886 (Staatsblad n°. 62), tot vast
stelling der beginselen van het gevangenis
wezen, zooals die laatstelijk is gewijzigd bij 
de wet van 12 Februari 1901 (Staatsblad n°. 64), 
worden de volgende wijzigingen gebracht : 

Art. 1. In het tweede lid van het in de wet 
van 14 April 1886 (Staatsblad n°. 62) nieuw 
ingevoegde artikel 25 wordt in plaats van : 
,,artikel 102a", gelezen : 

,,de artikelen 196 en 317". 
2. In het derde lid van het in de wet van 

14 April 1886 (Staatsblad n°. 62) nieuw in
gevoegde artikel 44 wordt in plaats van : 
·,,artikel 144", gelezen : 

,,de artikelen 585-5 7" . 

SLOTBEP ALI G. 
De tekst van de wet van 28 Mei 1925 (Staats

blad n°. 221), tot aanvulling en wijziging der 
bepalingen betreffende het strafrecht en de 
strafrechtspleging ten aanzien van personen bij 
wie t\jdens het begaan van het feit gebrekkige 
ontwikkeling of ziekelijke storing der geest
vermogens bestond, gewijzigd volgens de 
bepalingen van de Hoofdstukken I, II en III, 
wordt op Onzen last in het Staatsblad geplaatst. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Finse, den 2l sten Juli 1928. 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, J. D on n er. 

(Uitgeg. l Aug. 1928.) 

21 Jul i 1928. WET, houdende natural isatie 
van l!J. Geldt1neye1· en 19 anderen. S . 252. 

Wij "WILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat EtlJuardus Geldtmeyer en 19 anderen aan 
Ons een verzoek om naturalisatie hebben inge
diend, met overlegging - wat betreft de in 
artikel 2 genoemden voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 
268), op het Nederlanderscha p en het inge
zetenschap, laatstel ijk gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Eduardus Geldtn,eyer, geboren te B e

veren-Waes (België) den 9 Mei 1867, arbei
der, wonende te Leur, gemeente Etten en L eur, 
provincie Noordbrabant; 

2°. Alwin Georg Hamm er, geboren te Pot
schappel fSaksen) den 29 Januari 1900, chauf
feur en monteur, wonende te V eendam, pro
vincie Groningen; 

3°. Ca,·l Otto J oseph Hub ert Kahlmann, 
geboren te 'J'?·ier (Pruisen) den 17 Juni 1894, 
in tijdelijken dienst bij de gemeentereiniging, 
wonende te Breda, provincie Noordbrabant; 

4°. Jacob Kardoff, geboren te Tapolcsany 
( T sjecho-Slowakije) den 10 November 1853, 
zonder beroep, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland; 

5°. Geza J(atona, geboren te Budapest 
(Hongarije) den 29 Maart 1887, civiel inge
nieur, wonende te Palembang (Nederlandsch
l ndië); 

6° . Maria Magdal ena B ertha Kuipers, ge
boren te Aken (Pruisen) den 18 Februai'i 
1894, huishoudster, wonende te B erlijn (Prui
sen); 

7°. Samuel Selig Orgel, geboren te Kol
buszowa (Polen) den 29 Juni 1892, koopman, 
wonende te 's-Gmvenhage, provincie Zuidhol 
land; 

8°. Otto R eich, geboren te Amsterdani 
(Noo,·dholland) den 11 Maart 1902, student, 
wonende te Del ft , provincie Zuidholland ; 

9°. H einrich Josef Roedl, geboren te Praag 
(Tsjecho-Slowakije) den 21 Augustus 1875, 
fabrikant, wonende te 's-Gravenhage, provin
cie Zuidholland; 

10°. P eter H einrich Schmitz, geboren te 
R indern (Pruisen) den 20 November 1883, 
fabr ieksarbeider, wonende te Weeze ( Pruisen); 

11 °. H einrich Tim1nermanns, geboren te 
Vorst (Pruisen) den 3 Juli 1890, fabrieks
arbeider, wonende te Schmalbroich (Pruisen); 

12°. Hinrich Hermann Vahl enkamp, ge
boren te Leeuwarden (Friesland) den 19 Fe
bruari 1895, leeraar, wonende te Goes, pro
vincie Z eeland; 

13°. Friedrich Andreas Paul .Martin van 
der V een, geboren te Lingen (Pruisen) den 
23 November 1893, koopman, wonende te 
N euss (Pruisen); 

14°. Laura Johanna Walther, weduwe van 
Claus Erik Lorentz, geboren te Odessa (Rus
land) den 13/25 October 1853, zonder beroep, 
wonende te Odessa (Rusland); 

15° . • Olga Louise Walther, geboren te 
Odessa (Rusland) den 14/26 December 1865, 
zonder beroep, wonende te Odessa (Rusland); 

16°. Adolf L eon W eidmann, geboren te Sta
nislau (Polen) den 18 Augustus 1895, koop
man, wonende te Delft, provincie Zuidholland." 

2. Met afwijki ng van het bepaalde bij art. 
3, vierde lid , onder 3°. , der wet van 12 De
cember 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van ederlander verleend aan: 

1 °. Mathieu Désiré Bl1t1ne, geboren te Luik 
(België) den 25 Juni 1892, agent van politie, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland: 

2°. Franz P eter Frische, geboren te Ani
sterdam (Noordholland) den 6 Augustus 1898, 
klerk ter gemeentesecretarie, wonende te Am
sterdam, provincie Noordholland; 

3°. Johan Herman Tib en, geboren te E1n
men (Drenthe) den 2 Mei 1901, slagersknecht, 

- - -- - - - ------
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wonende te Enschedé, provincie Overijssel; 
4°. H ermann Gerhard Vingerhoed, geboren 

te Amsterdam (Noordholland) den 9 Maart 
1906, arbeider, wonende te A nisterdam, pro
vincie N oordholland. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te F inse, den 21sten Jul i 1928. 

WILHELMINA. 
De Minister van J ustitie, J. Don n er. 

(Uitgeg. 6 Augustus 1928.) 

21 J uli 1928. WET, houdende naturalisatie 
van V. A. M. B aumgarten en 20 anderen. 
s. 253. 

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

dat Viktor Albert Max BaU?ngarten en 20 
anderen aan Ons een verzoek om naturalisatie 
hebben ingediend, met overlegging - wat be
treft de in artikel 2 genoemden voor zooveel 
doenlijk - van de bewijsstukken, bedoeld in 
art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het N ederlanderschap en 
het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 
955) ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Viktor Albert Max Baumgarten, ge

boren te Troppau (Tsjecho-Slowakije) den 20 
J anuari 1894, procuratiehouder, wonende te 
Rijswijk; provincie Zuidholland; 

2°. Anna Maria Braam, geboren te M ül
heim-Ruhr (Pruisen) den 15 December 1893, 
winkelbediende, wonende te Essen-B ergebor
beck (Pruisen); 

3°. M oses van Coevorden, geboren te Em
lichheini (Pruisen) den 3 Mei 1875, g roenten
handelaar, wonende te Achterhorn ( Duitsch
land); 

4°. Paul Theodor Arthur Dittner, geboren 
te Lüben (Pruisen) den 1 Augustus 1877, wa
genmeester der N ederlandsche spoorwegen, 
wonende te 's-H ertogenbosch, provincie Noord
brabant: 

5°. Friedrich Wilhelm Eckert, geboren te 
Jagsthausen ( Württhemberg) den 11 Maart 
1888, kantoorbed iende, wonende te Amster
dam, prov incie Noordholland; 

6°. Gerardina J ohanna Cornelia Johan.sen, 
geboren te Rotterda,n (Zuidholland) den 5 
December 1906, kantoorbediende, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidholland; 

7°. Mr. Ludwig Emil M ovig, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) den 25 November 
1898, advocaat en procureur, wonende te Ble
rick, gemeente Maasbree, provincie Limburg; 

8°. Johannes Antonius Ottervanger, gebo
ren te Düsseldorf (Pruisen) den 16 November 
1894, decorateur, wonende te Düsseldorf ( P rui
sen); 

9°. August Packbie,·, geboren te Hasenwald 
( Pruisen) den 21 Maart 1896, landb9uwer, 
wonende te Laurensberg ( P ruisen); 

10°. J ohann Martin Rüttchen, geboren te 
Geldern (Pruisen) den 5 Juli 1896, paarden
handelaar, wonende te H outhem, provincie 
Limburg ; 

11°. Karl W ilhelmRudol/JohannSchwind, 
geboren te W eenen (Oostenrijk) den 7 Juni 
1906, monteur , wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

12°. Franz Stevens, geboren te Rheydt 
(P ruisen) den 8 Juli 1900, kantoorbediende, 
wonende te Oirsbeek, provincie Limburg; 

13°. W il hel mine Streef land, geboren te 
K eulen (Pruisen) den 11 Mei 1888, zonder 
beroep, wonende te Keulen-Deutz (Pruisen); 

14° . '11heresia Waub en, geboren te A.ken 
(P ruisen) den 2 Maart 1895, kantoorbediende, 
wonende te Aken (Pruisen); 

15°. Gerhard W inter, geboren te Emden 
(Pruisen) den 17 December 1897, schilder, 
wonende te R otterdam, provincie Zuidholland; 

16°. J osef Wiznitzer, geboren te Wasch
koutz (Rumenië) den 13 Maa1·t 1889, boek
houder, wonende te 's- 0,·avenhage, provincie 
Zuidholland; 

17°. H einrich Hub ert W olters, geboren te 
Bracht ( Pruisen) den 7 October 1887, chauf
feur, wonende te Breyell (Pruisen); 

18°. L eonard Wouters, geboren te Lontzen
H erbes thal (België) den 10 J uli 1868, mijn
werker, wonende te Ke,·krade, provincie Lim
burg. 

2. Met a fwij king van het bepaalde bij art. 
3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 De
cember 1892 . (Staatsblad n°. 268) , op het 
Nederlanderscha'p en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955) , wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. H endrik Fre.drik Barg, geboren te 
Hill egrrsberg ( Zuidholland) den 28 Novem
ber 1902, m<!chin ist, wonende te 's-Graven
hage, provincie Zuidholland; 

2°. Ottomar F erdinand Richard Kutschen
reuter, geboren te Arnsterdam (Noordholland) 
den 29 Maart 1896, zonder beroep, wonende te 
A msterda,n, provincie N oordholland. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
art. 6 van de wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het Nederlanderschap 
en het ingezetensch ap, laatstelij k gewijzigd bij 
de wet van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 
955), wordt bij deze de hoedanigheid van Ne
derlander verleend aan Johan B ernard Ditt
ner, geboren te Gennep (Limburg) den 6 
F ebruari 1907, magazij nbed iende, wonende te 
's-H ertogenbosch, provincie Noordbrabant. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Finse, den 21sten Juli 1928. 

WILHELMINA. 
De Minister van J ustitie, J. Don n er. 

(Uitgeg . 6 Augustus 1928.) 

21 Juli 1928. WET, houdende naturalisatie 
van J . 1ll . A. Andriessens en 20 anderen. 
s. 254. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten : 
A lzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat J oseph Maria Hub ert Andriessens en 20 
anderen aan Ons een verzoek om naturalisatie 
hebben ingediend, met overlegging - wat be
treft de in artikel 2 genoemden voor zooveel 
doenlijk - van de bewijsstukken, bedoeld in 
artikel 3 der wet van 12 December 1892 
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(S taatsblad n°. 268), op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 31 December 1920 (Staatsblad 
n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. J oseph Maria Hub e1·t Andriessens, ge

boren te Keulen (Pruisen) den 10 Februari 
1871, zonder beroep, wonende te Godesb erg 
( Pruisen); 

2° . Johann Hub ert van Aubel, geboren te 
Aken (P,,uisen) den 16 December 1895, koelr 
sier, wonende te Aken (Pruisen); 

3°. Karl Alexander Brandenburg, geboren 
te St. P etersburg (Rusland) den 25 Novem
ber/8 December 1889, technisch ambtenaar, 
wonende te Bandoeng (Nederlandsch-lndië); 

4°. Wilhelm J oseph Dautzenb erg, geboren 
te Aken (Pruisen) den 21 Juni 1880, indus
trieel , wonende te Valdagno ( Ital ië); 

5°. Seve1·in Farbstein, geboren te Warschau 
(Polen) den 12/24 Juni 1876 co=issionnair 
in diamant, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland ; 

6°. Maria The,·esia Göbbels, geboren te 
Grefeld (Pruisen) den 8 Januari 1881, too
neelspeelster en caberetzangeres, wonende te 
Düsseldorf (Pruisen); 

7°. Johann Josef Hub ert Groten, geboren 
te Aken (Pruisen) den 17 Maart . 1886, koop
man, wonende te Tilburg , provincie Noord
brabant; 

8°. Pieter H enricus Janssen, geboren te 
Lanaeken ( B elgië) den 28 Maart 1884, garage
houder, wonende te Maastricht, provincie 
Lin,burg; 

9°. H ersch Leib Kl ein, geboren te J awo
row (Polen) den 26 Juli 1871, barbier, wo
nende te A11isterda11i, provincie Noordholland; 

10°. Stephanus Kubajewycz, geboren te 
Pereriw (Polen) den 30 December 1891, kan
toorbediende en tolk, wonende te Amsterdam, 
_provincie Noordholland; 

11°. Fritz Ladewig, geboren te B e,·lijn 
(Pruisen) den 30 Januari 1888, bankier, wo
nende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol 
land; 

12°. Hugo Ernst La,npe, geboren te 
Leeuwarden (Friesland) den 12 Maart 1900, 
koopman, wonende te Leeuwarden, provincie 
Friesland; 

13°. H e1·111ann Joseph Oink, geboren te 
Rheine (Pruisen) den 8 Mei 1888, fabr ieks
arbe ider, wonende te Bookholt bij N ordhorn 
(Pruisen); 

14°. Salomon Roscnthal, geboren te W orms 
(Duitschland) den 10 April 1877, procuratie
houder, wonende te A 111sterda111, provincie 
Nourdholland; 

15°. Wjera Maria J osephina Sch?nid, ge
boren te Odessa (Rusland) den 28 Augustus/ 
10 September 1902, zonder beroep, wonende 
te Schiedam, provincie Zuidholland; 

16° . Elisabeth Slot, geboren te Schaerbeek 
(België) den 14 Augustus 1870, zonder be
roep, wonende te Londen (Engeland). 

2. Met afwij king van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der '"et van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268) , op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 

1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1 °. Johann Georg Bissert, geboren te 
's-Gravenhage ( Zuidholland) den 23 Septem
ber 1896, kapper, wonende te Utrecht, provin
cie Utrecht; 

2°. Jan Harm Boerrigter, geboren te 
Getelo M oor (Pruisen) den 19 December 
1895, arbeider, wonende te Mande,·veen, ge
meente Tubb ergen, provincie Overijssel; 

3°. Paul Marcellus Franz HU?npig,_ gebo
ren te Utrecht (Utrecht) den 15 November 
1893, winkelbediende, wonende te Amsterdam, 
provincie N oordholland; 

4°. H ermann H einrich A{üter, geboren te 
Morlage (Duitschland) den 13 Juni 1862, 
veenarbeider, wonende te T er-Apel, gemeente 
Vlagtwedde, provincie Groningen . 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 van de wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268) op het N ederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 31 December 1920 (Staatsblad 
n°. 955), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan Jan Müt er, geboren 
te Onstwedde (Groningen) den 2 Maart 1906, 
schipper, wonende te 'l'er Apel , gemeente 
Vlagtwedde, provincie Groningen. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Finse, den 21sten Juli 1928. 

WILHELMI A . 
D e Minis te,· van J ·ustitie, J. Don n er. 

( Uitgeg, 6 Augustus 1928.) 

21 Jul i 1928. WET tot wijziging va11 de 
Dienstp lichtwet. S. 255. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1926/1927, n°. 314, 
1-5, 1927/192 n°. 75, 1-21. 

Hand. id. 1927 /1928, bladz. 2301-2424. 
H and. l • Kamer 1927/1928, bladz. 962-1000, 

1037-1039, 1075. 
Wij WILHELMINA, enz . .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overwegi ng genomen hebben, 

dat eenige bepalingen van de Di enstplichtwet 
wijziging behoeven; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. I. De Dienstplichtwet (Staatsblad 

1922, n°. 43; 1923, n°. 310 ; 1925, n°. 308) 
wordt gewijzigd a ls volgt: 

A,·t. l. Eerste lid. Punt d. In de plaats 
van " de koloniën" wordt gelezen: ,,Neder
landsch-Indië" . 

Punt g. In de plaats van " ederland of in 
de koloniën" wordt gelezen: ,,Nederland, 
Nederlanclsch-Indi ë of Curaçao". 

Punt j. In de plaats van "bij den Vrijwil 
ligen Landstorm" wordt gelezen: ,,in militair 
verband". 

ifieuw derde lid. Tusschen het tweede en 
het derde lid wordt een lid ingevoegd, luiden
de als volgt: 

" 3. Waar in deze wet wordt gesproken 
over personen, die ongeschikt verklaard, van 
den dienstplicht vrijgesteld of van den dienst 
uitgesloten zijn of te wier aanz ien een rnch
terlijl<e uitspraak heeft plaats gehad, worden 
hieronder - voor zoover niet van het tegen
deel blijkt - uitsluitend begrepen diegenen, 
omtrent wie de desbetreffende uitspraak on
herroepelijk is geworden." 
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Derde l id. H et nummer voor dit l id wordt 
-vervangen door het nummer 4. 

Nieuw vijfde lid. Aan het artikel wordt 
een lid toegevoegd, luidende a ls volgt: 

"5. Waar in deze wet wordt gesproken 
van den rang van onderofficier, wordt die van 
korporaal daaronder niet begrepen." 

Art. 2. T weede lid. In den eersten volzin 
-vervalt het woord "geneeskundig". 

Derde lid. I n de plaats van "autoriteit" 
wordt gelezen : ,,voorzitter van de co1nmissie" . 

I n de plaat;, van " inlijving of" wordt ge
l ezen: ,,inlijving,". 

Tusschen "verlofgangers" en "zijn" wordt 
ingevoegd: ,,of het in ontvangst nemen van 
in te leveren goederen van verlofgangers,". 

Art. 3. Aan het a rtikel wordt een lid toe
gevoegd, luidende a ls volgt: 

,,4. Hij , wiens uit een verbintenis voort
spru itende verplicht ingen in hoofdzaak over
eenkomen met die, welke op een gewoon 
dienstplichtige rusten - te beoordeelen door 
den M inister -, wordt voor de toepass ing van 
de Militaire Weduwenwet 1922 en van de 
Invaliditeitswet niet als vr ijwilliger, maar als 
d ienstplichtige beschouwd." 

Art. 4. 1'weede lid. In den eersten volzin 
wordt in de plaats van "voor inlijving aan
gewezen of" gelezen: ,,tot gewoon dienstplich
t ige bestemd of als zoodanig" . 

Derde lid. In den tweeden volzin wordt in 
d e plaats van "tien" gelezen : ,,veertien". 

Art. 6. Eerste l id. Onder a wordt in de 
plaats van de tweemaal voorkomende woor
d en "in Europa woonplaats heeft" gelezen, 
de eerste maal: ,,woonpl aats heeft in Neder
land of in een plaats in het buitenland, welke 
niet meer dan 15 IC.M. van de Nederlandsche 
grens is gelegen,", de tweede maal: ,,aldaar 
woonplaats heeft". 
· 1'weede lid. In de pl aats van " die blijkt 
te behooren" wordt gelezen: ,,d ie: 

a. is geboren in Nederlandsch-Indië, Suri
name of Curaçao ; 

b. blijkt te behooren". 
Art. 7. Ee,·ste l id. P unt a. In de plaats 

van "in Europa", tweemaal voorkomende, 
wordt gelezen, de eerste maal : ,,in Nederland 
of in een plaats in het buitenland, welke niet 
meer dan 15 K.M. van de N ederlandsche 
grens is gelegen," , de tweede maal: ,,aldaar". 

Punt b. In de plaats van "Europa" wordt 
gelezen: ,,Nederland of in een pl aats, als 
onder a bedoeld,". 

Punt d. Tusschen " lid" en de daarachter 
geplaatste punt wordt ingevoegd: ,, , onder b". 

Art. 9. Derde l id. In den derden volzin 
wordt in de pl aats van "de geval len, in dit 
lid" gelezen: ,,het geval, in den eersten vol
zin van dit lid" . 

Vierde l id. In den laatsten volzin wordt in 
de plaats van "commissaris der kon ingin" ge
lezen : ,,Commissaris der Koningin". 

Z esde lid. In den aanhef wordt in de 
plaats van " den dag, waarop de lot ing aan
.-angt," gelezen : ,,het door Ons te bepalen 
tijdstip". 

Punt d . Tusschen "tweede lid," en "ver
meld" wordt ingevoegd : ,,onder b,". 

Punt e. De aan het slot voorkomende punt 
wordt vervangen door een kommapunt. 

Aan het lid wordt een punt toegevoegd, 
luidende als volgt : 

,,/ . ten onrechte is ingeschreven. " 
A,·t. ll. E ei-ste l id. In de plaats van " bin

nen t ien dagen - te rekenen van" wordt ge
lezen: ,,- uiterlijk den t ienden dag na" . 

Art. 12. E erste l id. In de plaats van "Be
houdens de door Ons · vast te stellen uitzonde
ringen" wordt gelezen : ,,Voor zoover de mi
nister het noodig acht," . 

In de plaats van "omtrent zijn geschiktheid 
voor den dienst" wordt gelezeJJ: ,, tot het be
oordeel en van zij n geschiktheid voor den dienst 
in het a lgemeen en tot het verkrij gen van ge
gevens voor zijn nadere bestemming". 

1'weede lid. In de plaats van " wordt" 
wordt gelezen: ,,is". Aan het slot wordt, met 
vervanging van de punt "door een komma, 
toegevoegd: ,,tenzij hij inmiddels geschikt of 
voorgoed ongeschi kt is verklaard of van den 
dienst is uitgesloten." 

Art. 14. H et artikel wordt gelezen a ls 
volgt: 

" 1. Blijkt, dat iema nd voorgoed ongeschikt 
is verklaard a ls gevolg van bE>drog, dan wordt 
de desbetreffende uitspraak door den minister 
vervallen verklaard en wordt de persoon, wien 
het geldt, geplaatst in de verhouding tot den 
dienstplicht, waarin hij zou hebben verkeerd, 
indien hij niet ongeschikt verklaard was. 

2. Tegen elke besliss ing, krachtens het eerste 
lid genomen, kan - ui terlijk den tienden dag 
na den dag, waarop zij ter kennis van den 
ingeschrevene is gebracht - deze of zijn wet
tige vertegenwoordiger in beroep komen. Art. 
21 is , .met uitzondering van den eersten volzin 
van het eerste lid, hierbij van toepassing. " 

Art. 15. Tweede lid. In de plaats van "ge
deputeerde staten" wordt gelezen: ,,den Com
·m issaris der Koningin". 

Derde l id. De eerste volzin wordt gelezen 
als volgt: ,,De vrijstelling om de reden, ge
noemd onder a, wordt uitsluitend voorgoed 
verleend." 

In den tweeden volzin wordt voor "een of 
meermalen voor een bepaalden duur" gele
zen: ,, voor een . jaar" en wordt het gedeelte 
van " blijkt" tot "aanwezig" gelezen a ls volgt: 
" blijkt ook bij de daarna te nemen beslissing 
nog grond voor vrijstelling aanwezig". . 

Vierde l id. In den eersten volzin vervalt 
,, , voorloopi g". 

Vijfde lid. In den eersten volzin wordt in 
de plaats van "degeen" gelezen: ,,dengeen". 

Art. 16. Eerste l id. Tusschen "broeder" en 
"gediend" worden ingevoegd de woorden: ,,tot 
gewoon dienstplichtige bestemd is of wel dient 
of''. 

Tweede l id. De aanhef en punt a worden 
vervangen door het volgende: 

,,2. De vrijstelling wordt slechts verleend, 
indi en de broeder op het door Ons te bepalen 
tijdstip verkeert in een der volgende gevallen : 

a. tot gewoon dienstplicht ige bestemd is, 
voor zoover de voor zijn inlijving bepaalde 
datum nog niet is aangebroken ; 

b. als gewoon dienstplichtige of als vrij
willi ger tot de land- of de zeemacht behoort; 

c. 30 dagen in werkelijken dienst is ge
weest;''. 

De punten b en c worden geletterd onder
scheidenlijk d en e. 

De,·de lid. Punt a. In de plaats van al het
geen volgt op " doorgebracht," wordt gelezen : 
"en in welke gevallen dienst als vrijwilliger 
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voor de toepassing van het tweede lid buiten 
aanmerking blijft;". 

Vie,·de en vijfde lid. Deze leden worden ver
vangen door het volgende lid: 

"4. Als werkelijke dienst, bedoeld in het 
tweede lid onder c en e, wordt ook beschouwd 
de dienst van hem, die op grond van gewe
tensbezwaren is te werk gesteld bij een bur
gerlijken tak van Staatsdienst." 

De nummers vóór het 6de en het 7de lid 
worden vervangen onderscheidenlijk door de 
nummers 5 en 6. 

Zesde (nieuw vijfde) lid. In den eersten 
volzin wordt ingevoegd tusschen "vervuld" en 
"wordt": ,,of tot gewoon dienstplichtige is 
bestemd" en tusschen "dienst" en "de" : ,,of 
bestempling". 

In den tweeden volzin wordt zoowel tus
schcn "dienst" en "de" als tusschen "dienst" 
en "het" ingevoegd: ,,of bestemming" en 
wordt in de plaats van "die een voor broeder
dienst geldigen dienst hebben vervuld" gele
zen: ,,te wier aanzien dit geval zich voordoet". 

Zev ende (nieuw zesde) lid. In de plaats 
van "dienst - zoo deze voldoet aan hetgeen 
in het tweede lid is bepaald - " wordt gele
zen: ,,bestemming of dienst". 

Art. 18. In de plaats van "wiens aanwezig
heid noodzakelijk is" wordt gelezen : ,,door 
wiens verblijf in werkelijken dienst voor eer
ste oefening onoverkomelijke bezwaren zouden 
ontstaan". 

Art. 19. Punten a en b. In de plaats van 
,,zendeling-leeraar" wordt gelezen: ,;zende-
ling". . 

Art. 21. Ee,·ste l id, eerste volzin. In de 
plaats van "binnen t ien dagen - te rekenen 
van" wordt gelezen: ,, - uiterlijk den tienden 
dag na". 

De woorden "bij Ons" vervallen. 
E erst e lid, tweede volzin. Deze volzin wordt 

vervangen door de volgende twee volzinnen: 
" Indien de ingeschrevene, wien de uitspraak 
geldt, in het buitenl and woon12laats heeft, kan, 
voor zoover het door dezen rn te stellen be
roep betreft, met overschrijding van den ter
mijn van tien dagen genoegen worden geno
men. Zoolang omtrent zoodanige overschrij
ding geen beslissing is genomen, wordt de 
uitspraak na het verloop van den termijn van 
tien dagen al s onherroepelijk beschouwd." 

Tw eede lid. In de plaats van "daarbij be
trokken gemeente" wordt gelezen: ,,gemeente, 
waar de persoon, wien de ui tspraak geldt, 
voor den dienstplicht ingeschreven is". 

De derde volzin vervalt. 
D erde lid. In de plaats van "raad van 

state" wordt gelezen: ,,Raad van State". 
Tusschen "wordt" en "op" wordt ingevoegd: 
,,door Ons" . 

Art. 22. Ee1'Ste lid. In de plaats van 
,,dienst" wordt gelezen: ,,dienstplicht" . 

In de plaats van "dan wordt gehandeld op 
de wijze, omschreven in art. 14, eerste lid" 
wordt gelezen: ,,dan wordt de desbetreffende 
uitspraak door den minister vervallen ver
Idaard en wordt de persoon, wien het geldt, 
geplaatst in de verhouding tot den dienst
plicht, waarin hij zou hebben verkeerd indien 
hij niet vrijgesteld was" . ' 

Tweede lid. Dit lid wordt gelezen als volgt: 
"2. Tegen elke beslissing, krachtens het 

eerste lid genomen, kan - uiterlijk den t ien-

den dag na den dag, waarop zij ter kennis 
van den ingeschrevene is g,:,bracht - deze of 
zijn wettige vertegenwoordiger in beroep ko
m en. A1·t. 21 is, met uitzondering van den 
eersten volzin van het eerst.e lid, hierbij van 
toepass ing." 

,irt. 23. E e1'S te l id. Punt a wordt gelezen 
als volgt: 

,,a. bij rechterlijke uitspraak in Nederland, 
in Nederlandsch-Indië, Suriname of Curaçao 
of in het buitenland is veroordeeld tot een 
of meer straffen, zwaarder of te zamen zwaar
der dan Nederlandsche gevangenisstraf van zes 
maanden;". 

Punt b vervalt. 
De punten c en d worden geletterd onder' 

seheidenlijk b en c. 
Punt c ( nieuw b). In de plaats v.:n "hetzij 

krnchtens onherroepelijk geworden uitspraak" 
wordt gelezen: ,, vóór zijn inlijving als dienst
plichtige bij rechterlijke uitspraak hetzij". 
In de plaats van "door den Nederiandschen 
of den kolonialen rechter" wordt gelezen: ,, in 
Nederland of in Nederlandsch-Indië, Suriname 
of Curaçao". De woorden "bij onhenoepelijk 
geworden uitspraak" vervallen. 

Punt d (nieuw c). In de plaats van "bij 
wijze" wordt gelezen: ,, vóór zijn inlijving als 
dienstplichtige bij wijze". 

In de plaats van "weggezonden" wordt ge
lezen : ,,weggejaagd". 

Derde lid. In dit lid vervallen de woorden 
"om een der in het eerste lid onder a en b 
vermelde redenen". 

Vijfde lid. Dit I id wordt gelezen als volgt : 
" 5. Tegen elke omti-ent uitsluiting gedane 

uitspraak kan - uiterlijk den tienden dag na 
den dag, waarop de uitspraak ter kennis van 
den ingeschrevene is gebracht - deze of zijn 
wettige vertegenwoordiger in beroep komen. 
Art. 21 is, met uitzondering van den eersten 
volzin van het eerste lid, hierbij van toepas
sing." 

A,·t. 24. Het artikel wordt gelezen als 
volgt: 

"1. Voor elke lichting afzonderlijk wordt 
een loting gehouden ter bepaling van den in
geschrevene, die in elke gemeente het eerst 
in aanmerking komt om tot gewoon dienst
plichtige te worden bestemd. 

2. De loting geschiedt in het openbaar door 
een commissie. 

3. Voor zoover dit naar door Ons te stellen 
regelen wordt bepaald, worden groepen van 
gemeenten ten aanzien van de loting als één 
gemeente beschouwd." 

H et ondenverp, naast het eerste lid vermeld, 
wordt gelezen: ,,Wijze van loting." 

H et onderwerp, naast het tweede lid ver
meld , vervalt. 

Art. 25. E erste lid. In den eersten vel zin 
wordt in de plaats van "Binnen tien dagen, 
te rekenen van" gelezen: ,,Uiterlijk den tien
den dag na". 

In denzelfden volzin vervallen de woorden 
" of, indien zij niet in één dag afloopt, van 
dien , waarop zij is geëindigd,", zoomede de 
woorden: ,,door belanghebbende lotelingen of 
door hun wettigen vertegenwoordiger". 

De tweede volzin wordt gelezen als volgt: 
"Het verzoekschrift wordt ingediend bij den 
minister van oorlog." 

De derde volzin vervalt. 
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1'weede en de,·de lid. Deze leden worden 
vervangen door het volgende lid: 

"2. Nadat de Raad van State, afdeeling 
voor de geschillen van bestuur, is gehoord, 
wordt door Ons op het beroep beslist bij een 
met redenen omkleed besluit." 

Art. 26. Eerste lid. In den eersten volzin 
worqt in de plaats van "allen, die aan de 
loting hebben deelgenomen," gelezen: ,,alle 
voor den dienstplicht ingeschreven personen". 

De tweede volzin vervalt. 
J'weede lid. De aanhef van het lid wordt 

gelezen als volgt: 
,,Voor inlijving wordt niet aangewezen hij:" . 
Punten a, b en c. Vóór elk dezer zinsdee

l en wordt ingevoegd het woord "die". 
Punt c. De aan het slot voorkomende punt 

wordt vervangen door een kommapunt. 
Aan het lid wordt een punt toegevoegd, 

luidende als volgt: 
,,d. van wien bekend is, dat hij is overle

den." 
Aan het artikel wordt een lid toegevoegd, 

luidende als volgt: 
"3. Blijkt, dat iemand voor meer dan één 

gemeente voor inlijving is aangewezen, dan 
bepaalt de minister voor welke gemeente of 
gemeenten deze aanwijzing komt te vervallen." 

Art. 27. Eerste lid. In den aanhef wordt 
in de plaats van "art. 28, vierde lid" gele
zen : ,,art. 28, vijfde lid". 

Punt b wordt vervangen door de volgende 
drie punten : 

"b. voor den dienst voorgoed ongeschikt 
zijn verklaard; . 

c. van den dienstplicht zijn vrijgesteld; 
d. van den dienst zijn uitgesloten ; ". 
Punt c wordt gelette1·d e. 
Achter punt e (nieuw e) wordt een nieuw 

punt ingevoegd, 1 ui den de als volgt: 
,,/. in Nederlandsch-Indië aan den dienst

plicht onderworpen zijn of uitstel van eerste 
oefening hebben ontvangen in verband met 
hun vestiging of voorgenomen vestiging in 
Nederlandsch-Indië; " . 

Punt d wordt geletterd g. 
J'weede lid. Punt a wordt gelezen als 

volgt: 
,,a. voor de zeemacht ten hoogste 1000 man, 

vermeerderd met het getal van hen, die bij de 
voorvorige lichting als gewoon dienstplichtige 
voor de zeemacht zijn bestemd, doch op het 
tijdstip van eindiging van het jaar dier lich
ting ontbraken, doordat zij verkeerden in een 
der gevallen, in het eerste lid onder a- g ver
meld;". 

Derde lid. In de plaats van "personen." 
wordt gelezen: ,,personen, met uitzondering 
van hen, die vóór het door Ons te bepalen 
tijdstip: · 

a. voor den dienst voorgoed ongeschikt zijn 
verklaard; 

b. van den dienstplicht zijn vrijgesteld; 
c. van den dienst zijn uitgesloten; 
d. in verband met een vrijwillige verbinte

nis buiten aanmerking blijven overeenkomstig 
art. 28, tweede lid, tweeden volzin; 

e. van het inschrijvingsregister zijn afge
voerd." 

Vierde lid. Dit lid vervalt. 
Vijfde lid. Het nummer vóór dit lid wordt 

vervangen door het nummer 4. 

Art. 28. E erste lid. In de plaats van "zoo
dra de uitslag der loting onherroepelijk is ge
worden en" wordt gelezen: ,,na afloop van de 
algemeene keuring voor de lichting en nadat". 

J'w eede lid. De eerste volzin wordt gele
zen als volgt: 

,,Deze bestemming geschiedt in de volgorde, 
waarin de ingeschrevenen in het alphabetisch 
register vermeld staan, te beginnen bij den 
ingeschrevene, daartoe bij de loting aange
wezen; hierbij wordt de naam, die het eerst 
in dit register voorkomt, geacht te volgen op 
den naam, die het laatst daarin voorkomt." 

In den tweeden volzin wordt in de plaats 
van "Hierbij" gelezen: ,,Bij deze bestemming" 
en wordt in de plaats van "zij, van wie be
kend is, dat zij overleden, bij onherroepelijk 
geworden uitspraak van den dienstplicht vrij
gesteld of uitgesloten zijn" gelezen: ,,zij, die 
niet voor inlijving zijn aangewezen, en voorts 
zij, die van den dienstplicht zijn vrijgesteld". 

De derde volzin vervalt. 
D e,·de lid. In de plaats van "de vorige 

leden" wordt gelezeb: ,,het vorige lid". 
Vierde lid. Tusschen "wien" en ,,vrijstel

ling" wordt ingevoegd: ,,na zijn bestemming 
als zoodanig". 

Aan het lid wordt een volzin toegevoegd, 
luidende als volgt: ,,De minister kan ook 
andere gewone dienstplichtigen aanwijzen, die 
als buitengewoon dienstplichtige worden be
schouwd." 

Vijfde lid. In de plaats van "neemt" wordt 
gelezen: ,,h'eeft genomen". 

In de plaats van "tenzij" en wat daarop 
volgt wordt gelezen: ,,indien hij uitsluitend 
ten gevolge van bedoelde vrijstelling of van 
bedoelden dienst tot buitengewoon dienstplich
tige bestemd is geworden." 

Tusschen art. 28 en art. 29 wordt een nieuw 
artikel ingevoegd, luidende als volgt : 
Tijd van inlijving. 

"Art. 28bis. De inlijving geschiedt in den 
regel in het jaar der lichting. Zij kan echter 
ook in het jaar te voren of in een later jaar 
plaats hebben." 

Art. 29. Eerste lid. In den eersten volzin 
wordt in de plaats van "den commissaris der 
koningin in de provincie, binnen welke hij 
voor den dienstplicht is ingeschreven" gele
zen: ,,de door Ons aan te wijzen autoriteit". 

De tweede volzin wordt vervangen door een 
nieuw tweede lid , luidende als volgt: 

"2 . De in art. 49 bedoelde personen en 
ambtenaren kunnen den in het eerste lid be
doelden persoon voor de daar bedoelde auto
riteit brengen en hem daartoe aanhouden en; 
voor zooveel noodig, in verzekerde bewaring 
houden. Zij hebben toegang tot elke plaats, 
ten aanzien waarvan zij vermoeden, dat hij 
zich daar kan bevinden, en kunnen, indien de 
toegang hun wordt geweigerd, zich dezen ver
schaffen, zoo noodig met inroeping van den 
ster ken arm. Is de plaats een woning of alleen 
door een woning toegankelijk, dan treden zij 
deze niet tegen den wil van den bewoner bin
nen dan op bijzonderen schriftelijken last van 
het hoofd van plaatselijke politie of in tegen
woordigheid van dezen. Van dit binnentreden 
maken zij een proces-verbaal op, dat binnen 
tweemaal vier en twintig uren aan den be
woner in afschrift wordt medegedeeld." 
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Twe ede lid. D it lid vervalt. 
Derde lid. De woorden "en het tweede" 

vervallen. 
Art. 30 vervalt. 
Art. 32. Eerste lid. Onder a wordt in de 

plaats van "onder b en c" gelezen: ,,het be
paalde onder b, c en d". 

Tusschen punt b en punt c wordt een punt 
ingevoegd, luidende als volgt: 

,,c. ten hoogste elf rnaanden voor de zieken
verplegers;". 

De punten c, d en e worden geletterd onder
scheidenlijk d, e en /. 

P unt c (nieuw d). In de plaats van "de on
bere denen" wordt gelezen: ,,hen" e n vervalt 
,,voor de ziekenverplegers," . 

P·unt d (nieuw e) . Tusschen "cavalerie" en 
de daarachter geplaatste kommapunt wordt 
ingevoegd: ,, , ui tgezonderd zij , die na hun 
inlijving in opleiding zijn genomen tot offi
cier". 

Tw eede lid. Aan dit lid wordt een volzin 
toegevoegd, luidende a ls volgt: 

,,Voor de voorgeoefenden van de landmacht, 
die vol doen aan bijzondere door Ons vast te 
stelien eischen, kan de verkorting van den 
duur der eerste oefening op meer dan v ier 
maanden\worden bepaald. " 

Vierde l id. De eerste volzin verval t . 
Z esde lid. Dit lid vervalt. 
Z evende lid. H et nummer vóór dit lid 

wordt vervangen door het nummer 6. 
Art. 33. E erste lid. De tweede volzin wordt 

gelezen als volgt: ,,Voor zooveel de landmacht 
betreft, worden deze oefeningen in den regel 
over twee tijdvakken verdeeld, tenzij aan 
dienstplichtigen op h un verzoek wordt ver
gund deze over meer tijdvakken te verdeelen." 

Aan dit lid wordt een volzin toegevoegd, 
lui dende a ls volgt: ,,De ziekenverplege l's heb
ben echter slechts één herhalingsoefening van 
ten hoogste 20 dagen." 

Vierde lid. De woorden "ziekenverplegers 
en de" vervallen. 

Vijfde lid. De woorden "kostwinners en" 
vervallen. 

Art. 37. E erste lid. In de plaats van "de 
koloniën" wordt gelezen: ,, ederl andsch
Indië, Suriname of Curaçao" . 

Vierde lid. De woorden " in de koloniën of" 
en de woorden " buiten de koloniën" verval
len. 

Art. 38. E erste lid. In den eersten volz in 
wordt in de plaats van "vrij steil ing van den 
dienst" gelezen: ,,vrijstelling van den dienst
plicht". In den tweeden volz in wordt voor 
,,Ook in geval van onverplicht verbl ijf in wer
kelijken dienst kan" gelezen: ,,Ook in andere 
gevall en kan ter zake van verblijf in werke
Iijken d ienst". 

A 1·t . 40. E erste lid. In den eersten en in 
de!1 ~;veeden volzin wo_rd~, in de plaats van 
,,tien gelezen: ,, veertien . 

Derde lid. I n den eersten volzin wordt in 
de plaats van " tien" gelezen: ,,veertien". 

In den derden volzin wordt in de plaats 
van "tien dagen" gelezen : ,,veertien dagen 
na de vestiging". 

Art. 41. Derde l id. I n den eersten volzin 
wordt voor " Behoudens de door den minister 
vast te stellen uitzonderingen" gelezen: ,,Voor 
zoove r de minister het noodig acht,". 

Vijfde lid. Dit lid wordt gelezen als volgt: 
,, 5. De groot-verlofganger staat bij het on

derzoek, in het derde lid bedoeld, en zoolang 
hij ter gelegenheid van het onderzoek in uni
form gekleed is, alsmede zoolang hij aanwezig 
is bij de inlevering van goederen, onder de 
bevelen van de autoriteit, die het onde-rzoek 
houdt of met het in ontvangst nemen van -goe
deren belast is." 

Art. 42. Derde l id. Aan dit lid wordt een 
volzin toogevoegd, luidende als volgt : ,,Art. 
29, tweede lid, tweede, derde en vierde volzin, 
is hierbij van toepassing." 

Na artikel 42 worden aan hoofdstuk IX 
twee nieuwe artikel en toegevoegd, luidende 
als volgt : 

,,Art. 42bis . 1. In geval van beschadig ing, 
zoekraken of verloren gaan van aan een 
dienstplichtige toevertrouwde rijksgoederen is 
deze . onverm inderd de overige daaraan ver
bonden gevolgen, verplicht de deswege ont
stane sch ade aan het rijk te vergoeden, tenzij 
h ij aantoont of a l thans aannemelijk maakt, 
dat de sch ade niet aan zijn schuld is te wijten . 

2. De verplichting tot het vergoeden van 
de scha de en het bedrag der vergoeding wor
den vastgesteld en de betaling geschiedt naar 
regelen, door Ons te stellen. 

3. H eeft de betaling, in het vorig lid be
doeld, niet binnen den daarvoor bepaalden 
t ijd plaats gehad, dan m aant de door den 
minister aan te wijzen autoriteit den nalati
gen dien tplichtige schriftelijk aan om alsnog 
binnen tien dagen na de dagteekening van de 
aanmaning het vastgestelde bedrag te beta
len. Volgt op deze aanmaning de betaling 
binnen den ge telden termijn niet, dan vaar
d igt bedoelde autori teit een dwangbevel uit, 
medebrengende het recht om de roerende en 
onroerende goederen van den dienstplichtige 
zonder vonnis aan te fasten. 

4. Het dwangbevel wordt door de zorg van 
den daarbij aangewezen ontvanger der directe 
belastingen beteekend en voorts ten uitvoer 
gelegd op de wijze, bij het W etboek van Bur
gerlijke R echtsvordering ten aanzien va n von
nissen en a uthentieke a kten voorgeschreven , 
behoudens dat, met afwijking van art. 440, 
derde lid, en art . 450, tweede lid, van dat 
wetboek, bij inbeslagneming van roerende 
goederen de daarmede hela te ambtenaar zich 
desverkiezende niet door getuigen of door 
slechts één getu ige behoeft te doen bijstaan 
en die ambtenaar bevoegd is den persoon, 
tegen wien het beslag is gedaan, ook zonder 
diens bewilli g ing, tot bewaarder aan te stel
len. H et dwangbevel kan in het geheele rijk 
worden tèn uitvoer gelegd. De beteekening en 
de. tenuitvoerleggi ng van dwangbevelen , als 
in dit lid bedoeld, geschieden door de deur
waa rders der directe belastingen. 

5. N a de beteekening kan uitsluitend wor
den betaald ten kantore van den in het dwang
bevel aangewezen ontvanger of, bij inbeslag
neming, in handen van den deurwaarder. 

6. De kosten van vervolging worden bere
kend volgens de bepalingen betreffende de 
kosten van vervolging ter za ke van directe 
belastingen. Het recht, om de goederen van 
den dienstplichtige zonder vonnis aan te tas
ten. strekt zich uit tot deze kosten. 

7. Verzet tegen de tenuitvoerlegging van 
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het dwa ngbevel ka n niet gericht zijn tegen de 
rechtmatigheid van de beslissing, houdende 
vaststelling van de verplichting tot het ver
goeden van de schade of van het bedrag der 
schadevergoeding, noch gegrond zijn •op de be
wering, dat de aanmaning tot betaling den 
d ienstplichtige niet heeft bereikt. 

8. De toerekening en afschrijving van de 
betal ingen van den dienstplichtige geschieden 
in de volgende orde : 

a. op de kosten van vervolging, zoo die 
verschuldigd zij n; 

b. op het bedrag der sch adevergoeding. 
9 . I ndien het vergoeden van schade, a ls in 

het eerste lid bedoeld, niet heeft plaats gehad 
vóór het t ijdstip, waarop de dienstplichtige 
uit den dienst wordt ontslagen, zijn de bepa
lingen van de vorige leden ook ten aanzien 
van den ontslagene van toepass ing." 
Verhaa l op loon, enz. 

,,Art. 42ter. 1. Alle personen of lichamen, 
àie aan een dienstplichtige arbeids loon dan 
wel bezold ig ing, pensioen, wachtgeld of an
dere periodieke uitkeeringen wegens ambten 
of bedieningen verschuldigd zijn, zijn verplicht 
op daartoe gedane vordering van den over
eenkomst ig art. 42bis, vierde lid , aangewezen 
ontvanger , voor zoover de door hen verschul
digde gelden strekken, de ten laste van den 
d ienstplichtige vastgestelde schadevergoeding 
voor diens rekening aan den bedoelden ont
vanger te betalen, tenzij onder hen beslag ge
legd, verzet gedaan of op andere wijze ver
haal genomen is ter zake van inschulden, 
waaraan voorrang is verbonden. De kwitan
tiën der betaalde schadevergoeding moeten 
hun in rekening worden geleden. 

2. Zoolang het in de vordering genoemde 
bedrag niet ten volle is voldaan, gaan de in 
net eerste lid bedoelde schuldenaren met de 
betal ing voort, naar gelang zij a rbeidsloon of 
wel bezoldi g ing, pensioen, wachtgeld of an
dere periodieke uitkeeringen wegens ambten 
of bedien ingen verschuldigd worden. 

3 . Indien de in di t ar t ikel bedoelde schul
denaren in gebreke blijven aan de vordering 
van den ontvanger te voldoen, worden zij bij 
executoriaal bes lag vervolgd op de wijze, bij 
het 2de boek, 2den titel, 2de afdeeling, van 
het Wetboek van Burgerlijke R echtsvordering 
bepaald. De kosten van vervolging komen in 
dat geval voor hun rekening, zonder dat zij 
1:e dier zake eenig verhaal op den dienst
pl ichtige kunnen uitoefenen. 

4. De bepalingen van de vorige leden zijn 
11iet van toepassing op het gedeelte van het 
arbeidsloon, dat naar art. 1638g, eerste lid , 
eersten en- tweeden volzin , van het Burger l ijk 
Wetboek niet vatbaar is voor beslag. Dezelfde 
beperking geldt mede, indien het arbe idsloon 
is gage, aan den kap itein of andere schepe
lingen ver chuldigd . 

5. De bepalingen van art. 757 van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorder ing en 
van de bijzondere wetten of wettelijke veror
deningen, krachtens welke schuldeischers al
leen binnen de daarin aangegeven grenzen 
en op de daarin bepaalde wijze ten aanzien 
van bezoldiging, pens ioen, wachtgeld of ande
re periodieke uitkeeringen wegens ambten of 
bedieningen rechten kunnen doen ge lden, a ls
mede art. 21, derde l id , der wet van 7 Mei 

1856 (Staatsblad n°. 32) blijven te dezen 
buiten werking. 

6. Art. 42bis, negende lid, geldt ook mei 
betrekking tot de vorige leden van djt arti
kel. " 

Art. 43. E erste lid. De punten b en c wo,-
den ver"Vangen door één punt, luidende a ls 
volgt : 

,,b . voor zoover zij den rang van onder
o ffi c ier of di e n van officier bekJeeden, met 
ingang van 1 Ootober van het jaar, waarin 
zij 45 jaar oud worden." 

Derde lid. D it lid wordt gelezen als volgt: 
" 3. Behoudens de door Ons vast te stellen 

uitzonderingen behooren zij , die als dienst,. 
plichtigen van de landmacht in opleiding zijn 
genomen tot officier , van den dag, waarop 
hun eerste oefening is geëindigd, tot het re
servepersoneel der landmacht voor den tijd, 
dien zij als dienstplichtige nog hebben t.e 
dienen." 

Vierde lid. Dit lid wordt gelezen a ls volgt: 
,,4. De dienstplichti gen van de zeemacht, 

die vóór de e indi g ing van hun dienstpl icht 
zij n of worden ontslagen als vrijwi lliger bij de 
zeemacht en niet behooren tot de dienstplich
t igen, bedoeld in het tweede lid, behooren 
van dat ontslag a f tot aan het t ij dstip; waarop 
hun dienstpl icht eindigt, tot de Koninklijke 
marine-reserve, indien en voor zoolang zij te 
begrijpen zijn onder een van de door Ons aan 
te wijzen categor ieën." 

Art. 44. Eerste l id. In den aanhef wordt 
tusschen "wordt" en "zoo" ingevoegd: ,, , be
houdens de gevallen van ontslag, in andere 
wetten voorzien,''. 

P itnt b. In de plaats van " onder e" wordt 
gelezen: ,,onder e of onder / ; wat / betreft, 
voor zoover bij het verleenen van de vrijstel
] ing niet is bepaald, dat zij niet geldt in ge
val va n oorlog, oorlogsgevaar of andere bui
tengewone omstandigheden" . 

P unt d. In de plaats van " weggezonden" 
wordt gelezen: ,,weggej aagd" . 

P·unt e. In de plaats van " is of wordt ont
zegd" wordt gelezen: ,,is ontzegd" . 

De aan het slot voorkomende punt wordt 
vervangen door een kommapunt. 

Aan het lid worden twee punten toegevoegd 
luidende a ls volgt: 

,,/. die bij rechterlijke uitspraak in N eder
land of in N ederla ndsch-Indië, Suriname of 
Curaçao van het reeht om ooit weder bij de 
gewapende macht te dienen, ontzet, of van den 
militairen stand of van ae betrekking van 
militair geëmployeerde vervallen verklaard 
is; 

g. die op grond van gewetensbezwaren 
wordt te werk gesteld bij een burgerlijken 
tak van Staa.tsdienst." 

Art. 45. In het tweede lid wordt in <le 
plaats van "staten-generaal" gelezen: ,,Staten
·Generaal". 

Art. 46. Eerste lid. Onder b wordt in de 
plaats van "de voor den dienstplicht in te 
schrijven of ingeschreven persoon en zijn wet
t ige vertegenwoord iger" gelezen: ,,degene". 

Art. 47. Eerste lid. Onder b vervalt : ,,eer
sten volz in,". 

Art. 51. E erste lid. De tweede volzin ver
valt. 

D e,·de lid. In den tweeden volzin vervallen 
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de woorden: ,,en het vijfde". 
Z esde lid, ee,·ste volzin. In de plaats van 

"1 October van het jaar, waarin zij 50 jaar 
oud worden," wordt gelezen: ,,het tijdstip, 
waarop hun dienstplicht volgens art. 43 zou 
eindigen 1 " . 

Art. 52. In de plaats van "voor oefening 
in vredestijd" wordt gelezen: ,,tot gewoon 
dienstplichtige" 

Art. 54. Het derde lid vervalt. 
Art. II. 1. Met uitzondering van de per

sonen, die, indien zij voor den dienstplicht in
geschreven waren, volgens het tweede lid van 
de daar bedoelde registers zouden moeten 
worden afgevoerd, worden zij, die vóór het in 
werking treden van deze wet ingevolge de 
Dionstplichtwet voor den dienstplicht hadden 
moeten worden ingeschreven, doch wier in
schrijving niet heeft plaats gehad, voor den 
d ienstpl icht ingeschreven, zoodra het verzuim 
blijkt. 

2. Zij , die voor de lichting 1930 zijn inge
schreven, doch volgens de Dienstplichtwet, 
zooals deze na de wijziging luidt, niet zouden 
worden ingeschreven, worden, voor zoover zij 
niet reeds vóór 1 Maart 1928 hadden moeten 
worden ingeschreven, van het inschrijv ings
register en, zoo noodig, mede van het a lpha
bet isch register afgevoerd. 

3. H et. recht op vrijst.elling wegens broeder
dienst van dienstplichtigen van de lichtingen 
van 1923 tot en met 1929 wordt beoordeeld 
naar de bepalingen van art. 16 der Dienst
plichtwet, zooals deze bepalingen vóór de bij 
deze wet aangebracht.e wijzig ingen luidden. 

4. Hij, die bij het in werking treden van 
deze wet in het genot is van een tijdel ij ke 
vrijstelling van den dienstplicht, verleend om 
een der in art. 15, eerst.e lid, onder b, c en d, 
der Dienstplichtwet genoemde redenen, wordt, 
indien opnieuw grond voor vrijstelling aanwe
zig blijkt, voorgoed van den dienstplicht vrij 
gest.eld, behoudens het bepaalde in art. 15, 
vij fde lid, tweeden volzin, dier wet. 

5. ·De in art. I vermelde wijziging van art. 
32, tweede lid, der Dienstplichtwet geldt niet 
ten aanzien van hen , die het bewijs van voor
geoefendheid vóór de inwerkingtreding van 
deze wet hebben verworven. 

6. De in art. I vermelde wijzigingen van 
art. 32 en van art. 33 der Dienstplichtwet ten 
aanzien van de zeemacht en van de zieken
verplegers gelden niet voor de lichtingen van 
1928 en vroegere jarèn. 

Art. III. Op Onzen last wordt de tekst van 
de Dienstplichtwet, zooals deze met inachtne
ming van de aangebrachte wijzigingen l uidt, 
met den tekst van de artikelen II, III en IV 
van deze wet in het Staatsblad bekendge
maakt, met dien verstande: 

a. dat de nummering van de hoofdstukken 
III, IV, V en VI der Dienstplichtwet wordt 
veranderd onderscheidenlijk in V, IV, VI en 
III en deze hoofdstukken dienovereenkomstig 
worden gerangschikt; 

b. dat de artikelen der Dienstplichtwet in 
een onafgebroken reeks worden genummerd 
en ook de aanhaling van nieuw genummerde 
artikelen in andere met de n ieuwe nummering 
in overeenstemming wordt gebracht. 

Art. IV. Deze wet treedt in werking op 
een door Ons te bepalen tijdstip, met uitzonde-

ring van de in art. I vermelde w1Jz1gingen 
van art. 3 en van art. 43, vierde lid , der 
Dienstplichtwet, welke wijzigingen worden ge
acht t.e zijn in werking getreden met ingang 
onderscheidenlijk van 1 Januari 1928 en van 
1 Februari 1925. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Finse, den 21sten Juli 1928. 

WILHELMINA. 
De Minister van Oorlog, Lam b o o y. 

De llfinist e,· van Marine a. i., Lam b o o y. 
D e M iniste,· van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw. J. B. K a n. 
(Uitgeg. 23 Augustus 1928.) 

21 J uli 1928. WET, tot verhooging van het 
achtste hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1928. S. 256. 

21 Juli 1928. WET tot verhooging van het 
zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1928. S. ·257. 

21 Juli 1928. WET tot wijziging van de wet 
van den 14den Juni 1918, tot afsluiting 
en droogmaking van de Zuiderzee. (Staats
blad n°. 354). S . 258. 

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

dat de plannen voor de droogmaking van de 
af te sluiten Zuiderzee, voor zoover van in
vloed op de landsverdediging, nog niet een 
zoodanig vasten vorm hebben aangenomen, 
dat reeds thans een deugdelijke grond
slag aanwezig is voor het vaststellen van 
de in verband daarmede noodige maat
regelen en werken in het belang van 
de landsverdediging, en uit dien hoofde 
de t.ermijn van negen jaar, vastgesteld in de . 
tweede alinea van artikel 2 der Wet van den 
14den Juni 1918 (Staatsblad n°. 354), ge
wijzigd ingevolge de Wet van den 2den J uli 
1923 (Staatsblad n°. 325) en de Wet van den 
25st.en Mei 1926 (Staatsblad n°. 150) , behoort 
te worden verlengd; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

In de 2de alinea van artikel 2 van de Wet 
van den 14den Juni 1918 (Staatsblad n°. 354), 
gewijzigd ingevolge de Wet van den 2den 
Juli 1923 (S taatsblad n°. 325) en de Wet van 
den 25sten Mei 1926 (Staatsblad n°. 150) , 
wordt de in de laatste zinsnede genoemde ter
mijn van "negen jaar" ge,vijzigd in "veertien 
jaar". 

In verband daarmede wordt in de 2de alinea 
van artikel 6 dier Wet, gewijzigd als voren, 
het jaartal "1928" gewijzigd in "1933". 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Finse, den 21sten Juli 1928. 

WILHELMINA. 
De M inister van Oorlog, Lam b o o y. 
De Minister -van Marine a. i., Lam b o o Y

D c M inister van Financiën, de Geer. 
De Minister van Wat erstaat, H . v. d. V egt e. 

(Uitgeg. 16 Augustus 1928.) 
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21 Juli 1928. WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Weg nfonds voor het dienstjaar 1928. 
s. 259. 

Vastgesteld op / 26,600,000. 

21 Juli 1928. WET tot verhooging van de 
be.lil'rooti,:ig van uitgaven van de Staats• 
m1J nen 111 Limburg voor het d ienstjaar 
1928 en aanwijzing van de middelen tot 
dekking van die uitgaven. S .260. 

21 Jul i 1928. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van verbetering in de ligging van tram
sporen van de Zuid- ederlandsche Stoom
tramweg-Maatschappij. S. 261. 

21 Juli 1928. WET tot overbrenging van een 
gedeelte van den Rij kstrekweg Dokkum
Stroob os in beheer en onderhoud bij de 
gemeente Dokku,n. S. 262. 

21 J,,J,i 1928. · WET tot verklaring van het 
a lgemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere za
kelijke recliten in de gemeenten Zutphen, 
Gorssel, Laren en Lochem, noodig voor den 
aan leg van scheepvaartkanalen naar T wen
the ingevolge de wet van 4 November 
1919 ( taats blad n°. 645). S. 263. 

21 Juli 1928. WET tot bekrachtiging van 
overeenkomsten met de Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen en met 
de Hollandsche I J zeren Spoorweg-Maat
schappij omtrent afschrijvingen en beta
lingen. S. 264 . 

Wij WILHELM! A , enz . ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschel ijk is door nadere voorziening 
omtrent afschrijvingen zuiverheid der reke
ning in het spoorwegbedrij f verder te bevor
deren, a lsmede omtrent de bij de artikelen 
45 en 46 der Spoorwegwet en 10 der overeen
komsten 1920 S. S. en H. S. bedoelde aange
legenheden voorziening te treffen, en dat 
daartoe door Onze Ministers van Waterstaat 
en van F ina nciën met de Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen en met de 
Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij 
overeenkomsten zijn gesloten, welke bij de wet 
behooren bekrachtigd te worden; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

Worden bekrachtigd de in afschrift bij deze 
wet gevoegde overeenkomsten, door Onze Mi
nisters van W aterstaat en van Financiën, a ls 
daartoe door Ons gemachtigd, met de Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
en met de Hollandsche IJzeren Spoorweg
Maatschappij onder dagteekening van 28 J a
nuari 1928 gesloten. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Finse, den 21sten Juli 1928. 

WILHELMINA. 
IJe Minister van Waterstaat, H. v. d. V egt e. 

De M inister ••an Financiën, de Geer. 
( Uitgeg. 16 Augustus 1928.) 

1928 

Afschr i ft. 

Tusschen den Staat der Nederlanden, ver
tegenwoordigd door den Minister van Water
staat en den Minister van Financiën, tot het 
aangaan van deze overeenkomst door de Ko
ningin gemachtigd, 

ter eenre 
en de Maatschappij tot Exploitatie van 

Staatsspoorwegen, 
on 
de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maat.

schappij , 
vertegenwoordigd door hare Directie, tot hei 
aangaan van deze overeenkomst door de Al
gemeene Vergadering van Aandeelhouders der · 
Maatschappij gemachtigd, 

ter andere zijde 
is, behoudens bekrachtig ing bij de wet, het 
volgende overeengekomen: 

Art. 1. De Maatschappij zal van de kosten 
van elk door haar uitgevoerd werk tot wij
ziging, verbetering of uitbreiding van een 
aan den .Staat of aan haar toebehoorenden 
spoor- of tramweg of van een harer e igen
dommen buiten de spoorwegen ten hoogste 
ten laste van hare kapitaalrekening brengen 
een som, overeenkomende met hetgeen de 
bouw van dien spoor- of tramweg of · dat ei
gendom, naar de tijdens de uitvoering van 
het werk geldende prijzen, in den toestand, 
zooals deze door de uitvoering van het werk 
geworden is, meer zou kosten dan in den toe
stand vóór die uitvoering. 

Art. 2. De Maatschappij zal eene ver
nieuwingsrekening voor den bovenbouw aan
leggen en deze jaarlij ks: 

a. te goed schrijven voor ten minste f 600 
per K.M. exploitatielengte enkel spoor van 
de door haar op 31 December geëxploiteerd 
wordende spoor- en tramwegen en voor de 
opbrengst bij verkoop of de waarde bij ge
bruik voor eenig ander doel van uit den weg 
genomen bovenbouwmaterialen; 

b. belasten met de uitgaven, door de Maat
schappij gedaan voor de vernieuwing van ma
ter ial en in den bovenbouw, voor zooverre deze 
uitgaven niet bestaan in loon en niet bestre
den worden uit een ig bijzonder fonds of bij
zondere rekening, en met de bijdragen, door 
de Maatschappij verschuldigd aan eenig bij
zonder vernieuwingsfonds of bijzondere ver
nieuwingsrekening, op den bovenbouw betrek
king hebbende. 

Art. 3. De Maatschappij zal de door haar 
aangelegde vern ieuwingsrekening voor gebou
wen en kunstwerken jaarlijks: 

a. te goed schrijven voor ten minste 
f 1,600,000 en f 450,000 

en voor ten minste 2/a % van de som, waar
voor de aan de Maatschappij toebehoorende 
spoor- en tramwegen en de eigendommen der 
Maatschappij buiten de spoorwegen op 31 
December op de balans der Maatschappij voor
komen, van de b dragen op dat tijdstip vol
gens genoemde ·balans door de Maatschappij 
uitgegeven ten behoeve van spoor- en tram
wegen en handelsinrichtingen, niet aan de 
Maatschappij toebehoorende, van de aanleg
kosten der spoor- en tramwegen, die bij de 
Maatschappij in exploitatie zijn en aan een 
ander dan den Staat of de :Maatschappij toe-

4 l 
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behooren, en van den dag af, waarop de 
Staat een hem toebehoorenden spoor- of tram
weg aan de M aatschappij in exploitatie geeft, 
van de aanlegkosten van dien spoor- of tram
weg; 

b. belasten met de uitgaven, door de Maat
sch appij in den loop van het jaar gedaan voor 
vernieuwing van gebouwen of kunstwerken. 

Art. 4. De Maatschappij zal de door haar 
aangelegde rekening van afschrijving op rol 
lend materieel jaarlijks : 

a . te goed schrijven voor: 
ten minste 21/4, % van de boekwaarde der op 

31 December aanwezige haar toebehoorende 
locomotieven, rij tuigen en wagens, voor zoo
ver niet afkomstig van den ederlandschen 
Rhijn Spoorweg; 

ten minste 4 % van de boekwaarde der op 
31 December aanwezige h aa r toebehoorende 
motoren van electrische motorrij tuigen; 

ten minste 7½ % van de boekwaarde der op 
31 December aanwezige haar toebehoorende 
motoren van andere dan electrische motor
rij tuigen; 

de opbrengst bij verkoop of de waarde bij 
s looping van de haar toebehoorende in den 
loop van het jaar buiten gebruik geste lde 
locomotieven, rij tuigen, wagens en moto ren 
van motorrij t ui gen ; 

en bovendien, indien de boekwaarde van 
een locomotief, een r ij tuig, een wagen of een 
motor van een motorrijtuig wegens in dat jaar 
aangebrachte verbetering Yerhoogd is, voor 
eene som, ten minste gelij k aan zooveel ma len 
het voormelde betrekkelij ke percentage van 
het bedrag dier verhoogingen, a ls het voor
werp, waaraan de verbetering is aangebracht, 
j a1·en oud is; 

b. belasten met de boekwaarde der in den 
loop van het jaa r buiten gebruik geste lde 
haa r toebehoorende locomotieven, rijtuigen, 
wagens en motoren van motorrij tuigen. 

Art. 5: (1) De Maatschappij zal de door 
haar aangelegde rekening van afschrijving 
op exploi tatie-inrichtingen jaarlijks: 

a. te goed schrijven voor ten minste 2½ % 
van de boekwaarde der op 31 December aan
wezige haar toebehoorende exploi tatie-i nrich
t ingen en voor de opbreng t bij verkoop of de 
waarde bij slooping van de in den loop van 
het jaar bui ten gebruik gestelde, haar toebe
hoorende exploi tatie- inrichtingen ; 

b. belasten met de boekwaarde der in den 
loop van het jaar buiten gebruik gestelde 
haar toebehoorende exploitat ie-inr ich t ingen. 

(2) Onder exploitatie-inrichtingen worden 
verstaan a ll e voorwerpen, bedoeld in a rtikel 
11 , onder b tot en met g, der 

overeenkomst 1890 S. S. 
en 

overeenkomst 1890 H . S . 
Att. 6. De Maatschappij zal jaarlijks op 

elk op 31 December aanwezig haar toebe
hoorend vaartuig ten min te 4 % van den 
aanschaffingsprijs a fschrijven, zullende ech ter 
geen a fschrijving meer behoeven plaats te 
hebben op een vaartuig, waarvan de boek
waarde n iet hooger is dan 7½ % van den aan
schaffingsprijs . 

A rt. 7. De Maatschappij zal jaarlijks op 
onkosten en koersverlies van elke door haar 
uitgegeven en op 31 December nog uitstaande 

geldleening ten minste a fschrijven een wo
veelste gedeelte van het oorspronkelijke be
drag al s de bij de uitgifte van de leening vast-
gestelde looptijd jaren bedraagt. , · 

Art. 8. {1} De Staat zal voor afschrijving 
op de aan de M aatschappij toebehoorende 
spoorwegen of op de werken, door de Maat
schappij uitgevoerd op aan den Staat toebe
hoorende spoorwegen, aan de Maatscha ppij 
uitkeeren de som van 
negen en twintig millioen gulden en wel drie 
millioen vierhonderd zeven en dertig duizend 
vijfhonderd gulden 

en 
zeventien millioen vie rhonderd duizend gulden 
e n we l twee millioen twee e n zestig duizend 
vijfhonderd gulden 
binnen eene maand na het in werking treden 
van de wet, houdende bekrachtig ing van dO'.lO 
overeenkomst, en het over ige op de volgende 
wijze. 

(2) Totdat de in het vorige lid in de eer
ste plaats genoemde som ten volle betaald is, 
keert de Staat jaarlijks binnen eene maand, 
nadat de jaarlij ksche balans en winst- en ver 
liesrekening der Maatschappij op de daarvoor 
bij de statu ten bepaalde wijze zijn vastgesteld, 
aan de Maatschappij uit een bedrag van 
d r ie millioen vierhonderd zeven en dertig
duizend vijfhonderd gulden, verminderd met 
vijf achtste gedeelten 

en 
twee millioen twee en zestig du izend vijfhon
derd gulden, verm inderd met drie achtste ge
deelten 
van hetgeen de Staat in het jaar van de uit
keering in totaal moet betalen ingevolge hel 
bepaalde bij lid 2 van artikel 8 der overeen
komsten 1920 S . S. en H . S. 

(3) De u itkeeringen ingevolge het vor ige 
lid komen ten volle in mindering van de in 
het eerste li d genoemde som van 

f 29,000,000 en f 17,400,000 
behalve in de ja ren 1929 en 1930, in welke 
ja ren zij in de eerste plaats strekken ter vol 
doening van de som van 

f 6,390,000 en f 3,442,500 
door den Staat uiterlijk op 2 Januar i 1931 
aan de Maatschappij ten behoeve va n de hou
ders van hare aandeelen aan toonder verschul 
digd krachtens de 

overeenkomst 1920 S. S. 
en 

overeenkomst 1920 H. S. 
en eerst voor het daarna overblijvende bedrag
in mindering komen van de eerstgenoemde 
~om. 

(4) De Maatschappij verbindt zich de haar 
voor afschrij v ing uitgekeerde bedragen daar
voor aan te wenden. 

Art. 9. (1) In a fwijking van het bepaalde 
bij de artikelen 45 en 46 der Spoorwegwet 
of bij eenig artikel van concess ie of overeen
komst, betrekking hebbende op een bij de 
Maatschappij in exploitatie zijnden spoor- of 
tnmweg, zal de Staat aan de Maatschappij 
den voll en vrach t prijs betalen voor het ver
vol'r in he l belang van ' s R ijks dienst van 
krijgsvolk, paarden en oorlogstu ig, voor het 
veno~r van in dienst zijnde beambten der po
li t ie, onderofficieren of m anschappen der 
111ar<'.-el1aussée en voor het vervoer van per-



639 21 Ju L î . (S.265) 1928 

sonen, onder geleide van het openbaar gezag 
. reizende. 

(2) H et zal nochtans den Staat en de Maat
schappij vrijstaan om bij bijzondere regeling 
voor Pen of meer der in het vorig lid bedoel
de vervoeren een verlaagden vrachtprijs vast 
te stellen. 

Art. 10. De artikelen 4, 5, 6 en 8 der 
overeenkomst 
1925 S. S. en artikel 10 der overeenkomst, 
onder dagteekening van 28 Januari 1911 tus
schen partijen gesloten en bekrachtigd bij de 
wet van 5 October 1911 (Staatsblad n°. 311) 
vervallen. 

1·925 H. S. vervallen. 
Art. ll . (1) Deze overeenkomst treedt in 

werkjng den lon Januari 1928. 
(21 Zij kan worden aangehaald onder den 

tit.el van 
,,Overeenkomst 1928 S. S." 

en 
,,Overeenkomst 1928 H. S." 
Art. 12. De kosten op deze overeenkomst 

vallende worden gedragen door de Maat
schappij. 

Aldus in tweevoud overeengekomen te 
's-Gravenhage en te Utrecht, den 28 Januari 
1928. 

De Minister van Wate,·staat, 
(get.) H. v.d. Vegte. 

De Minister van Financiën, 
( get.) de G e e r. 

De Maatschappij tot Exploi tatie van Staats-
spoorwegen, 

De Directie, 
( get.) H. v. M a n e n. 

D e S ec,·etaris, 
( get .) E. L. E I i as. 

De Hollandsche. IJzeren Spoorweg-Maat
schappij , 

D e Directie, 
( get.) H . v. M a n e n. 

De S ec,·etaris, 
(g et. ) E. L. EI i as. 

Voor eensluidend afschrift, 
De Secretaris-Genemal van het 
Depa,·tement van Wat erstaat, 

G. v. d. Me u 1 e n. 

21 J uli 1928, WET, houdende ,oorzieningen 
tegen besmettelijke ziekten. S. 265. 

Bijl. Hand. 2e Kam er 1923/1924 n°. 297 
1- 4; 1924/1925 n°. 63 1-4; 1925/1926 n°. 
29; 1926/1927 n°. 26 1- 17; 1927/1928 n°. 10. 
1-13. 

Hand. id. 1926/1927 bladz. 1913- 1934; 
1936- 1950, 2146- 2158, 1927/1928 bladz. 1923 
- 1942, 2290- 2295. 

Hand. l e Kamer 1927/1928 bladz. 1035-
1037, 1091- 1094. 

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

dat het noodzakelijk is de wettelijke voorzie
ningen tegen besmettelijke ziekten te herzien; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. Voor de t,oepassing van deze 

wet gelden als besmettelijke ziekten de ziekten, 
die als zoodanig bij algemeenen maatregel van 
bestuur zijn genoemd. Tuberculose en geslachts
ziekten b;ijven hiervan uitgezonderd. 

2 . Bij den algemeenen maatregel van be
stuur, bedoeld in het vorige lid, wordt bepaald, 
op welke van de daarin genoemde ziAkten 
artikel 3 dezer wet en op welke artikel 4 dezel' 
wet van toepassing is. Die ziekten worden 
onderscheide~jk aangeduid met: ,,groep A"' 
en "groep B . 

3. Voor de toepassing van deze wet wordt 
verstaan onder "Onze Minister" de Minister; 
belast met de uitvoering van deze wet ; onder
scheidenlijk onder "hoofdinspecteur" en "in
specteur" de hoofdinspecteur en de inspecteu:r 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid, 
die Wij daarvoor hebben aangewezen. 

2. l. Iedere geneeskundige, die een geval 
van een besmettelijke ziekte van groep A 
vermoeclt of vaststelt, geeft onverwijld, in 
ieder geval binnen 24 uren, daarvan kennis 
aan den burgemeester van de gemeente, binnen 
welke de vermoedelijke lijder of de lijder zich 
bevindt en aan den inspecteur. Hij neemt 
maatregelen, waardoor de uitbreiding van 
zoodanige ziekte kan worden voorkomen. 

2. I edere geneeskundige, die bij een door 
hem behandeld persoon een geval van een 
besmettelijke ziekte van groep B vermoedt, 
neemt onverwijld maatregelen, waardoor de 
uitbreiding van zoodanige ziekte kan worden 
voorkomen. Zoodra hij een geval van een 
besmettelijke ziekte van groep B heeft vast
gesteld, geeft hij binnen 24 uren daarvan kennie 
aan den burgemeester en aan den inspectein 
en neemt hij, voor zoover dat nog niet ie 
geschied, maatregelen om uitbreiding der ziekte 
te voorkomen. 

3. Wij stellen den vorm voor de kennis
gevingen, bedoeld in dit artikel, vast. 

3. 1. Een lijder aan een besmettelijke 
ziekte van groep A wordt afgezonderd en ver
pleegd in een openbare of andere inrichting, 
bestemd voor de verpleging van lijders aan 
besmettelijke ziekten. Indien evenwel de be
handelende geneeskundige verklaart, dat de 
lijder niet vervoerbaar is, worden ten aanzien 
van den lijder en zijn verblijf maatregelen van 

·afzondering toegepast. De afzondering duurt 
totdat een door den burgemeester onder goed
keuring van den inspecteur aangewezen genees
kundige of de inspecteur schriftelijk aan den 
burgemeester verklaard heeft, dat het gevaa:r 
.voor besmetting ~eweken is. 

2. Indien de lijder in een inrichting wordt 
verpleegd, worden bij hem, met uitzondering 
van den behandelenden geneeskundige, het 
personeel, dat met zijn verpleging is belast, 
een bedienaar van den godsdienst en een 
notaris, alleen zij toegelaten, die daartoe van den 
directeur der inrichting vergunning hebben 
verkregen en zich onderwerpen aan de voor
schriften, welke die directeur geeft. 

3. Totdat de door den burgemeester onder 
goedkeuring van den inspecteur aangewezen 
geneeskundige of de inspecteur schriftelijk heefi 
verklaard, dat het gevaar voor besmetting ie 
.geweken, is het den bewoners verboden, de 
woning, het vaartuig of voertuig te verlaten, 
tenzij op last van den burgemeester tot het 
ondergaan van maatregelen van afzondering, 
reiniging en ontsmetting, en is hE:t, ieder ander, 
met uitzondering van een geneeskundige, een 
bedienaar van den godsdienst en een notaris 
verboden daarin binnen te treden, tenzij met 
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toestemming van of vanwege den burgemeester. 
Hen, die in strijd met dit verbod in de woning, 
het vaartuig of voertuig binnentreden, doet 
cle burgemeester aan dezelfde maatregelen als 
de bewoners onderwerpen, onverminderd de 
straf, op de overtreding gesteld. 

4. De burgemeester draagt zorg voor de 
naleving van het bepaalde in het eerste en het 
derde lid. Hij doet daartoe, totdat de in het 
derde lid bedoelde geneeskundige of de inspec
teur heeft' verklaard, dat het gevaar voor be
smetting is geweken, hetzij tijddijk één of meer 
bewoners naar een andere verblijfplaats over
brengen, hetzij de woning sluiten en het vaar
tuig of voertuig in beslag nemen, hetzij de 
woning, het vaartuig of voertuig onder bew,iking 
etellen, hetzij een kenmerk aanbrengen, waar
voor het model door Onzen Minister wordt 
vastgesteld. 

4. 1. Een lijder aan een ziekte van groep B 
kan in zijn woning, zijn vaartuig of voertuig 
verpleegd worden. De behandelende genees
kundige schrijft maatregelen voor om uitbrei
ding der ziekte te weren. 

2. lndien de behandelende geneeskundige 
of een door den burgemeester ondP.r goedkeuring 
van den inspecteur aangewezen geneeskun<lige 
of de inspecteur aan den burgemeester bericht, 
dat de noodige maatregelen om uitbreiding van 
de ziekte te weren, niet, voldoende worden of 
kunnen worden toegepast, kan de burgemeester 
op advies van een <lier geneesk:mdigen of van 
den inspecteur den lijder doen overbrengen naar 
een openbare of andere inrichting, bestemd 
voor de verpleging van lijders aan besmettelijke 
ziekten, totdat die geneeskundige of de inspec
teur heeft verklaard, dat het gevaar voor be
smetting is geweken. 
· 3. Indien de burgemeester niet binnen 24 
uren aan het advies van den inspecteur gevolg 
heeft gegeven, kan deze de beslissing van Onzen 
:Minister vragen. 

4. De lijder, wiens overbrenging is gelast, of, 
indien de liJder een minderjarige is, een meerder
jarig verzorger kan, zoodra hij van den last tot 
overbrenging kennis krijgt, bij den burgemeester 
tegen de overbrenging bezwaar maken, tenzij 
-Onze Minister reeds ingevolcre het vorige lid 
eene beslissing heeft gegeven. Île burgemeester 
stelt Onzen Minister onverwijld met het bezwaar 
in kennis. De overbrenging wordt opgeschort, 
totdat Onze Minister heeft beslist. 

5. Onze Minister beslist binnen tweemaal 
24 uren en geeft van zijne beslissing onverwijld 
kennis aan den inspecteur, aan den burgemeester 
en aan den belanghebbende, zoo deze bezwaar 
heeft gemaakt. De burgemeester voert de be
slissing van Onzen Minister onverwijld uit. 

6. Indien de behandelende geneeskundige 
verklaart, dat de lijder niet vervoerbaar is en 
die geneeskundige, de in het tweede lid bedoelde 
aangewezen geneeskundige of de inspecteur de 
afzondering van den lijder niet voldoende acht, 
kan de burgemeester een van de maatregelen, 
vermeld in het vierde lid van artikel 3 toepassen. 

5. 1. Hij die naar het oordeel van den 
inspecteur gevaar oplevert voor overbrenging 
-van of verdacht moet worden te lijden aan een 
besmettelijke ziekte van groep A kan door den 
burgemeester op advies van dien inspecteur 
onderworpen worden aan maatregelen van af
zondering, waarneming, toezicht en onderzoek. 

De inspecteur deelt in zijn advies de feiten mede, 
waarop het steunt. Het bepaalde in de beide 
vorige zinsneden vindt tot wering van een 
besmettelijke ziekte van groep B overeenkom
stige toepassing, indien naar het oordeel van 
den inspecteur de verspreiding van die ziekte 
in bijzondere mate dreigt voort te gaan. 

2. Indien de burgemeester niet binnen 24 
uren aan het advies van den inspecteur gevolg 
heeft gegeven, kan deze de beslissing van Onzen 
Minister vragen. 

3. Blijkt den inspecteur, dat een geval van 
een besmettelijke ziekte van groep A of van 
groep B aanwezig is, dan vindt artikel 3 of 
artikel 4 toepassing. 

4. Blijkt den inspecteur, dat gevaar voor 
besmetting of een geval van besmettelijke ziekte 
van een der beide groepen niet aanwezig is, dan · 
worden de maatregelen onverwij ld opgeheven. 

5. Wij geven bij algemeenen maatregel van 
bestuur nadere voorschriften met betrekking 
tot de in dit artikel bedoelde maatregelen. • 

6. 1 De burgemeester kan, na advies van 
den inspecteur, verbieden, dat · een persoon, 
van wien door onderzoek is komen vast te 
staan, dat hij gevaar oplevert voor verspreiding 
van een bij algemeenen maatregel van bestuur 
voor de toepassing van dit artikel genoemde 
besmettelijke ziekte, werkzaam is of blijft in 
een beroep of bedrijf, dat bevorderlijk is aan 
de verspreiding van die ziekte. Het verbod wordt 
opgeheven na advies van den inspecteur, binnen 
wiens ambtsgebied die persoon woont. 

2. De burgemeester doet een afschrift van 
zijn beschikking, inhoudende een verbod, als 
in het eerste lid bedoeld, onverwWd aan den 
belanghebbende uitreiken. Deze kan binnen 
driemaal 24 uren, nadat het afschrift hem is 
uitgereikt, tegen de beschikking bij Onzen 
Minister in beroep komen. Dit wordt op het 
afschrift vermeld. De inspecteur, aan wien de 
burgemeester binnen 24 uren afschrift van zijn 
beschikking zendt; kan binnen acht_ da~en n~ 
haar dagteekening tegen de beschilclring blJ 
Onzen Minister in beroep komen. GeliJk beroep 
staat den inspecteur open, indien de burge
meester niet binnen een termijn, als door den 
aard der ziekte geboden is, een beschikking op 
het advies van den inspecteur neemt. De 
beschikking van den burgemeester blijft buiten 
werking gedurende den termijn voor het in
stellen van beroep door den belanghebbende 
en de behandeling van dat beroep. 

3. De beslissing van Onzen Minister treedt · 
voor de toepassing van dit artikel in de plaats 
van die van den burgemeester. 

4-. De burgemeester geeft in geval van ver
trek van een persoon, te wiens aanzien een 
verbod geldt, als bedoeld in het eerste lid, 
naar een andere gemeente, van het verbod 
kennis aan den burgemeester van die gemeente. 
Indien den burgemeester niet bekend is, naar 
welke gemeente die persoon vertrokken is, 
maakt hij het verbod in één of meer dagbladen 
bekend. 

7. 1. De burgemeester kan het houden 
van kermissen, markten en openbare vergade
ringen of vermakelijkheden in de gemeente 
verbieden op grond van den omvang, dien de 
uitbreiding van een besmettelijke z1ekte heeft 
verkregen of dreigt te verkrijgen. 

2. Onze Minister kan het houden van ker-
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missen, markten en openbare vergaderingen of 
vermakelijkheden, voor zoover de burgemeester 
dat niet heeft verboden, in een of meer ge
meenten verbieden op grond van den omvang, 
dien de uitbreiding van een der bij algemeenen 
maatregel van bestuur voor de toepassing van 
deze bepaling aangewezen besmettelijke ziekten 
heeft verkregen of dreigt te verkrijgen. De 
burgemeester van iedere gemeente, voor welke 
dit verbod geldt, doet het houden van kermis
sen, jaarmarkten en openbare vergaderingen 
of vermakelijkheden, zoo noodig, metterdaad 

· beletten. 
8. 1. Een meerderjarig bewoner van een 

woning, een vaartuig of voertuig, waarin een 
geval van een besmettelijke ziekte van groep B 
is vastgesteld, mag een kinderbewaarplaats of 
school niet bezoeken, tenzjj de behandelende 
geneeskundige aan het hoofd van de bewaar
plaats of van de school een schriftelijke ver 
klaring geeft, dat gevaar voor overbrenging 
van de ziekte niet bestaat. Voor de toepassing 
van deze bepaling wordt met een meerderjarig 
bewoner gelijk gesteld een minderjarig bewoner, 
die in een kinderbewaarplaats of een school 
arbeid verricht. 

2. Het verbod, gesteld in het vorig lid, geldt 
mede voor hen, die in de woning, het vaartuig 
of voertuig verbleven in een aan het vaststellen 
van het geval voorafgaand tijdperk, dat voor 
iedere ziekt<" door Onzen Minister wordt bepaald. 

3. De verklaring, bedoeld in het eerste lid, 
kan worden herroepen hetzij door den behan
delende geneeskundige hetzij door den inspec
teur ; door herroeping treedt het verbod weder 
in werking. 

4. Hij in wiens woning, vaartuig of voertuig 
een geval van een besmette~jke ziekte van groep 
Bis va,;tgesteld, en bij wien minderjarigen in
wonen, is verplicht te zorgen, dat dezen niet 
een kinderbewaarplaats of een school bezoeken, 
tenzjj de behandelende geneeskundige aan het 
hoofd van de bewaarplaats of de school een 
schriftelijke verklaring geeft, dat gevaar voor 
overbrenging van de ziekte niet bestaat. Het 
bepaalde in het derde lid is van toepassing. 

5. De verplichting, omRchreven in het 
vorige lid, gelat mede ten aanzien van hem, 
bij wien minderjarigen inwonen, die in een an
dere woning, een ander vaartuig of voertuig, 
waarin een geval van besmettelijke ziekte van 
groep B is vastgesteld, verbleven in een aan 
het yaststellen van dat geval voorafgaand 
tjjdperk, dat voor iedere ziekte door Onzen 
Mini~ter wordt bepaald. 

9. 1. Indien redelijk vermoeden bestaat, 
dat het bezoeken van een kinderbewaarplaats 
of van een school oorzaak is geweest van de 
verspreiding van een besmettelijke ziekte van 
groep A of van groep B, kan de burgemeester 
aan een door hem na advies van den inspecteur 
daarvoor aangewezen geneeskundige opdragen 
te onderzoeken, of personeel van die inrichting 
of minderjarigen, die haar bezoeken, lijden 
aan of gevaar opleveren voor overbrenging 
van een der besmettelijke ziekten van groep A 
of van groep R Het personeel en de minder
jarigen zijn verplicht zich aan dat onderzoek 
te onderwerpen, tenzij zij zich daaraan ont
trekken door onverwijlde verwijdering uit de 
inrichting. 

2. Ten aanzien van hen die blijken te lijden 

aan een der bes.mettelijke ziekten van groep A 
of van groep B, is het bepaalde in de artikelen 
3 of 4 van toepassing ; t en aanzien van hen, 
die blijken gevaar op te leveren voor de ver
spreicJing van een dier ziekten, is het bepaalde 
in artikel 5 van toepassing ; ten aanzien van 
hen, die zich aan het onderzoek hebben ont- . 
trokken, geldt het verbod, gesteld in het eerste 
lid, en het gebod, gesteld in het viercle lid van 
artikel 8, met dien verstande dat in de plaats 
van een verklaring van den behandelenden 
geneeskundige treedt een gedagteekende en 
onderteekende verklaring van een geneeskun
digf', welke voldoet aan de voorschriften, bij 
algemeenen maatregel van bestuur gegeven. 

10. 1. De burgemeester gelast geheele of 
gedeeltelijke sluiting van een kinderbewaar
plaats of een school, indien de inspecteur hem 
schriftelijk verklaard heeft, dat het gevaar 
voor de verspreiding van een besmettelijke 
ziekte dat naar zijn meening noodzakelijk maakt. 
De sluiting blijft gehandhaafd, totdat de in
specteur het gevaar geweken acht. 

2. Indien de burgemeester bezwaar heeft 
tegen het advies van den inspecteur, kan hij 
binnen 12 uur nadat hem dat advies bereikte, 
de beslissing van Onzen Minister vragen, onder 
opschorting van de uitvoering van dat advies. 
Het schoolbestuur kan bij Onzen Minister in 

. beroep komen. De burgemeester voert de be
slissing van Onzen Minister onverwijld uit. 

11. Bij het vervoer van een lijder aan een 
besmettelijke ziekte van groep A of van groep 
B of van een persoon, die door den behandelen
den geneeskundige verdacht wordt aan zooda
nige ziekte te lijden, worden de voorschriften 
in acht genomen, die de burgemeester, den 
inspecteur gehoord, heeft vastgesteld. Openbare 
vervoermiddelen mogen voor dat vervoer niet 
worden gebruikt. 

12. Bij het vervoer van het lijk van een 
persoon, die aan een der bij algemeenen ma~t; 
regel van bestuur genoemde besmettehJke 
ziekten is overleden, worden de voorschriften 
in acht genomen, die Wij bij dien maatregel 
geven. 

13. Onverminderd artikel 6 van de wet van 
10 April 1869 (Staatsblad n°. 65) gelast de 
burgemeester, indien de behandelende genees
kundige of de inspectetll' dat noodig acht, on
middellijk vervoer naar het lijkenhuis of een 
andere bewaarplaats, desnoods op kosten van 
de gemeente, van lijken van personen, die aan 
een bij algemeenen maatregel van bestuur 
voor de toepassing van dit artikel genoemde 
besmettelijke ziekte overleden zijn. 

14. 1. De burgemeester kan op advies van 
een geneeskundige gelasten reiniging en ont
smetting door een door Onzen Minister goed
gekeurden ontsmettingsdienst van gebouwen, 
vaartuigen en voertuigen en van , oorwerpen, 
goederen of waren, die gevaar voor verspreiding 
van een besmettelijke ziekte opleveren. Bij 
verzet tegen eenigen maat,regel kan hij het 
gebouw sluiten en onde1· politiebewaking stellen 
en het vaartuig of voertuig in beslag nemen. 

2. De burgemeester kan op advies van een 
geneeskundige doen beletten het vervoer van 
verdachte of voor het overbrengen van be
smetting vatbare voorwerpen uit een gebouw, 
erf, vaartuig of voertuig, waar een geval van 
besmettelijke ziekte voorkwam of voorkomt ; 
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_hij kan op advies van een geneeskundige mede 
beletten het gebruik van eet- of drinkwaren, 
die gevaar voor verspreiding van een besmet
telijke ziekte opleveren en doet rlie morwerpen 
en waren zoo noodig in beslag nemen en ver
zegelen. 

3. De inspecteur kan den burgemeester 
schriftel(j k verzoeken, een of meer van de 
maatregelen, bedoeld in dit artikel, toe te 
passen. De burgemeester geeft daaraan gevolg. 
Indien h(j evenwel daartegen bezwaar heeft, 
kan hij binnen 12 uur, nadat hem dat verzoek 
bereikte, de beslissing van Onzen l\finister 
vragen, onder opschorting van den maatregel. 
Hij voert de beslissing van Onzen Minister 
onverwijld uit. 

15. 1. De burgemeester kan op advies van 
een geneeskundige voorwerpen, goederen of 
waren, die gevaar voor verspreiding van een 
besmettelijke ziekte opleveren en niet voor 
r ein iging of ontsmetting in aanmerking komen, 
doen vernietigen. Die voorwerpen, goederen of 
waren worden vóór de vernietiging door of 
vanwege den burgemeester gewaardeerd na 
advies van een door den burgemeester aan te 
w(jzen deskundige. Het bedrag, waarop de voor
werpen, goederen en waren gewaardeerd zijn, 
wordt door het gemeentebestuur den eigenaar 
als schadeloo~stelling uitgekeerd. 

2. Wij behouden Ons voor nadere voor
schriften te geven voor de wijze waarop voor
werpen, goederen of waren vóór de vernietiging 
worden gewaardeerd en daarbij ten aanzien 
van bepaalde voorwerpen, goederen of waren 
Ïl,f t e wijken van hetgeen daaromtrent in het 
eerste lid is bepaalrl 

3. H et bepaalde in het derde lid van artikel 
14 is van toepassing. 

16. Wij behouden Ons voor, voorschriften 
te geven omtrent het verbranden of op andere 
wijze vernietigen van voorwerpen, goederen 
of waren, en omtrent de reiniging en de ont
smetting. 

17. l. Wij behouden Ons voor te verbie
den, te beperken of toe te stnan onder voor 
waarden nopens vervoer, onderzoek, afzonde
ring, reiniging en ontsmetting, die Onze Mi
nister noodig acht : 

a. het binnenkomen in het land over de 
landsgrenzen van personen, die in een telkens 
door 'Ons te bepalen tijdvak vertoefd hebben 
in IA.nden, streken of plaatsen, waar een der 
bij algemeenen maatregel van bestuur genoemde 
besmettelijke ziekten in zoodanigen omvang 
voorkomt dat ernstig gevaar voor overbrenging 
bestaat ; alsmede het binnenkomen in het land 
over de landsgrenzen van landloopers en 
zigeuners en van personen, die bij troepen 
reizen of de grens overtrekken ; 

b. het doortrekken door en het verkeer in 
het land van personen, die over de landsgrenzen 
komen en in een telkens door Ons te bepalen 
t .\jdvak vertoefd hebben in landen, streken of 
plaatsen, waar een der onder a bedoelde ziekten 
in zoodanigen omvang voorkomt dat ernstig 
gevaar voor overbrenging bestaat ; 

c. het binnenkomen van schepen langs 
binnenwateren. 

2. Wij behouden Ons voor, ter wering van 
bii algemeenen maatregel van bestuur voor de 
toepassing van dit artikel genoemde besmette
lijke ziekten in-, door- of vervoer van voor 

overbrenging van besmetting vatbare goederen 
telkens voor ten hoogste een jaar te verbieden 
of voorwaardelijk toe te staan. 

3. Een besluit, dat Wij krachtens dit artikel 
nemen, bevat de gronden, waarop het berust, 
en wordt openbaar gemaakt in de N ederlandsche 
Staatscourant. 

18. De gemeente of de gemeenten, die Wij 
daarvoor aanwijzen, hebben t en genoegen van 
Onzen Minister de beschikking over één of 
meer gelegenheden voor vervoer, afzondering, 
waarneming, reiniging, ontsmetting en ver
pleging van personen en voor vervoer, reiniging 
en ontsmetting van goederen. 

19. l. De gemeente draagt, behoudens het 
bepaalde in het tweede en het derde lid van 
dit artikel, de kosten van maatregelen, die 
krachtens deze wet worden genomen, en van 
tegemoetkomingen, zoo die worden toegekend 
door het gemeentebestuur, aan hen, die door 
maatregelen van afzondering, waarneming, 
reiniging of ontsmetting, inkomsten derven. 

2. Het Rijk draagt de kosten van maat
regelen, die krachtens artikel 17 worden geno
men voor zoover zij niet door belanghebbenden 
kunnen worden vergoed. Wij behouden Ons 
voor bij algemeenen maatregel van bestuur 
nadere voorschriften te geven voor de vast
stelling van die vergoeding en de invordering 
daarvan. 
. 3. Indien aan hen, die ten gevolge van de 
toepassing van artikel 6 hun beroep of bedrijf 
moeten opgeven en daardoor inkomsten derven, 
die voor hun le~ensonderhoud noodzakelijk 
zijn, een te~emoetkoming wordt toegekend, 
draagt het Rijk de koster daarvan. l>e toeken
ning van een tegemoetkoming geschiedt door 
Ons. Wij geven bij algemeenen maatregel van 
bestuur nadere voorschriften voor de toepassing 
van deze bepaling. 

20. 1. Onder de voorwaarden, bij alge
meenen maatre!l'el van bestuur te bepalen, 
wordt uit 's Rijks kas aan de gemeenten een 
bijdrage verleend van vijftig ten honderd van: 

1°. de kosten van oprichting, vernieuwing 
en uitbreiding van een gemeentelijken ont
smettingsdienst ; 

2°. de uitgaven over elk dienstjaar voor de 
reiniging, de ontsmetting en de vernietiging, 
waaronder mede begrepen wordt de schade
loosstelling, bij ziekten, bij algemeenen maat
regel van bestuur te noemen, voor zooverre 
die niet door belanghebbenden kunnen worden 
gedragen; 

3°. de uitgaven over elk dienstjaar voor de 
opleiding tot ontsmetter van daartoe door . het 
bestuur der gemeente aangewezen personen ; 

4°. de uitgaven over elk dienstjaar voor 
deskundige leiding van een gemeentelijken ont
smettingsdienst; 

5°. een tegemoetkoming aan hen, die ten 
gevolge van de toepassing van artikel 5, eerste 
lid, inkomsten derven, die voor hun levens
onderhoud noodzakelijk zijn, indien een ge
meentebestuur zoodanige tegemoetkoming toe
kent en vooraf de goedkeuring van Onzen 
Minister daarvoor heeft verkregen. 

2. Wij behouden Ons voor bij algemeenen 
maatregel van bestuur nader te ·bepalen, we1ke 
uitgaven geacht worden te lrehooren tot die, 
bedoeld in het eerste lid onder 2°. 

3. In bijzondere gevallen, waarin een ge-
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meente ter wering van uitbreiding eener be
smettel\ike ziekte krach~ens deze wet andere 
maatregelen, dan in het eerste lid bedoeld, 
heeft moeten nemen, kan, voor zoover de kosten 
van die maatregelen niet door belanghebbenden 
kunnen worden vergoed, aan die gemeente een 
bijdrage uit 's Rijks kas worden verleend, indien 
die kosten moeten worden geacht, de draag
kracht van de gemeente te boven te gaan. Wij 
stellen bij algemeenen maatregel van bestuur 
voorwaarden voor de toekenning van zoodanige 
bijdrage vast. 

21. 1. Met inachtneming van de artikelen 
232-236 en 254 der Gemeentewet wordt van 
de belanghebbenden, met uitzondering van on
en minvermogenden, een bijdrage in of ver
goeding van de kosten van vervoer, afzondering, 
onderzoek, verpleging, reiniging en ontsmet
ting gevorderd. 

2. De invordering daarvan wordt geregeld 
door een plaatselijke verordening overeenkom
stig de bepalingen van de artt. 258-262 dier 
wet. 

22.' '. Onder de voorwaarden, bij algemeenen 
maati,egel van bestuur te stellen, wordt uit 
's Rijks kas aan vereenigingen, die zich de 
uitvoering van de reiniging en van de ont
smetting, bedoeld in artikel 14 ten doel stellen, 
een bijdrage verleend van vijftig ten honderd 
van de kosten van oprichting, vernieuwing .en 
uitbreiding van een ontsmettingsdienst, aLq. 
mede van de uitgaven over elk dienstjaar voor 
de opleiding tot ontsmetter van daartoe .door 
de vereeniging aangewezen personen en voor 
deskundige leiding van tlen ontsmettings-
dienst. · 

23. 1. Indien een besmettelijke ziekte 
voorkomt of indien gegrond vermoeden bestaat, 
dat zij voorkomt, zijn de hoofdinspecteur en 
iedere inspecteur benevens de door den burge
meester na advies van den inspecteur aan
gewezen geneeskundigen binnen hun ambts
gebied bevoegd in woningen binnen te treden 
en de erven van woningen te betreden. De door 
den burgemeester na advies van den inspecteur 
aangewezen geneeskundigen zijn in de gestelde 
gevallen mede bevoegd in alle scholen en andere 
tot het geven van onderwijs bestemde lokalen, 
kinderbewaarplaatsen, gestichten van liefdadig
heid, weeshuizen, herbergen, logementen, slaap
steden, vaartuigen en voertuigen, fabrieken, 
werkplaatsen, magazijnen, winkels, gevange
nissen, ziekeninrichtingen, badhuizen en eet
huizen binnen te treden en de erven daarvan 
te betreden. 
· 2. Wanneer in een der in het eerste lid van 
dit artikel omschreven gevallen -in een woning 
of een vaartuig of voertuig moet worden binnen
getreden tegen den wil van den bewoner, kan 
van de in dat lid omschreven bevoegdheid 
slechts worden gebruik gemaakt op vertoon 
van een schriftelijken. bijzonderen last van den 
kantonrechter of van den burgemeester. 

3. Van dit binnentreden en van de redenen, 
die daartoe geleid hebben, wordt door dengene, 
die deze handeling heeft verricht, proces-verbaal 
opgemaakt, dat binnen tweemaal vier en twintig 
uren aan hem, in wiens woning, vaartuig of 
voertuig is binnengetreden, in afschrift wordt 
medegedeeld. . 

4. De in het tweede lid van dit artikel 
bedoelde last houdt in voor hoe langen tijd hij 

geldig is en mag niet tusschen zonsondergang 
en zonsopgang worden uitgevoerd, ten.zij hij 
inhoudt, dat de uitvoering daarvan te allen 
tijde mag plaats hebben. 

24. De burgemeester, alleen of vergezeld 
van de door hem aangewezen personen, i~ 
bevoegd in een woning of een vaartuig of voer
tuig tegen clen wil van den bewoner tusschen 
zonsop- en zonsondergang binnen te treden, en 
de erven van woningen te betreden, ter uitvoe
ring van de bepalingen dezer wet of van de 
krachtens deze wet uitgevaardigde besluiten. 

25. 1. De gemeentebesturen behouden de 
bevoegdheid tot het vaststellen van verorde
ningen tot voorkoming, wering of beteugeling 
van besmettelijke ziekten, voor zoover zij niet 
in strijd zijn met de bepalingen, bij of krachtens 
deze wet vastgesteld. Bij zoodanige verordening 
kunnen voorschriften van deze wet of krachtens 
deze wet vastgesteld van toepassing worden 
verklaard op besmettelijke ziekten, op welke 
deze wet niet van toepassing is. De kosten van 
de toepassing van zoodanige verordening z(in 
voor rekening van de gemeente. 

2. Deze verorcleningen worden binnen veer
tien dagen, nadat zij zijn vastgesteld, mede
gecl.eeld aan Ged. Staten en aan den inspecteur. 
De inspecteur kan bij Ged. Staten bezwaren 
inbrengen binnen dertig dagen na ontvangst 
van de verordening. · 

3. Ged. Staten beslissen binnen drie maan
den na ontvangst van het bezwaarschrift bij 
een met redenen omkleed besluit. 

4. Van de beslissing van Geel. Staten kunnen 
binnen dertig dagen na de ontvangst daarvan 
de gemeenteraad, Burgemeester en Wethouders 
en de inspecteur bij Ons in beroep komen. 

26. Met hechtenis van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste duizend 
gulden wordt gestraft hij die zich onttrekt aan 
bij of krachtens deze wet te zjjnen aanzien 
voorgeschreven maatregelen, of voorwerpen , 
goederen of waren onttrekt aan krachtens deze 
wet voorgeschreven maatregelen, alsmede hij, 
aan wiens schuld te wijten is, dat gevaar van 
overbrenging eener besmettelijke ziekte op 
anderen ontstaat. 

27. De geneeskundige, die een geval van 
een besmettelijke ziekte heeft vastgesteld, en 
de kennisgeving, voorgeschreven in artikel 2, 
niet binnen den in dat artikel vastgestelden 
termijn doet_. wordt gestraft met gPldboete van 
ten hoogste duizencl gulden. 

28. Overtreding van een der bepalingen van 
de artikelen 3, derde lid, 8, 11 of 12 of van een 
verbod, gegeven krachtens artikel 6 of van een 
voorschrift, gegeven krachtens artikel 17, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
zes maanden of geldboete van ten hoogste 
duizend gulden. 

29. Het hoofd van een kinderbewaarplaats 
of van een school, dat gedurende de sluiting, 
voorgeschreven krachtens artikel 10, minder
jarigen tot het bezoeken van die in.richting 
toelaat, wordt gestraft met geldboete van ten 
hoogste driehonderd gulden. 

30. De in de artikelen 26- 29 strafbaar 
gestelde feiten worden beschouwd als overtre
dingen. 

31. 1. Hetgeen in strijd met bij of krach
tens deze wet gegeven voorschriften ingevoerd, 
doorgevoerd of vervoerd is en alle vaartuigen 
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of voertuigen en andere voorwerpen, die ge• 
bruikt zijn tot het invoeren, doorvoeren of 
vervoeren, of tot het plegen van eenige hande
ling, die bij een der artikelen 26-29 strafbaar 
is gest eld, worden in beslag genomen en kunnen 
door den rechter in geval van veroordeeling 
verbeurd verklaard worden. 

2. E chter heeft verbeurdverklarin~ der 
vaartuigen of voertuigen, die gebruikt zijn tot 
het invoeren, doorvoeren of vervoeren, alleen 
dan plaat s, zoo het strafbare feit door den 
vervoerder is gepleegd. 

3. Voor zooveel in het belang der gezondheid 
of t er wering van besmett,ing noodig is, doet de 
burgemeester de in beslag genomen voorwerpen 
na advies van een geneeskundige vernietigen 
of onschadelijk maken. 

4. Vt>rnietiging geschied t niet dan na waar
deering overeenkomstig het bepaalde in ar t ikel 
15, eerste lid of de voorschriften, die W jj gegeven 
hebben krachtens artikel 15, tweede lid. 

5. De geldsom, vertegenwoordigende de 
waarde van hetgeen vernietigd is, wordt, in 
geval van vrij spraak of ontslag van rechts
vervolging, of indien de verbeurdverklaring 
niet is uitgesproken, aan den eigenaar van de 
vernietigde voorwerpen t en laste van 's Rijks 
schatkist uitgekeerd. 

6. Wanneer de in beslag genomen voor
werpen niet zijn vernietigd , worden zij , in geval 
van vrij spraak of ontslag van rechtsvervolging, 
of wanneer de rechter termen tot verbi,urd
verklaring niet heeft gevonden, aan den ei~enaar 
teruggegeven in den t oest and waarin zij zich 
bevinden. Zijn die goederen besmet, dan worden 
zij, zoo mogelijk, ontsmet en na ontsmetting 
teruggegeven aan den rechthebbende, nadat 
deze, tenzij hij on- of minvermogend is, de 
kosten van ont smetting heeft vergoed. Kunnen 
de goederen niet ontsmet worden, dan vinden 
het derde en vierde lid van dit artikel overeen -
komstige toepassing. . 

7. De bewaarde onschadelijke of onschade
lijk gemaakte voorwerpen, die verbeurd ver
klaard zijn, worden t en bat e van 's Rijks schat
kist in het openbaar verkocht. 

32. H et in beslag genomen vaartuig of voer
tuig met zijn inventaris kan tegen zekerheid
stelling worden ontslagen volgens regelen, die 
bij algemeenen ma.atregel van bestuur worden 
gesteld. 

33. Op feiten, strafbaar gest eld bij deze wet, 
zijn niet van toepassing de strafbepalingen, 
voorkomende in de wetten betreffende de invoer
rechten en accijnzen. 

34. 1. Met het opsporen van de overtre
dingen van deze wet én de krachtens deze wet 
gegeven voorschriften zijn, behalve de bij 
ar tikel 141 van het Wetboek van Strafvordering 
aangewezen personen en de in artikel 17 der 
Gezondheidswet (Staatsblad 1910, n°. 784) ge
noemde ambte naren, belast de ambtenaren 
der invoerrechten en accijnzen, alle ambtenaren 
en beambten van de Rijks- en gemeentepolitie, 
en zoodanige andere personen, als bij de bedoel
de voorschriften daartoe mochten worden 
aangewezen. 

2. De in hot eerst e lid van dit artikel be
doelde personen hebben te allen t ijde vrijen 
toel/;ang tot vaartuigen of voertuigen, waarmede 
zij vermoeden, dat voorwerpen, waarvan in-, 
door- of vervoer tijdelijk verboden zjin, worden 

vervoer<:!, alsmede tot de winkels en berg
plaatsen, waar zi,i ver_moeden, dat die voorwer
pen worden verkocht of bewaard. Wordt hun 
de toe~ang geweigerd, dan verschaffen zij zich 
dien, <1esnoods met inroeping van den sterken 
arm. 

3. H et bepaalde in het tweecle, derde en 
vierde lid van ar tikel 23 is van toepassing. 

35. ]\fot het in werking treden van deze wet 
vervallen de wet van 4 December 1872 (Staats
b/,ad n°. 134 ), houdende voorzieningen tegen 
besmettelijke ziekten, zooals die wet laatstelijk 
is gewiizigd bij de wet van 11 F ebruari 1928 
(Staatsblad n°. 29), met uitzondering van de 
T ijdelijke Bepalingen en va n de artikelen 17, 
17a , 17b, 17c, 17d, 18 en 30 voor zooveel dit 
laatste een van die artikelen betreft, met dien 
verstande, dat sub 2°. van dat artikel in d11 
eerst-e en derde alinea in plaats van "artikel 17b, 
l ste lid, en van ar t ikel l 7c" wordt gelezen : 
"artikel 17b", en in de tweede alinea in plaats 
van ,, - behoudens het bepaalde in artikel 17b, 
l ste lid, - en in art ikel 17c," wordt gelezen : 
" behoudens het bepaalde in artikel l 7b,'' ; de 
wet van 26 April 1884 (S taatsb/,ad n°. 80), 
houdende buitengewone maatregelen tot af
wending van eenige besmettelijke ziekten en 
tot wering harer uitbreiding en gevolgen ; en 
artikel 6 van de wet van 1 Juni 1865 (Staatsb/,ad 
n°. 60), houdende bepalingen op de uitoefening 
van de geneeskunst, zooals die wetten zijn 
gewijzigd bij latere wetten. 

36. Met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 35, worden de artikelen 17b, 17c en 17d 
van de wet van 4 December 1872 (Staatsblad 
n°. 134), houdende voorzieningen t egen be
smettelijke ziekten, zooals die wet laatstelijk is 
gewijzigd bij de wet van 11 Februari 1928 
(Slaatsb/,ad n°. 29) met het in werking treden 
van deze wet vervangen door de volgende 
artikelen: 

Art. 17b. 1. Met afwijking van het be
paalde in art ikel 17 wordt een onderwijzer, 
een onderwijzeres of een leerling in eene school 
mede t oegelat en, indien wordt overgelegd een 
bewijs van bezwaar tegen de inenting, door den 
burgemeester der woonplaats afgegeven. 

2. Deze toelating wordt opgeschort met 
den "dag, volgende op dien, waarop de burge
meest er van de gemeente, waar de school gelegen 
is, op advies van den inspecteur, aan het hoofd 
van de school bericht heeft gezonden, dat op 
grond van het voorkomen der pokken in de 
woonplaa.ts van den onderwijzer, de onder
wijzeres of den leerling, of in de gemeente 
waar de school is gelegen, t e/!en toelating be
zwaar bestaat . Zij wordt weder van kracht, 
met den dag volgende op dien, waarop de 
burgemeester der gem eente, waar de school 
gelegen is, op advies van den inspecteur aan 
evenbedoeld hoofd bericht hee~ gezonden, dat 
het bezwaar tegen de toelating ie vervallen. 

3. Indien de burgemeester bezwaar heeft 
t egen het advies van den inspecteur, of meent, 
dat deze t en onrechte zich van advies onthoudt, 
kan hij de beslissing van den hoofdinspecteur 
vragen ; indien de inspecteur advies heeft 
gegeven, voert hij dit inmiddels uit. De bur
gemeest er voert de beslissing van den hoofd
inspecteur onverwijld uit. 

4. Met toestemminl!' van Onzen Commissaris 
in de provincie kan de burgemeester de toe-
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passing van dit artikel geheel of ten deele op
dragen aan een wethouder. 

Art 17c. 1. Het bewijs van bezwaar tegen 
de inenting wordt, wanneer het een meerder
jarige he treft, door dezen zelf, wanneer het 
een minderjarige betreft, door hem, die de 
ouderlijke macht heeft, of door den voogd ge
vraagd aan den burgemee.qter van de woonplaats, 
door het indienen van een onderteekend en 
geda~teekend verzoek, dat gegrond moet zijn, 
het ziJ op gezondheidsbezwaar, hetzij op ge
wetensbezwaar tegen de inenting. 

2. Indien het verzoek niet voldoet aan het 
bepaalde in artikel 17 d of artikel 17 e, blijft het 
buiten behandeling. 

3. Indien de persoon, te wiens behoeve het 
verzoek werd ingezonden, meerderjarig wmdt 
vóórdat het bewijs van bezwaar is afgegeven, 
wordt aan het verzoek verder geen gevolg 
gegeven. 

Art. 17d. 1. Indien het verzoek, bedoeld 
in het vorige artikel, is ~egrond op gezondheids
bezwaar, moet daarbij ztjn overgelegd een onder
teekende, gedagteekende en met redenen om
kleede verklaring van twee genees.kundigen, 
van wie de P.én is de inspecteur van de volks
gezondheid, in het bijzonder belast met de 
handhaving van de wettelijke bepalingen be
treffende de besmettelijke ziekten, of een ge
neeskundige, door dien inspecteur aangewezen, 
dat van de inenting t egen de pokken voor de 
gezondheid van den persoon, te wiens behoeve 
de verklaring wordt overgelegd, bijzonder 
gevaar t e duchten is. 

2. Zoodanige verklaring blijft gedurende 
drie jaren na de afgüte van kracht. 

3. Indien het verzoek voldoet aan de in 
het eerste lid gestelde voorschriften en de 
daarbij overgelegde verklaring nog van kracht 
is, geeft de burgemeester onverwijld een bewijs 
van bezwaar af, dat geldt zoolang deze verkla
ring van kracht is. 

Art. 17e. 1. Indien het verzoek, bedoeld 
in artikel 17c, gegrond is op gewetensbezwaar, 
moet het inhouden de verklaring, dat de ver
llOeker op grond zijner godsdienstige overtuiging 
de inenting t egen de pokken niet geoorloofd 
acht. 

2. De burgemeester roept, indien het verzoek 
niet buiten behandeling moet worden gelaten, 
den verzoeker op om op een bepa-alden dag, 
niet later dan dertig dagen nadat hem het 
verzoek heeft bereikt, voor hem te verschijnen, 
ten einde de waarheid zijner in het eerste lid 
van dit artikel bedoelde verklaring onder eede 
te bevestigen. 
. 3. Ingeval de opgeroepene wettig verhinderd 
1s, om op den bepaalden dag te verschijnen, 
wordt door den burgemeest er een nadere dag 
bepaald. 

4. Van de al of niet. verschijning en van het 
al of niet afleggen van den eed wordt door den 
burgemeester proces-verbaal opgemaakt. 

5. Indien de eed is afgelegd, geeft de bur
gemeester onverwijld een bewjJs van bezwaar af. 

Art. 17/. De vorm, de plaats en de wijze 
van inlevering, van bewaring en van teruggave 
der stukken, bedoeld in de artikelen 17, 17b 
17c, 17d en 17,, worden bij algemeenen maat'. 
regel van bestuur geregeld. 

37. Ten aanzien van een gemeente of een 
groep van gemeenten, welke een gezondheids-

dienst heeft, hetzij ingevolge wettelijk voor
schrift, hetzij a lleen ingevolge plaatse]:\jke ver
ordening, onder goedkeuring van Onzen Minis
t er, gelden de bepalingen van deze wet met de 
hierna volgende wijzigingen : 

A. 10. De kennisgeving, bedoeld in artikel 
2, wordt gedaan aan den directeur van den 
gezondhi-idsdienst, binnen welks gebied de 
lijder of de vermoede]:\jke lij der zich bevindt. 
De directeur doet van het vaststellen van een 
geval van besmettelijke ziekte binnen 24 uur, 
nadat het tot zijn kennis is gebracht of hij er 
zelf toe heeft medegewerkt, mededeeling aan 
den burgemeester van de gemeente, binnen 
welke de lijder zich bevindt en aan den inspec
teur. 

2°. Indien de geneeskundige een geval van 
besmettelijke ziekte van groep A vermoedt, kan 
de directeur van de gezondheidsdienst het 
oordeel van den inspecteur vragen. Diens uit
spraak is beslissend voor de toepassing van 
deze wet op het geval. 

B. Voor de toepassing van artikel 3 en van 
artikel 4, tweede en zesde lid, treedt de directeur 
van den gezondheidsdienst in de plaats van den 
door den burgemeester onder goedkeuring van 
den inspecteur aangewezen geneeskundige ; 
voor de toepassing van a:tikel 9, eer~t'? lid, 
en van artikel 23, eerste lid, treedt h1J ID de 
plaats van den door den burgemeester na advies 
van den inspecteur aangewezen geneeskundige. 

C. Voor de t.oepassing van artikel 8, derde 
lid, van artikel 11 en van artikel 13 treedt de 
direct eur van den gezondheidsdienst in de 
plaats van den inspecteur. 

38. Deze wet treedt in werking met ingang 
van een door Ons te bepalen dag. 

39. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel _,,Besmettelijke-Ziektenwet" onder 
vermelding van jaargang en nummer van het 
Staatsblad, waarin zij is geplaatst. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Finse, den 2lsten Juli 1928. 

WILHEU.fi A. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J . R. S 1 o t e m a k e r d e B r u ï n e. 
De Jf in. vanBinnenlandscheZaken enLandbO'Uw, 

J. B. K a n. 
(Uitgeg. 20 Aug. 1928.) 

21 Juli 1928. WET, houdende goedkeuring 
van het op 26 October 1927 te Brussel 
tusschen Nederland en B elgië gesloten 
Verdrag betreffende intellectueele toena
dering tusschen beide Landen. S . 266. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Al zoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het op 26 October 1927 te B russel tusschen 
Nederland en B elgië gesloten Verdrag betref
fende intellectueele toenadering tusschen bei
de Landen ingevolge artikel 58 der Grondwet 
de goedkeur ing der Staten-Generaal behoeft ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. H et bij deze wet in a fdruk gevoegd, 

op 26 October 1927 te B russel tusschen Neder
land en B elgië gesloten Verdrag betreffende 
intell ectueele toenadering tusschen beide Lan
den wordt goedgekeurd. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
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vau den dag na di en van hare afkondiging. 
Lasten en bevelen, e nz.; 
Gegeven te Finse, den 21sten Jul i 1928. 

WILHELMINA. 
De M inister van Onderwijs, 

I(unstcn en W etenscha ppen, 
W as z in k . 

D e M inister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

(Ui tg eg. 14 A i,gustus 1928. ) 

VERDRAG betre ff ende intell ectueel e toena
dering tusschen N ederland en B el gië. 

' H a re M a jestei t de Koni ngin der eder-
lande n , 

ter eenre, en 
Zijne Majesteit de Koning der B elgen , 

te r ande re . 
wenschende · de intellectueele betrekkingen 

t usschen N ederl a nd en B elg ië te begunstigen 
en te bevorderen, he bben besloten te di en 
einde een verdrag te si ui ten en hebben tot 
Hunne Gevolmacht ig den benoemd , te weten: 

H a re Majesteit de Koningin der N eder
lande n : 
Z ij ne Excellentie J onkheer van Vredenburch, 

Haren Bui tengewonen Gezant en Gevolmach
t igden M in ister te Brussel , 

Zijne Majeste it de Koning der B elg en : 
D en H eer Emile V a ndervelde, S taatsmin is

ter, Z ij nen M inister va n Buitenlandsche 
Za ken , 

d ie, na overlegg ing va n hunne volmachteri , 
zijn overeengekomen nopens de vol gende be
pa l inge n : 

TITEL I. 
Algem eene bepaling. 

Art. 1. Dit verdrag heef t ten doel de in
tell ectueele betre kkingen tusschen N ederla nd 
en B elgië te ve rsterken, inzonderhe id door 
de uitwissel ing va n hoogleer a ren mogel ij k te 
maken a lsmede door de vestig ing van twee 
l;ieurzen, een door de N ederl andsche R egee
•·ing, t en behoeve va n een N ederl ander , die 
zij ne studiën in B elg ië wenscht voort te zet
tên, of a ldaar onderzoekingen wenscht te 
doen , en een door de B e lg ische R egeering ten 
behoeve van een -B elg ischen onderdaan, die 
zij ne studiën in N ederl a nd wensch t voort te 
zetten of aldaa r onderzoekingen wenscht te 
<ioen. 

TITEL II. 
D e 'l'e chnische Commissie . 

Art. 2. Ter bere iking van het in a rt ikel 1 
beoog de doel wordt een vaste Technische Com
m issie ingesteld, aan wel ke wordt opgedragen 
hel bestudeeren van de vraagstuk ken , welke 
de intellectueele betr ekki ngen tusschen de bei
de la nden raken en het doen van voorstell en 
om deze te ontwikkelen. 

Al't. 3. 1. De in a r t ikel 2 bedoelde tech
nische commissie is in twee a f<leel in gen ver 
deeld , waarvan de eene te 's-Gra venhage, de 
a ndere te Brussel zete lt . I edere afdeel ing telt 
een nader in gemeenschappelijk overleg te 
bepa len aantal led en , wel ke onderscheidenlij k 
door den Minister van Onderwijs, K unsten en 
Vv'etensch a ppen van N ederland en den M inis
te r van W etensch a ppen en Kunsten van B el
g ië voor den t ij d van dri e jaar wor den be-

noemd ; na a fl oop van· di en termijn zijn de 
leden her benoembaar. D e benoemingen moeten 
door de R egeering va n het andere land wor
den goedgekeu rd . 

2. I edere Minister bepaal t ten aanzien van 
de in zijn l a nd zetelende a fdeeling in over
eenstemming met de daarvoor geldende be
pa lingen , de re is- en verblijfkosten a lsmede 
d_e presenti e-ge lden voor de leden der commis
sie. 

3. Indien de commissie in haar geheel ver
gadert , komen de personeele ui tgaven ten l as
te van ieder land en de u itgaven van m a te
ri eelen aard ten laste van het land van ont-
vangst. . 

4. De M in isters van Onderwijs, Ktinsten en 
W etenscha p pen van N ederl a nd en van W eten
scha ppen en Kunsten va n B elg ië zij n voor
zitters van de afdeelingen van hun land, doch 
kunnen zich doen vervangen door een daa rtoe 
door hen aangewezen onder voorzi tter . 

5. D e Mi nisters zijn bevoegd aan hunne 
afdeeling een secretaris, ni et-lid der commis
sie toe te voegen. 
. 6 . D e afdeelingen kunne n aan hunne R e
geering verzoeken andere per sonen aan haar 
toe Ü · voegen voor de stud ie van. bijzondere 
ondPrwerpen . 

A r t. 4 . Als voer taal in de p lenaire verga
cletiugen de r commissie kan zoowel de N eder
landsche a ls de Fransche taal gebeû gd wor
den. E venzoo k unnen be ide t a len gebezigd 
worden bij de briefwissel ing tusschen de Ne. 
derl a ndsche e n de B elgische a fdeeli ng, evena ls 
voor all e andere stukken, wel ke tusschen. de 
commissie 'lil ha re a fdeel ingen worde n ge
wisseld. 

TITEL III. 
Uitwisseling van hoo gl eeraren . 

Art. 5. Tus chen ederl a nd en B elg ië zal 
u itwissel ing van hoogleerar_en en lectoren van 
Universitei ten en H oogescho len _pl aats vinden . 
,Zoo veel mogelij k zull en twee hoog leera ren, de 
eeu van N ederl andsche, de andere van Bel
gische na tiona l ite it uitgenood igd worden el
ka nder te vervangen gedurende een geheel 
studiejaar of een gedeelte va n een studiejaa r . 
H et door deze hoogleeraren te geven onder
wijs zal ook kunnen bestaan in eene beperkte 
reeks van lessen of in voorlezingen ove r een 
bepaald onderwer p . Di t onderwijs zal ook ge
geven kunnen worden door personen, d ie gee,:i 
deel ui tmaken van het onderwij zend perso
neel , doch behoor en tot een wetenscha ppelijke 
ins teil ing of genootscha p , of door hen die be
ke ndhe id verworven hebben door hun intel-
lectueelen arbe id. , 

Art. 6. 1. De aanwijzing va n de in a rtikel 
5 bedoelde hoogleeraren geschiedt als volgt : 

D e Ministers van Onderwijs, Kunsten . en 
W etenschappen van N ederl a nd en va n W eten
sch appen en Kunsten va n B elg ië zull en ieder 
in h u n la nd hoogleeraren, geleerden en kun
stenaars van naam ui tnoodigen om kenbaa r 
te m aken o f zij bij voQrkomende gelegenheid 
genegen zijn een cursus of voo rl ez ingen te 
houden aan eene der un iversiteiten of hooge
scholen van het andere l and . 

2. Zij zull en ieder eene lijst doen sa men
stellen van hen , die zich be reid verklaard 
hebben een cursus of voorlezingen te houden. 
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3. Deze lijsten zullen de onderwerpen aan
geven van den cursus of van de voorlezingen, 
door eiken hoogleeraar gekozen. Zij worden 
voor een tijdvak van drie jaar vastgesteld. 

4. Deze beide lijsten, welke nader aange
vuld kunnen worden, worden onderworpen 
aan de goedkeuring van de a fdeeling van het 
a ndere land van de Technische Commiss ie, 
bedoeld in artikel 2; zij zullen aan de Uni
vers iteiten en H oogescholen van beide landen 
door deze afdeelingen worden medegedeeld. 

5. De Nederl andsche en Belgische Univer
s ite iten en Hoogeschol en zullen de personen 
uitkiezen, welke zij wenschen te ontvangen. 

6. I eder jaar zull en de afdeelingen van de 
Technische Commiss ie gezamenlijk bijeenko
men in de maand Mei of Juni om de aan
vragen van de Nederlandsche en Belgische 
Universiteiten en H oogescholen te onderzoe
ken . I edere afdeeling maa kt de vastgestelde 
lijst voor het volgende studiejaar op: de Ne
derla ndsche afdeeling voor de Nederl andsche 
hoogleeraren, de Belgische afdeeling voor de 
Belgische hoogleeraren. 

Art. 7. De kosten van uitwisseling der 
hoogleeraren komen ten laste van het land 
van uitzending. De Regeeringen zullen bij
zondere regel i ogen treffen om het daartoe 
benoodigde bedrag vast te stellen en ten aan
zien van de wijze van verrekening. 

TITEL IV. 
B eurzen. 

Art. 8. 1. De Belgische R egeer ing vestigt 
een beurs, waarvan het bedrag nader in ge
meenschappelijk overleg zal worden bepaald, 
ten behoeve van een afgestudeerde, een stu
·dent, een geleerde of een kunstenaar van 
naam, die zijne studiën aan eene Universiteit 
of Hoogeschool in Nederland wenscht voort 
te zetten of aldaar onderzoekingen of andere 
werkzaamheden wenscht te verrichten. 

2. Wederkeerig vestigt de Nederlandsche 
Regeering onder gelijke voorwaarden een 
beurs, ten behoeve van een afgestudeerde, een 
student, een geleerde of een kunstenaar van 
naam, die gel ijke studiën of werkzaamheden 
wenscht te verrichten in België. 

Art. 9. De R egeering van ieder land be
paalt de voorwaarden , waa raan de verkrijging 
van de in artikel 8 bedoelde beurzen is ver
bonden en stelt de wijze van u itbeta li ng van 
de beurs vast. 

Art. 10. 1. De verkrijgers van de in arti
kel 8 bedoelde beurzen worden aangewezen 
door de onderscheidene R egeer ingen op voor
stel van de afdeeling van de Technische Com
missie, genoemd in artikel 2. 

2. Hunne aanwijzing wordt aan de goed
keuring van de Regeering van het andere la nd 
onderworpen. 

TITEL V. 
Slotbepaling. 

Art. ll. Dit verdrag, hetwelk voor zoover 
noodig is zoo spoedig mogelijk door de wet
gevende macht van beide landen za l worden 
bekrachtigd, wordt gesloten voor den tijd van 
drie jaar. Indien het niet drie maanden voor 
het e inde van dezen termijn is opgezegd, 
wordt het geacht stilzwijgend we,derom voor 

den t ijd van drie jaar te zijn verlengd. H et 
verdrag, gesteld in de N ederlandsche en in de 
Fransche taal , waarva n beide teksten authen
tie k zijn, zal in werking treden terstond na 
de uitwisseli ng van de akten van bekrachti
ging, welke te 's-Gravenhage zal plaats heb
ben. 

Ter bevestiging hiervan hebben de weder
zijdsche Gevolm acht igden dit verdrag getee
kend en hebben daarop hun zegel gehecht. 

Gedaan in dubbel te Brussel den 26sten 
Oktober 1927. 

(g et.) E m i I e V an der v e Id e. 

ACCORD relatief aux relations intell ectuel/e$ 
entre l es Pays-Bas et la B el gique . 

Sa Ma jesté la Reine des Pays-Bas, 
d'une part, et 

Sa Majesté Ie Roi des Belges, 
d' autre part, 

animés d'un égal désir de favoriser et de 
développer les relations intell ectuelles entre 
leurs P ays, ont résolu de conclure un accord 
à eet effet, et ont nommé pour leurs P lénipo
tentiaires, à savoir: 

Sa Majesté la R eine des P ays-Bas : 
Son Excell ence Mr. Ie Jonkheer van Vre

denburch, Son Envoyé E xtraordina ire et M i
nistre P lénipotentiaire à Bruxelles, 

Sa Majesté Ie Roi des Bel ges : 
Mr. Emile Va ndervelde, Ministrn d'Etat, 

Son Mi nistre des Affa ires Etrangères, 
lesquels, après s'être communiqué leurs 

pleins pouvoi rs respectifs, trouvés en bonne et 
due forme, sont convenus des articles suivants: 

TITRE I . 
DisJJosition général e. 

Article l r . Le présent accord a pour objet 
de rendre plus étro ites les rela tions intellec
tuelles entre les P ays-Bas et la Belgique, 
notamment par l 'établissement d'un systèm'e 
d'échanges de professeurs a insi que par la 
création de deux bourses créées l'une par Ie 
Gouvernement des · P ays-Bas en faveur d'un 
de ses nationa ux qui désire continuer ses étu
des en Belg ique ou y faire des recherches, et 
l 'autre par Ie Gouvernement beige en faveur 
d'un sujet beige qui désire poursuivre ses 
études a ux Pays-Bas ou y faire des recher
ches. 

TITRE II. 
Commission technique . 

Art. 2. En vue de la réalisation du hut 
visé dans l'article lr, une commission techni
que permanente est créée, avec mission d'étu
dier les questions se rapportant aux relations 
intellectuelles entre les deux pays et de pro
poser les mesures propres à les développer. 

Art. 3. 1. La commission mentionnée dans 
l 'article 2 est divisée en deux sections, l'une 
siégeant à La Haye, l 'autre à Bruxelles. Le 
nombre des membres de chaque section sera 
fixé ul téri eurement de commun accord; Jes 
membrns seront nommés respectivement par Ie 
:Ministre de l'Instruction Publique, des Arts 
et des Sciences des Pays-Bas et par Ie 1inis
tre des Sciences et des Arts de Belg ique, pour 
trois ans; ce terme exp i1'é, lèur mandat ·est 
renouvelable. Les nominations sont sournises à 
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l 'approbation du Gouve rnement de l' autre 
pays. 

2. Chaque Ministre règle, en ce qu i con
cer ne 1 a section siégeant en son pays, et 
d 'après l es disposit ions en vigueur à ce su jet, 
les indemn ités de voyage, de séjour, a insi 
que les jetons de présence qui peuven t être 
alloués aux membres de la commiss ion. 

3 . Lorsque la comm iss ion se réunit en as
sembl ée pl énière, les dépenses personnelles 
sout à l a cha rge de ch aque pays respectif et 
les dépenses matérielles à 1 a cha rge du pays 
ou l a commiss ion s' est réunie. 

4. L es M in istres de l 'Instruction P ubl ique, 
des A rts et d es Sc iences des P ays-B as et des 
Sciences et des Arts de B elg ique sont p rés i
dents des sections de leur pays, mais pe uvent 
se faire remplacer par un v ice-p résident à 
désig ner par e ux. 

5. L es M inistres sont autorisés à adjo indre 
à l eur section un secrétaire, non-membre de 
la comm iss ion. 

6. Les sections peuvent proposer à leur 
Gouvernement res pectif de leur ad joind re de 
personnes étrangères pour l 'étude de ques
tions pa r t icul ières . 

Art. 4. L a l ang ue véh icul a ire dans les réu
nions plénières de l a commiss ion est, indif
féremment, Ie née rl andais ou Ie français. Il 
en est de même pour !'échange des correspon
dances ent re les sections néerlandaise et beige 
ainsi que pour tous les autres rapports en t re 
l a commiss ion et ses sections. 

TITRE III. 
E change de pro/esseurs. 

Art. 5. D es échanges de professeurs et de 
lecteurs d'université ou d 'autres établisse
ments d' ense ignement upérieur auront l ieu 
entre les P ays-B as et la Belg ique. Autant 
que poss ibl e. deux profes eurs, l 'un néerl an
dais et l ' autre beige, seront appelés à se rem
placer ou du moins à occuper des postes sem
blabl es penda nt une partie de l 'année ou une 
année entiè re . L'ense ignement à donner par 
ces professeurs pourra auss i cons ister en une 
série restre in te de leçons ou de conférences sur 
un sujet limité . Cet enseignement pourra être 
égal em ent donné pa r des personnali tés ne 
fai sant pas pa rt ie du personnel ense ignant, 
mais appa r tenant à des établissemen ts ou so
ciétés savantes, ou réputée pour l eurs tra
vaux intell ectuels . 

Art. 6. 1. L a désignation des professeurs 
mentionnés à l'art icle 5 est fa ite conformé
ment à l a procédu re su ivante: 

L es Ministres de l ' I nstr uction Publique, des 
Arts et des Sciences des Pays-Bas et des 
Sciences et des Arts de Belg ique inviteront, . 
chacuc da ns leur pays, des professeurs des 
universi tés, des savants et des artistes de r e
nom à faire conna îtr e si, Ie ca échéan t, il s se
raient di spo és à donne r des cours ou confé
rences dans une des uni versités ou inst itut ions 
d'enseignem ent supéri eur de l' autre pays . 

2. IJs feront chacun dresser une I iste de 
ceux qui acceptera ient de donner des cours 
011 confé rences. 

3. Les li stes indiqueron t les sujets des cours 
ou confé rences choisis par chaque p rofesseur. 
Elles seront établies pour une période de 
trois années. 

4. Ces deux listes, qui ne seron t p as I imi-

tatives , seront soumises à l' approba tion de l a 
section de l' a utre pays de l a commission tech
nique, v isée à l' article 2 ; Ie sections com 
m uniqueront ces I istes aux uni versités et aux 
inst itu tions d 'cnseignement supér ieur des deux 
pays. 

5. Les un iversités néerlanda ises et belges 
choisiront les personna li tés qu' ell es désireront 
recevo ir. 

6. Chaquo année, les sections de la com
miss ion technique se réuniront en m ai ou en 
ju in pour exam iner les demandes des u niver
sités néerlandaises et belges . Chaq ue section 
dressera la l iste définit ive pour l ' année sui 
vante: l a section néerl andaise pour l es pro fes
seurs néerlanda is, la section beige pour · Jes 
p rofesseurs bel ges. 

Art. 7. L es fra is d'échange des professeurs 
sont à ch a rge des pays d'ori g ine. L es Gouver
nements él aboreront des règlem cnts particu-
1 iers pour en déterminer Ie montant et Ie 
mode de l iquidation. 

TITRE IV. 
B ourses . 

Art. 8. 1. L e Gouvernem ent beige m·ée 
une bourse, dont Ie montant ser a fix é ulté
ri eurement de commun accord, en faveur d'un 
docteur ou licencié ou d' un savant ou d'un 
artiste de renom qui désire poursuivre ses 
études dans une université ou da ns une in
stitution d'enseignement supéri eur des Pays
Bas ou fa ire des r echerches ou d' au t-res t ra
vaux dans ce pays. 

2. Réciproquem en t Ie Gouvernem ent néer
landa is crée une bourse dont Ie montant sera 
fi xé dans les m êmes conditions, en faveur 
d'un docteu r ou licencié ou d'un savant ou · 
d ' un artiste de renom qui dés ire faire des 
études ou de t ravaux ana logues en Belgique. 

A rt. 9. Le Gouvernement de ch aque pays 
détermine les conditions auxquell es est subor
donnée l 'obtention des bourses mentionnées 
dans l' article 8 et fixe Ie mode de liquida tion 
de Ia bourse. 

Art . 10. 1. Les t itulaires des bourses men
tionnées dans l' article 8 sant dés ignés pa r 
leu r Gouvernement respectif, sur la proposi 
t ion de la section de la commission technique 
vi sée à l' a rt icle 2. 

2. Leur dés ignation est soumise à l'appro
bation du Gouvernem ent de l' autre pays. 

TITRE V . 
Disposition f inale. 

Art . 11 . .Le présent accord, qui sera r a tifié 
en tant que nécessaire, pa r Ie Pouvoir légis
latif des deux pays aussitót que possible, est 
conclu pour l a durée de t rois ans. Cependant, 
s'il n' est pas dénoncé trois mois avant l'ex
p iration de ce délai, il sera prolongé par voie 
de tac ite reconduction pour une nouvelle pé
riode de trois ans. Le p résent accord, rédigé 
en l angues néerl anda ise et française, dont 
les deux textes fon t foi, entrera en vigueur 
immédiatemen t après !'échange des actes de 
ratif ication , qui aura lieu à L a H aye. 

En foi de quo i les Plénipotentia ires respec
t ifs ont signé Ie présent accord et y ont ap
posé leltr cachet. 

Fait en doubl e exempla ire, à Bruxelles Ie 
26 octobre 1927. 

(get. ) van Vr e d e nbur c h. 
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21 Juli 1928. WET tot wijziging van hoofd
stuk Va der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1927. S. 267. 

21 Juli 1928. WET, houdende machtiging 
tot het sluiten van overeenkomsten, al 
bedoeld in artikel 5a der Inöische Mijn
wet, met de Bataafsche Petroleum Maat
schappij, betreffende de opsporing en ont
ginning van aardolie enz . in vier teri·ei
nen in de residentie Palembang, een ter
rein in de residentie Zuider- en Ooster
afdeeling van Borneo en twee terreinen 
in het Gouvernement Atjeh en Onderhoo
righedcn. S . 268. 

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

dat het wenschelijk is om op den voet van 
artikel 5a der Indische Mijnwet overeenkom
sten te sluiten voor de opsporing en ontgin
ning van aardolie, aardpek, aardwas en a lle 
ander.e soorten van bitumineuse zelfstandig
heden, zoowel vaste als vloeibare en brand
bare gassen, voor zoover niet uitmakende een 
bestanddeel van een vast gesteente, dat voor 
hunne winning in zijn geheel moet worden 
ontgonnen, mitsgaders jodium en de verbin
dingen daarvan, in vier terre inen in de resi
dentie Palembang, een• terrein in de residen
tie Zuider- en Oosterajdeeling van Borneo en 
twee terreinen in het gouvernement Atjeh en 
Onderhoorigheden; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De Minister van Koloniën, a ls ver

tegenwoordigende de rechtspersoon N eder
landsch-lndië, wordt gemachtigd om, overeen
komstig de voorwaarden, vervat in de aan 
deze wet gehechte ontwerpen A ., B., C., D., 
E., F. en G. met de te 's -Gravenhage geves
tigde naamlooze vennootschap "De Bataafsche 
Petroleum Maatschappij" overeenkomsten te 
sluiten voor de opsporing en ontginning van · 
aardolie, aardpek, aardwas en alle andere 

.soorten van bitumineuse zelfstandigheden, zoo
wel vaste a ls vloeibare en brandbare gassen, 
voor zoover n iet uitmakende een bestanddeel 
van een vast gesteente, dat voor hunne win
ning in zijn geheel moet worden ontgonnen, 
mitsgaders jodium en de verbindingen daar
van, in vier terreinen in de residentie Palem
bang, een tenein in de residentie Zuider- en 
Oosterafdeeling van Borneo en twee terreinen 
in het· gouvernement Atjeh en Onderhoorig
heden, welke terreinen zijn begrensd als aan
gegeven is in artikel 1 van de bovengemelde, 
aan deze wet gehechte ontwerpen. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien harer afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Finse, den 21sten Juli 1928. 

WILHELMINA. 
De M inister van Koloniën, 
Ko n I n g s b e r ge r . 

( Uitgeg. 28 A ugv.stus 1928. ) 

ONTWERP-OVEREENKOMST A. 
Tusschen de rechtspe1·soon N ederlandsch

Indië, ten deze vertegenwoordigd door den 
Minister van Koloniën (in deze overeenkomst 
aangeduid als _,,het Gouvernement"), krach-

tens machtiging bij de wet van ........ .... ........ . 
en de te 's-Gravenhage gevestigde naamlooze 
vennootschap " De Bataafsche Petroleum 
Maatschappij", ten deze vertegenwoordigd 
door hare Directie ( in deze overeenkomst aan
geduid a ls "de Maatschappij"), is overeen
gekomen als volgt: 

Art. 1. (1) Het Gouvernement verleent 
krachtens artikel 5a der Indische Mijnwet aan 
de Maatschappij - en de Maatschappij aan
vaardt bij deze - voor den t ijd van veertig 
achtereenvolgende jaren, aanvangende met 
den dag van onderteekening dezer overeen
komst, met uitsluiting van- anderen, het recht 
tot opsporing en ontginning van aardolie, 
aardpek, aardwas en alle andere soorten van 
bitumineuse zelfstandigheden, zoowel vaste als 
vloeibare en brandbare gassen , voor zoover 
niet uitmakende een bestanddeel van een vast 
gesteente, dat voor hunne winning in zijn ge
heel moet worden ontgonnen, alsmede van 
jodium en de verbindingen daarvan in een op 
de bij deze overeen komst behoorende kaart als 
Soeban-boeroeng-blok aangeduid, in de resi
dentie Palembang gelegen terrein en begrensd 
als volgt: 

a. door een lijn met azimuth N. 46½ 0 0. 
van grenspaal n°. III van de M . C. Djerneh 
tot een punt op deze lijn op 4½ K .M. afstand 
hiervan; 

b. door een lijn met azimuth N. 43½ 0 W. 
van laatstgenoemd punt tot een punt op deze 
lijn op 17 K.M. a fstand hiervan ; 

c. door een lijn met azimuth N. 133½ 0 W . 
van laatstgenoemd punt tot het snijpunt met 
een lij n, getrokken parallel aan de Z. W . 
grens van de M. C. Djerneh ten Z. W . van 
deze concessie op een afstand van 300 M.; 

d . door laatstgenoemde lijn van laatstge
noemd snijpunt tot een punt op deze lijn op 
311/2 K .M. afstand hiervan ; 

e. door een lijn met azimuth N. 45½ 0 0. 
van laatstgenoemd punt tot aan het snijpunt 
met de Zuidgrens van de M. C. Soeban Boe-
roeng ; • 

/. door een lijn, vormende de Zuidgrens 
van de M . C. Soeban Boeroeng van uit laatst
genoemd snijpunt ,vestwaarts tot de grens
paal I van de M. C. Djerneh; 

g. door de Zuidwest- en de Noord-grens 
van de M. C. Djerneh, zijnde de lijnen ver
bindende de grenspalen I , II en III van deze 
concessie. 

(2) De oppervlakte van dit terrein wordt 
voor de toepassing van dit contract geacht te 
bedragen 15,000 hectaren, behoudens even
tueele vermindering op grond van artikel 8 
dezer overeenkomst . 

Art. 2. (1) De Maatschappij zal ten aan
zien van het in a rtikel 1 omschreven terrein, 
voor zoover uit deze overeenkomst niet het 
tegendeel blijkt, tegenover het Gouvernement 
dezelfde rechten en verplichtingen hebben als 

• ware zij houdster eener op den dag van tot
standkoming dezer overeenkomst verleende 
concessie op den voet der Indische Mijnwet. 

(2) Met afwijking van het vorenstaande zal 
de Maatschappij gedurende de eerste vijf ja
ren van de overeenkomst, instede van het in 
het tweede lid van artikel 35, sub a der In
dische Mijnwet bedoeld vast recht, jaarlijks 
bij vooruitbetaling hebben te voldoen een vast 
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recht, evenredig aan de oppervlakte van het 
terrein, ten bedrage van f 0.021/2 per hectare, 
terwijl zij tevens gedurende die eerste vijf 
jaren ontheven wordt van de verplichting tot 
afbakening der terreinen, bedoeld in artikel 
210 der Mijnordonnantie. 

(3) De betalingen van de krachtens dit 
artikel verschuldigde bedragen aan vast recht 
en cijns zullen gesch ieden door storting in 
's Lands kas te Batavia. 

Art. 3. (1) Boven en behalve hetgeen de 
Maatschappij op grond van a rtikel 2 is ver
schuldigd, betaalt zij aan het Gouvernement 
jaarlijks een aandeel in de netto-opbrengst 
van de ten vorigen jare uit het vorenomschre
ven terrein verkregen producten en zulks op 
den volgenden voet. 

Zoolang de netto-opbrengst niet meer be
draagt dan vijf en twintig percent van het 
ten behoeve der opsporing en/of ontginning 
aangewend kapitaal ontvangt het Gouverne
ment van die netto-opbrengst twee twintigste 
deel en. 

Bedraagt de netto-opbrengst meer dan vijf 
en twintig percent van evenbedoeld kapitaal, 
dan ontvangt het Gouvernement: 

van de eerste 25 pct. twee twintigste deel en; 
van het meerdere tot en met 35 pct. drie 

twintigste deel en; 
van het meerdere tot en met 45 pct. vier 

twintigste deel en; 
van het meerdere tot en met 55 pct. vijf 

twintigste deel en; 
van het meerdere boven 55 pct. zes twintig

ste deelen; 
alles behoudens deze beperking, dat het aan 

het Gouvernement uit dezen hoofde ui t te 
keeren bedrag nooit i;neer zal beloopen dan 
twintig percent der gebeele netto-opbrengst. 

(2) Onder netto-opbrengst van het product 
wordt verstaan de bruto-opbrengst vastgesteld 
ingevolge artikel 36 der Indische Mijnwet, 
verminderd met de ontginningskosten en de 
volgens goed koopmansgebruik vast te stel
len afschrijvipgen op het kapitaal. 

(3) Als ontginningskosten worden in aan
merking gebracht: 

a. alle uitgaven wegens werkzaamheden op 
het ontginningsterrein verricht voor het boren, 
verdiepen, schoonmaken en onderhouden der 
putten; 

b. alle uitgaven wegens werkzaamheden op 
het ontginningsterre in verricht voor de ont
trekking van aardolie en gassen aan de put
ten, voor de voorloopige reiniging (waaronder 
ook is begrepen het onttrekken ·van water aan 
emulsie) en voor de verzameling der produc
ten, tot aan de plaats waar de metingen ter 
bepaling van de bruto-opbrengst worden ver
richt; 

c. de directe uitgaven voor de aanschaffing 
en het vervoer naar het ontginningsterrein van 
alle voor de sub a en b omschreven doelein
den benoodigde werktuigen, gereedschappen,. 
materia len, brandstoffen en andere benoodigd
heden; 

d. de uitgaven voor werving en aanvoer 
van werklieden bij de ontginning te werk 
gesteld , ook voor zoover di e buiten het ont
ginningsterrein zijn gedaan; 

e. de uitgaven voor onderhoud, vernieu
wing en wijziging van de gebouwen op het 
ontginningsterrein voor de sub a en b bedoel-

de werkzaamheden benoodigd, voor zoover 
hiervoor geen huur wordt verkregen; 

/ . de uitgaven voor het onderhoud van 
land- en waterwegen en transportbanen, voor 
zoover dienende ten behoeve der opsporing 
en ontginning; 

g. de uitgaven voor leiding en beheer van 
de ontginning, voor zoover op het ontginnings
terrein ui tgeoefend; 

h. een in overleg met den Regeeringscom
missaris vast te stellen aandeel in de alge
meene onkosten der Maatschappij. 

(4) Onder "kapitaal" als bedoeld in het 
eerste lid van dit /1,rtikel, wordt verstaan het 
·bedrag der kosten van oprichting met inbe
grip van de kosten voor h et verkrijgen v an de 
beschikking over den benoodigden bovengrond 
van: 

1. de permanente gebouwen, op het ont
g inningsterrein voor de sub -a .en b van het 
vorig lid bedoelde werkzaamheden benoodigd; 

2. de permanente inrichtingen voor den 
opslag en afvoer van vloeibare en gasvormige 
producten tot aan de plaats waar de metingen 
ter bepaling van de bruto-opbrengst worden 
verricht; 

3. de inrichtingen voor de winning van 
vloeibare producten uit gassen en voor de 
onttrekking van water aan emulsie. 

(5) Het kapitaal zal worden aangewezen 
door een jaarlijks per 31 December van het 
afgeloopen jaar op de wijze, als in het vol
gende artikel nader is omschreven, op te mà
ken balans. 

Art. 4. (1) De Maatschappij verbindt zich 
van haar bedrijf, voor zoover betreft de bij 
deze overeenkomst bedoelde .opsporingen en 
ontg inningen, te zullen voeren een afzonder
lijke boekhouding, voldoende aan de eischen 
van goed koopmansgebruik. 

(2) Deze boekhouding wordt jaarlijks per 
31 December afgesloten met opmaking daar
uit van een balans en winst- en verliesreke
ning. De ontginningskosten worden geboekt 
ten laste eener rekening "exploratie-kosten". 
Aan het einde van het boekjaar wordt uit de 
rekening "exploratie-kosten" afgezonderd het 
deel dier kosten, dat geacht kan worden te 
hebben gediend ter verkrijging van de pro
ductie, welk bedrag overgebracht wordt naar 
de winst- en verliesrekening. Het saldo der 
rekening "exploratie-kosten" wordt in de ba
lans opgenomen. Zoolang de rekening "explo
ratie-kosten" een nadeelig saldo aantoont, 
wordt het voordeelig saldo der winst- en ver
liesrekening ten bate der rekening "explora
tie-kosten" gebracht. 

(3) Aan het Hoofd van den Dienst van den 
Mijnbouw in Nederlandsch-Indië en de door 
dezen aan te wijzen ambtenaren moet op hun 
verlangen te allen tijde inzage van voormelde 
boekhouding worden gegeven. Zij zijn ver
plicht tot geheimhouding van de hun aldus 
verstrekte gegevens en zullen daarvan geen 
verder gebruik mogen maken dan voor de 
vaststelling van hetgeen aan het Gouverne
ment toekomt. De verplichting tot geheim
houding laat onverkort de bevoegdheid van 
genoemde ambtenaren om van de hun bij het 
onderzoek bekend geworden strafbare feiten 
aangifte te doen bij de ambtenaren van Ju
stitie. 

(4) De Maatschappij is gehouden jaarlijks 
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vóór 1 Juli een door haar vertegenwoordiger 
onderteekend afschrift van de in het tweede 
l id bedoelde balans en winst- en verliesreke
ning aan het Hoofd van den Dienst va n den 
:.Vlijnbouw in te dienen. Heeft deze ind iening 
op 1 Augustus d.a.v. nog n iet plaats gehad, 
dan stelt de Maatschappij gemeld D iensthoofd 
in staat om op kosten der Maatschappij be
doelde stukken op te maken; in den a ld us 
opgemaakten vorm zullen zij voor de M aat
schappij verbindend zijn. 

Art. 5. (1) Na ontvangst van de in arti
kel 4 bedoelde balans en winst- en verlies
rekening, onderscheidenl ijk na opmaking daar
van overeenkomstig het vierde lid van da t 
a r tikel , zendt het Hoofd van den D ienst van 
den Mijnbouw aan de Maatschappij een afre
kening betreffende hetgeen de Maatschappij 
ingevol ge het eerste lid van artikel 3 aan het 
Gouvernement is verschuldigd. Eventueel 
wordt bij de opstel! ing ten aanzien der bruto-
opbrengst van het product gehandeld overeen
komstig hetgeen in de Indische Mijnwet en de 
uitvoeringsvoorschriften daarvan met betrek
king tot de bruto-opbrengst is bepaald. 

(2) Heeft de opgestelde afrekening een 
voorloopig karakter gedragen, dan wordt zij 
zoo spoedig mogelijk gevolgd door een defi
nitieve afrekening. Het volgens voorloopige 
afrekening eventueel door de Maatschappij te 
veel betaalde wordt aanstonds terugbetaald 
vermeerderd met een rente van 6 pct. 's jaars, 
gerekend van den datum van storting tot den 
dag de r betaalbaarstell ing. H et mogelij k te 
min betaalde moet binnen een maand na de 
dagteekening der definitieve afrekening door 
de Maatschappij worden aangezuiverd. 

Art. 6. (1) De betaling van het in artikel 
3 bedoelde aandeel van het Gouvernement in 
de netto-opbrengst geschiedt door storting van 
het verschuldi gde bedrag - u iterlijk op den 
la atsten dag der derde maand, volgende op 
die, waarin het, hetzij voorloopig, hetzij defi
n it ief, zal zijn vastgesteld - in 's Lands kas 
te Batavia. 

(2) Onverminderd het recht van het Gou
vernement Óm wegens wanbeta ling ontbind ing 
dezer overeenkomst te vorderen, zal de Maat
schappij , bij niet-voldoening van het aandeel 
van het Gouvernement in de netto-opbrengst 
binnen den daartoe gestelden termijn, eene 
boete verbeuren van één ten honderd van het 
door haar verschuldigde voor elke maand 
achterstand, zullende een gedeelte eener maand 
voor een volle m aand worden gerekend. 

Art. 7. Wanneer het Gouvernement rechts
kundi gen bijstand moet inroepen voor het in
nen van eene uit deze overeenkomst voort
vloeiende vordering op de Maatschappij en in 
het geding de winnende partij is, zull en de 
practizijnskosten door de Maatschappij worden 
gedragen, ook voor zoover deze kosten niet 
reeds ui t kracht van de rechterlijke ui tspraak 
op de Maatschappij kunnen worden verhaald. 
Ook voor het geval de vordering buiten pro
ces mocht kunnen worden geïnd, zull en de 
daarvoor verschuldigde practizijnskosten ten 
laste van de Maatschappij komen. 

Art. 8. (1) De Maatschappij is bevoegd 
gedeelten van het in de eerste a linea van ar
t ikel 1 bedoelde terrein voor den a fl oop van 
den a ldaar bepaalden termijn , wederom ter 

beschikking van het Gouve rnement te stel len, 
mits afstand doende van alle rechten, terzake 
van d ie gedeelten voor haar uit deze overeen
komst voortvloeiend. 

(2) Het voornemen daartoe zal moeten bl ij
ken u it een bij het Hoofd van den Dienst van 
den M ijnbouw in te dienen schr ifte lijke ver, 
klaring van de Maatschappij , bevattende de 
grensomschrijving van het prijs te geven ge
dee l te, eene opgave van hare zich daarbinnen 
bevindende werken en bezittingen e n ve rder 
zoodan ige gegevens als noodig z{jn om den 
omvang en de gevolgen der prijsgeving te 
kunnen beoordeelen. 

(3) H et Gouvernement is evenwel bevoegd 
in de voorgestelde begrenzing van het prijs 
te geven gedeelte zoodanige wijziging te vor
deren als de Gouverneur-Generaa l in het be
lang van eene doelmat ige begrenzing of van 
een behoorlijke ontginning noodig zal om
deelen. 

(4) Nadat ten aanz ien van de begrenzing 
a lsmede van het oppervla k van het overbl ij
vende gedeelte van het terrein en van a l het
geen verder ter zake regeling mocht behoeven 
tusschen partij en overeenstemming zal zijr, 
verkregen, zal een en ander worden vast.ge
steld bij suppletoire schriftelij ke· overeenkomst. 

(5) Bij totstandkoming van zoodan ige over
eenkomst zal het vast recht, verschuldigd in
gevolge de Indische M ijnwet dan wel op grond 
van het tweede l id van artikel 2 van d it con
tract, over het prijsgegeven terreingedeelte 
slechts verschuldigd zijn tot het e ind van het 
contractjaar, waarin voor dat gedeelte een 
verkla ring, als in het tweede lid bedoeld , 
voldoende aan de gestelde vereischten, bij het 
Hoofd van den Dienst van den Mijnbouw za l 
zijn ingekomen. 

(6) Zoolang vorenbedoelde suppletoire 
overeenkomst niet tot stand is gekomen, wordt 
de Maatschappij va n hare verp lichtingen tot 
betal ing van het bedongen vast recht niet 
ontheven; doch hetgeen in verband met de 
prij sgeving naderhand mocht blijken te veel 
te zijn betaald, wordt bij de eerstvolgende 
verschuldigde storting of stortingen met de 
Maatschappij zonder rentevergoeding vei-re
kend. 

Art. 9. (1 ) De Maatschappij verbindt zich 
de opsporing en ontginning, waartoe haar bij 
artikel 1 het recht is verleend, met inachtne
ming van de termijnen , in het tweede en derde 
lid van dit artikel gesteld, ter h and te nemen 
en die opsporing en ontginning met zoodani
gen spoed, op zoodanige schaal en met zoo
danige hu lpmiddelen voort te zetten , a ls rede
lij kerwijze kan. worden gevorderd in verband 
met den algemeenen handelstoestand en in 
het bijzonder met den stand der markt van 
petroleum en aanverwante producten en ge
heel afgescheiden van het meerdere of min
dere voordeel , eventueel voor de M aatschappij 
uit de ontginning van andere olieterreinen 
voortvloeiende. 

(2) Met de opsporing moet binnen den tijd 
van één jaar na de totstandkoming van deze 
overeenkomst een aanvang zijn gemaakt. 

(3) Vóór het einde van het derde jaar zal 
de M aatschappij ten minste één opsporings
boring aanzetten en regelmatig voortzetten, 
zoolang zulks om techn ische redenen en inge-
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volge de daarbij verkregen resultaten gewet
tigd is. Bij mislukking dezer boring a ls ge
volg van technische oorzaken zal dadelijk een 
tweede boring worden aangezet. 

(4) De beslissing of tijdig met de o pspo
r ing een aa nvang is gemaakt en de boring 
of boringen tijdig zijn aangezet en met voort
varendheid worden voortgezet , berust bij het 
Hoofd van den Dienst van den Mijnbouw. 

(5) De Maatschappij verbindt zich mede, 
om de opsporing en ontginning op zoodanige 
wijze te doen pl aats hebben, dat daarbij n iet 
meer aan petroleum verloren gaat da n rede
lij ke rwijze bij een technisch goed gevoerd be
drijf a ls onvermijdelijk moet worden be
schouwd. 

Art. 10. (1) De M aatschappij ve rbindt 
zich ten minste dri e v ie rden van het aantal, 
zoowel van de leidende a ls van de onderge
sch ikte, bij de directe of indirecte uitvoering 
der werkzaamheden gebez igde, a rbeidskrach
ten uit ede rl a ndsche onderdanen te doen 
bestaan. 

(2) Van deze bepali ng kan in bij zondere 
gevall en, met goedkeuring va n het Gouverne
m ent, worden afgeweken. 

Art. ll. ( 1} Het Gouvernement heeft het 
recht te vorderen, da t de cijns en de jaa rl ij k
sche uitkeering, in a r t ikel 3 bedoeld , in na
tura zull en worden voldaan, hetzij geheel of 
gedeeltelijk in den vo rm van ruwe olie dan 
wel geheel of gedeeltelijk in dien van e ind
producten, verkregen bij verwerking in de in
r ichtingen der Maatschappij. H et Gouverne
ment verb indt zich om het op deze wijze te 
zijner beschikking komende ruwe of bewerkte 
product uitsluitend te doen strekken ter voor
zien ing in zijn e igen behoeften. 

(2) De ingevolge de vorige a linea door de 
Maatschappij te leveren hoeveelheid wordt al s 
volgt vastgesteld: 

a. 4 pct . va n de productie als aequiva lent 
voor den cijns ; 

b. daarnevens 4 pct. van de p roductie naar 
reden van elk, ingevolge de a frekening, be
doeld in het eerste lid va n artikel 5, verschul 
di gd twinti gste deel va n de netto-opbrengst, 
dat de M aatschappij aan het Gouvernement 
heeft te betalen op grond van het bepaalde in 
h et ee rste lid van a r t ikel 3. 

(3) De wensch tot ontvangst van de in het 
eerste lid bedoelde r uwe olie en/of producten, 
onder opgave van soort, hoeveelhe id en kwa
li te it, welke niet zal a fwijken van die, welke 
de Maatscha ppij in haa r normaal bedrijf ve r
vaardigt wordt ten minste dri e maanden te 
voren a~ n de M aatsch appij medegedeeld. In
dien op dat tijdstip de ruwe ol ie of de produc
t en, waarop de cijnsberekening en de a freke
ning betrekking hebben, n iet meer beschik
baar zijn , is de M aatsch appij gehouden, daar
voor a ndere gelijkwaard ige ruwe olie en/of 
producten in de pl aats te ste llen. 

(4) D e afl evering van de door het Gouver
nement gewensch te ruwe olie en/of producten 
geschiedt uit een der inr icht ingen der M aat
schappij ter keuze va n het Gouvernement, met 
di en verstande, dat a ll e kosten van vervoer 
en/of verwerking va n ru we olie vana f de 
plaat , waar de bru to-opbrengst op den voet 
der Indische Mijnwet wordt vastgesteld , wor
den ve rgoed op de wijze, als aangegeven in 

het tweede en derde lid van artikel 36 dier 
wet. 

Art. 12. De rech ten en verpli chtingen uit 
deze overeenkomst voortvloeiende, mogen noch 
in hun geheel, noch gedeel telijk worden over
gedragen da n met voora fgaa nde toestemming 
va n het Gou vernement, da t aan het verleenen 
da arvau bijzondere voorwaarden zal mogen 
verbinden en ook bevoegd zal zijn die toe
stemming zonde r opgaaf va n redenen te wei 
geren. 

Art. 13 . (1) De Ministe r van Koloniën is 
te a ll en t ij de bevoegd een R egeer ingscommis
saris en een p laa tsvervangend R egeer ings
commissar is te benoemen tot cont role -en toe
zich t op de handelingen der Maatschappij , 
verband houdend met de opsporing en ontgin
ning o p het in artikel 1 omschreven terrein 
en in het a lgemeen met de uitvoering dezer 
overeenkomst. 

(2 ) De kosten en het traktement van den 
R egeeringscommissari s en zij n pl aatsvervan
ger komen voor rekening van het Gouverne
ment. 

(3 ) De Maatschappij verbindt zich aan den 
R egeer ingscommissaris of zijn plaatsvervanger 
alle door hem gewensch te in lichtingen te ge
ven , hem inzage te ver leenen van all e boe
ken , ra pporten, registe rs en bescheiden, de 
ondernem ing betreffende, al sook toega ng tot 
a lle kantoren en gebouwen, b ij de Maatschap
pij in gebnt ik, zoomede tot het in artikel 1 
bedoelde terre in. 

(4 ) Van de in de artikelen 4 en 8 bedoel
de, aan het H oofd van den Dienst van den 
Mijnbouw in te dj enen bescheiden zal steeds, 
gelijktijdi g met de toezending daarvan aan 
genoemd H oofd , afschrift worden toegezonden 
aan den R egeeringscommissa ri s. 

(5) De vaststelling van het door de Maat
sch appij aan het Gouvernement verschuldigde, 
bedoeld in artikel 5, wordt a an de goedkeu
ring van den R egeeringscommissaris onder
worpen en zal n iet geacht worden definitief 
te hebben pi aats gehad , a l vorens deze goed
keuri ng is verkregen. 

(6) De R egeeringscommissaris en zijn 
plaatsvervanger hebben toegang tot alle ver
gaderi ngen van aandeelhouders en/of van com
missar issen der M aatschappij. Voor deze ver
gaderi ng zal hun tijdig een oproeping worden 
gezonden , waari n de te beha ndelen onder
werpen zij n omschrnven. Al vo rens tot stem
m ing wordt overgegaan over eene aangelegen
he id betreffende de opspori ngen en ontgin
ningen op het in artikel 1 omschreven terrein 
of op welke wijze ook met deze overeenkomst 
verband houdend, word t de R egeeringscom
m issaris, of bij di ens afwezi gheid zijn p la a ts
vervanger, u itgenoodigd en in de gelegenheid 
gesteld a dviseerende stem ui t te brengen. 

Art. 14. (1 ) De Maatschappij is bevoegd 
de ontginn ing te staken indi en en zoodra zij 
ten genoegen van den Gouverneur-Generaal 
heeft aangetoond, dat uit de voortzetting van 
het bedr ijf door ha ar geen voordeel kan wor
den behaald . 

(2) I n dat geval hebben zoowel het Gou
vernement a ls de M aatschappij het recht om 
de overeenkomst door eene enkele aanzegging, 
bij deurwaarders-exploit aan de wederpartij 
te beteekenen, dadelijk te doen e indigen, in 
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welk geval de overeenkomst een einde neemt 
op den datum, waarop het exploit is uitge
bracht. 

(3) Behoudens het bepaalde in het vierde 
'lid van dit artikel, zal de Maatschappij van 
<lit recht a lleen mogen gebruik maken, wan
neer zij aan a l hare uit deze overeenkomst 
voor haar voortvloeiende verplichtingen vol
ledig heeft voldaan en tevens voor de behoor
lijke nakoming daarvan en voor de betaling 
der jaarlijksche uitkeeringen, voor zoover deze 
nog niet mochten vaststaan, ten genoegen van 
den Gouverneur-Generaal tot een door hem 
vast te stellen bedrag zekerheid heeft gesteld, 
welke blijft standhouden, totdat partijen vol
ledig heooen afgerekend, zulks ter uitsluiten
<le beoordeeling van den Gouverneur-Generaal. 

(4) Wanneer van het recht om de overeen
komst te beëindigen nog geen gebruik is ge
maakt en inmiddels de omstandigheden zich 
dermate hebben gewijzigd, dat uit eene voort
.zetting van het bedrijf voordeel kan worden 
behaald, een en ander ter uitsluitende beoor
<leel ing van den Gouverneur-Generaal, heeft 
laatstgenoemde het recht de voortzetting van 
h et bedrijf in zijn vollen omvang binnen een 
door hem te bepalen termijn te vorderen, in 
welk geval de Maatschappij h aar verkregen 
recht op beëindiging der overeenkomst verliest. 
Bijaldien de Maatschappij in gebreke blijft 
aan deze vordering gevolg te geven, zal het 
Gouverneme t de overeenkomst op de wijze 
bij lid 2 van dit artikel omschreven kunnen 
beëindigen. 

(5) Totdat de overeenkomst een einde 
neemt, blijft de Maatschappij verplicht a l het
_geen tot haar bedrijf behoort in behoorlijken 
.staat te onderhouden. 

(6) Het vast recht, de cijns en de jaarlijk
sche uitkeering, in artikel 3 genoemd, blijven 
door de Maatschappij aan het Gouvernement 
verschuldigd en daarvan kan geene geheele of 
gedeeltelijke terugvordering plaats hebben. 

Art. 15. Het Gouvernement heeft het recht 
.ontbinding dezer overeenkomst te vorderen: 

l O
• indien de Maatschappij, uitsluitend ter 

·beoordeel ing van den Gouverneur-Generaal, 
-ophoudt te voldoen aan de in het eerste lid 
van artikel 4 der I ndische Mijnwet gestelde 
--vereischten. Ontbinding uit dezen hoofde wordt 
.alleen dan gevorderd, wanneer de Maatschap
pij, na door het Gouvernement bij deurwaar
dersexploit van het feit, dat en de redenen, 
waarom zij niet meer voldoet aan gemelde 
vereischten, te zijn verwittigd, in gebreke 
blijft · aan die vereischten te voldoen b innen 
-een door het Gouvernement bij dat exploit 
voor elk geval in het bijzonder naar rndelijk
heid te stellen termijn; 

2°. indien de Maatschappij in strijd han
delt met een of meer der bepalingen van deze 
,overeenkomst of van eene door haar in ver
band met de door haar ondernomen ontgin
ningen na te leven algemeene verordening, 
zullende de Maatschappij, bija ldien zij nala
tig is in de nakoming van een krachtens deze 
overeenkomst of bedoelde algemeene verorde
ning op haar rustende verplichting om te 
geven of te doen, eerst en vooraf moeten 
worden ingebreke gesteld bij een deurwaar
ders-exploit, waarbij zij wordt gesommeerd, 
binnen een voor elk geval in het bijzonder 
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te stellen redelijken termijn, die verplichting 
a lsnog na te komen; 

3°. indien naar het oordeel van het Gou
vernement de wijze, waarop het bedrijf van 
de opsporing en ontginning en de verkoop 
van de producten door de Maatschappij wor
den gevoerd, tengevolge heeft benadeeling 
van de nationale belangen of belemmering 
van een gezonde en natuurlijke ontwikkeling 
van handel en nijverheid in Nederlandsch
Indië. 

Art. 16. (1) Voor zoover bij deze overeen
komst niet anders is bepaald verbinden par
t ij en zich om alle geschillen, welke naar aan
leiding van deze overeenkomst of in verband 
daarmede mochten ontstaan, te onderwerpen 
aiin de uitspraak van drie scheidsmannen, die 
a ls goede mannen naar billijkheid met inacht
neming van het in deze overeenkomst bepaal
de zullen oordeelen. 

(2) De benoeming van scheidsmannen heeft 
plaats indien partijen niet binnen veertien 
dagen, nadat een der partijen aan de weder
partij te kennen heeft gegeven een geschil 
aan arbitrage te onderwerpen, omtrent de 
keuze tot overeenstemming zijn gekomen, en 
wel in dier voege, dat een hunner benoemd 
wordt door het Gouvernement, een door de 
Maatschappij en een op verzoek van de meest 
gereede partij, door de Arrondissements-recht
bank te 's-Gravenhage. 

(3i Wordt door een der partijen niet bin
nen dertig dagen, na daartoe door de andere 
partij te zijn gesommeerd, aan deze laatste 
bij gerechtelijk beteekende akte kennis ge
geven, wie voor haar a ls scheidsman zal op
treden, of hebben een of meer der benoemde 
scheidsmannen, om welke rnden ook, den hun 
gegeven last niet binnen 14 dagen na hunne 
benoeming aangenomen, dan worden al de 
scheidsmannen op verzoek van de meest ge
reede partij door de Arrondissements-recht
bank te 's-Gravenhage benoemd. 

( 4) De kosten van elke arbitrage worden 
gedragen door de in het ongelijk gestelde par
tij, doch de scheidsmannen zijn bevoegd om 
die kosten te verdeelen, indien beide partijen 
over en weder op eenige punten in het onge
lijk mochten worden gesteld. 

Art. 17. Alle op deze overeenkomst vallen
de kosten zij n ten laste van de Maatschappij . 

Art. 18. Partijen kiezen voor de uitvoering 
van deze overeenkomst en van al wat daarop 
betrekking heeft, alsmede voor de gevolgen 
van ontbinding en beëindiging dezer overeen
komst, a lgemeen en onveranderlijk woonplaats 
ten kantore van het Hoofd van Gewestelijk 
Bestuur te Palembang. 

ONTWERP-OVEREENKOMST B . 
Tusschen de rechtspersoon Nederlandsch

Indië, ten deze vertegenwoordigd door den 
Minister van Koloniën (in deze overeenkomst 
aangeduid als "het Gouvernement") , krach-
tens machtiging bij de wet van .... .. .. .. ..... .. ... . 
en de te 's-Gravenhage gevestigde naamlooze 
vennootschap "De Bataafsche Petroleum 
Maatschappij", ten deze vertegenwoordigd 
door hare Directie (in deze overeenkomst aan
geduid als "de Maatschappij"). is overeen
gekomen als volgt: 

Art. 1. (1) Het Gouvernement verleent 
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krachtens artikel 5a der Indische Mijnwet aan 
de Maatschappij - en de Maatschappij aan
vaardt bij deze - voor den tijd van veertig 
achtereenvolgende jaren, aanvangende met 
den dag van onderteekening dezer overeen
komst, met ui ts lui t ing van anderen, het recht 
tot opsporing en ontginning van aardolie, 
aardpek, aardwas en alle andere soorten van 
bitumineuse zelfstand igheden, zoowel vaste a ls 
vloeibare en brandbare gassen, voor zoover 
niet u itmakende een bestanddeel van een vast 
gesteente, dat voor hunne winning in zijn ge
heel moet worden ontgonnen, a lsmede van jo
dium en de verb indingen daat·van in een op 
de bij deze overeenkomst behoorendé kaart 
a ls Kloeang-blok aangeduid, in de residentie 
Palembang gelegen terrein en begrensd a ls 
volgt: 

a. door het N . ·w. verlengde van de Z . W. 
grons van de M. C. K loeang van grenspaal 
n°. II tot een punt op deze lijn op 3 K.M. 
af tand hiervan· 

b. doOL" een 'lijn recht Oost van laatstge
noemd punt tot een punt op deze lijn op 14½ 
K.M. afstand hiervan ; 

c. door een lijn met azimuth N. 118° 0. 
van laatstgenoemd punt tot een punt op deze 
lijn op 21 K .M. a fstand hiervan; 

d. door een lijn met azimuth N. 152° W . 
van laatstgenoemd punt tot een punt op deze 
1 ij n op 12½ K.M. afstand hiervan: 

e. door een lijn, welke laatstgenoemd punt 
verbindt met het punt, waar de weg van Pa
lembang naar Sekajoe een driesprong vormt 
met den weg naar het boorterrein Kloeang 
(ongeveer 2½ IC.M. ten W. Z. W. van Soe
pad); · 

/ . door een lijn, welke laatstgenoemd punt 
verbindt met grenspaal n°. IV van de M. C. 
Kloeang; 

(J. door de N. 0 . grens van de M. C. 
Kloeang; 

h. door de N. W. grens van de M. C. 
Kloeang. 

(2) De oppervlakte van dit terrein wordt 
voo1· de toepass ing van dit contract geacht te 
bedragen 26,900 hectaren, behoudens even
tuee le vermindering op grond van art ikel 8 
dezer overeenkomst. 

Artt. 2 t/m 18. Z ijn gelijkluidend m et de 
artikelen 2 t/,n 18 van ontwerp-overeenkomst 
A. 

ONTWERP-OVEREE KOMST C. 

Tusschen de rechtspersoon ederl andsch-
Indi ë, ten deze vertegenwoordigd door den 
Minister van Koloniën (in deze overeenkomst 
aangeduid als "het Gouvernement"), krach-
tens machtiging bij de wet van ............. .. ..... . 
en de te 's-Gravenhage gevestigde naamlooze 
vennootschap " De Bataafsche Petroleum 
Maatschappij" , ten deze vertegenwoordigd 
door hare Directie (in deze overeenkomst aan
geduid a ls ,,de Maatschappij") , is overeen
gekomen als volg-t: 

Art. 1. (1) H et Gouvernement verleent 
krachtens art ikel 5a der Indische Mijnwet aan 
de Maatschappij - en de Maatschappij aan
vaardt bij deze - voor den tijd van veertig 
achtereenvolgende jaren, aanvangende met 
den dag van onderteekening dezer overeen
komst, met uitsluiting van anderen, het recht 

tot opsporing en ontginning van aardolie, 
aardpek, aardwas en a lle a ndere soorten van 
bitumineuse zelfstandigheden, zoowe) vaste als 
vloeibare en brandbare gassen, voor zoover 
niet ui tmakende een bestanddeel van een vast 
gesteente, dat voor hunne winning in zijn ge
heel moet worden ontgonnen, alsmede van 
jodium en de verbindingen daarvan in een op
de bij deze overeenkomst behoorende kaart 
a ls Li rnau-blok aangeduid , in de residentie 
Palembang gelegen terreinen en begrensd a1s 
volgt: 

a. door een lijn met azimuth N . 76½ 0 W. 
van een punt, gelegen op de Westgrens van de 
M. C. Limau, 4 K.M. ten Z . van ~ren'spaal 
n° . I van deze M. C., tot aan het sniJpunt van 
deze lijn met den rechteroever van de A _ 
Niroe· 

b. door een rechte lijn, welke laatstgenoemd 
punt verbindt met het punt van overgang van 
den spoorweg van Moeara Enim naar Kerta
pati over de S. Lengkoekem; 

c. door een lijn met az imuth N. 77° W. van 
laatstgenoemd puiit tot aan het snijpunt van 
deze lijn met den rechteroever van de A. Le
matang; 

d. van laatstgenoemd punt, door den rech
teroever van de A. Lematang stroomafwaart 
tot het snijpunt van dezen oever met de paral 
lel Oo twaarts over de uitmonding van de
A. Negara in de A. Lematang; 

e. van laatstgenoemd snijpunt door een lijn. 
met azimuth N. 102½ 0 0 . tot het snijpunt van. 
deze lijn met den linkeroever van de A . Niroe; 

/. door een lij n met azimuth N. 8l1h 0 0. 
van laatstgenoemd punt tot het snijpunt van
deze lij n met den weg van Gloembang naar
Moeara Enim; 

g. door een rechte lijn, welke laatstgenoemd' 
punt verbindt met het punt, waar de spoor
lijn van Moeara Enim naar Kertapati de• 
geens snijd t tusschen de onderafdeelingen. 
Lematang-hil ir en Ogan-hoeloe; 

h. door een lijn met azimuth N. 108½ 0 0 . 
van I aatstgenoemd punt tot het snijpunt van 
deze lij n met den weg van Gloembang naar 
Bringin ; 

i. door laatstgenoemden weg van laatstge
noemd punt a f in noordelij ke ri chting tot aan 
het snij punt van dezen weg met de spoorlijn 
van Bringin naar K ertapati; 

j. door een lijn , getrokken recht Oost, van· 
laatstgenoemd punt tot een punt op deze lijn. 
op 3 K.M. afstand hiervan; 

k. door een lijn met azimuth N . 1251/2° 0 .. 
van laatstgenoemd punt tot een punt op deze 
lij n op 8200 M. afstand hiervan; 

l. door een lijn , getrokken recht Zuid, van 
laatstgenoemd punt tot het sn ijpunt van deze· 
lij n met den l inkeroever van de A. Rambang; 

1n. door een lijn met az imuth N. 107½ 0 0 " 
van laatstgenoemd punt tot het snij punt van 
deze lij n met den linkeroever van de A. Loe
bai; 

n. door een lijn met azimuth N. 162½0 W. 
van laatstgenoemd punt tot een punt op deze
lij n op 3800 M . afstand hiervan; 

o. door een rechte lijn, getrokken van 
laatstgenoemd punt onder n naar grenspaal 
XXXIV van de M . C. Limau, tot een punt 
op deze lijn, gelegen op 30 K.M. afstand. 
van laatstgenoemd punt onder· n; 
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p. door een rechte lijn, welke laatstge
noemd punt verbindt met een punt, gelegen 
midden tusschen de grenspalen nos. XXXIV 
en XXXV van de M . C. Limau ; 

q. door de Oostgrens van deze M. C. tot de 
Noordgrens, vervolgens door de Noordgrens 
tot de Westgrens, vervolgens door de West
grens tot een punt op deze grenslijn gelegen 
4 K.M. ten Zuiden van grenspaal n°. I van 
deze M. C. 

(2) De oppervlakte van dit terrein wordt 
voor de toepassing van dit contract geacht te 
bedragen 39,900 hectaren, behoudens even
tueele vermindering op grond van artikel 8 
dezer overeenkomst. 

Artt. 2 t/m 18. z;jn gelij kluidend met de 
artikelen 2 tfm 18 van ontwerp-overeenkomst 
A . 

ONTWERP-OVEREENKOMST D. 

Tusschen de rechtspersoon Nederl a ndsch
Indië, ten deze vertegenwoordigd door den 
Minister van Koloniën (in deze overeenkomst 
aangeduid als "het Gouvernement") , krach-
tens machtiging bij de wet van .................... . 
en de te 's-Gravenhage gevestigde naamlooze 
vennootschap "De Bataafsche P etroleum 
Maatschappij", ten deze vertegenwoordigd 
door hare Directie (in deze overeenkomst aan
geduid als " de Maatschappij"), is overeen
gekomen als . volgt: 

Art. 1. (1) Het Gouvernement verleent 
krachtens artikel 5a der Indische Mijnwet aan 
de Maatschappij - en de Maatschappij aan
vaardt • bij deze - voor den tijd van veertig 
achtereenvolgende jaren, aanvangende met 
den dag van onderteekening dezer overeen
komst, met uitsluiting van anderen, het recht 
tot opsporing en ontginning van aardolie, 
aardpek, aardwas en alle andere soorten van 
bitumineuse zelfstandigheden, zoowel vaste als 
vloeibare en brandbare gassen, voor zoover 
niet uitmakende een bestanddeel van een vast 
gesteente, dat voor hunne winning in zijn l(e
heel moet worden ontgonnen, alsmede van 
jodium en de verbindingen daarvan in een op 
de bij deze overeenkomst behoorende kaart 
als Soeban-Djerigi-blok aangeduid, in de resi
dentie Palembang gelegen terrein en begrensd 
als volgt: 

a. door de Oostgrens van de M. C. Soeban
Djerigi tusschen grenspaal n°. III en n°. V ; 

b. door het 0. verlengde van de Noord
grens van de M. C. Soeban-Djerigi vanaf 
grenspaal n°. V tot een punt op deze lijn op 
11 K.M. afstand hiervan; 

c. door een lijn met azimuth N. 126½ 0 W. 
van laatstgenoemd punt tot een punt op deze 
lijn op 14 IC.M. afstand hiervan; 

,J,. door een lijn met azimuth N. 62° W. 
van laatstgenoemd punt tot een punt op deze 
lijn op 9750 M. afstand hiervan ; 

e. door een lijn recht Noord van laatstge
noemd punt tot het snijpunt met de Z. grens 
van de M. C. Soeban Djerigi; 

/ . door de Zuidgrens van de M. C. Soeban 
Djer igi vanaf laatstgenoemd punt tot aan 
grenspaal n°. III. 

(2) De oppervlakte van dit terrein wordt 
voor de toepassing van dit contract geacht te 
bedragen 13,200 hectaren, behoudens even
tueele vermindering op grond van artikel 8 
dezer overeenkomst. 

Artt. 2 t/m 18. Zijn gelijkluidend met de 
artikelen 2 tfm 18 van ontwerp-overeenkomst 
A. 

ONTWERP-OVEREENKOMST E. 
Tusschen de rechtspersoon Nederlandsch

Indië, ten deze vertegenwoordigd door den 
Minister van Koloniën (in deze overeenkomst 
aangeduid als "het Gouvernement"), krach-
tens machtiging bij de wet van .................... . 
en de te 's-Gravenhage gevestigde naamlooze 
vennootschap "De Bataafsche Petroleum 
Maatschappij", ten deze vertegenwoordigd . 
èoor hare Directie (in deze overeenkomst aan
geduid als "de Maatschappij"), is overeen
gekomen als volgt: 

Art. 1. (1) Het Gouvernement verleent 
krachtens artikel 5a der Indische Mijnwet aan 
de Maatschappij - en de Maatschappij aan
vaardt bij deze - voor den tijd van veertig 
ach tereenvolgende jaren, aanvangende met 
den dag van onderteekening dezer overeen- . 
komst, met uitsluiting van anderen, het recht , 
tot opsporing en ontginning van aardolie, 
aardpek, aardwas en . alle andere soorten van 
bitumineuse zelfstandigheden, zoowel vaste als 
vloeibare en brandbare gassen, voor zoover 
niet uitmakende een bestanddeel van een vast 
gesteente, dat voor hunne winning in zijn ge
heel moet worden ontgonnen, alsmede van 
jodium en de verbindingen daarvan in een op 
de bij deze overeenkomst behoorende kaart 
a ls Mahakam-blok aangeduid, in de residentie 
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo ge
legen terreinen en begrensd als volgt: 

a. door een lijn met a.zimuth N. 22½0 0. 
van een punt, gelegen 5600 M. ten Z.O. van 
grenspaal E van de M. C. Moeara, tot een 
punt op deze lijn op 171h K .M. afstand hier
van; 

b. door een lijn met azimuth N. 1121h 0 0. 
van laatstgenoemd punt tot een punt op deze 
lij n op 11 K.M. afstand hiervan; 

c. door een lijn met azimuth N. 157½ 0 W. 
van laatstgenoemd punt tot een punt op deze 
lijn op 42 K.M. afstand hiervan; 

d. door een lijn met azimuth N. 67½0 W. 
van laatstgenoemd punt tot een punt op deze 
1 ijn op 11 K.M. afstand hiervan; 

e. door een rechte l ij n, welke laatstgenoemd 
punt verbindt met het punt genoemd onder a, 
gelegen 5600 M. ten Z.O. van grenspaal E 
van de M . C. Moeara. · 

(2) De oppervl akte van dit terrein wordt 
voor de toepassing van dit contract geacht te 
bedragen 46,200 hectaren, behoudens eventu
eele vermindering op grond van artikel 8 
dezer overeenkomst. 

Artt. 2 t/m 17. Zijn gelijkluidend met de 
artikelen 2 t/m 1 7 van ontwerp-overeenkomst 
A. 

Art. 18. Partijen kiezen voor de uitvoering 
van deze overeenkomst en van al wat daarop 
betrekking heeft, alsmede voor de gevolgen 
van ontbinding en beëindiging dezer overeen
komst, a lgemeen en onveranderlijk woonplaats 
ten kantore van het Hoofd van Gewestelijk 
Bestuur te Bandjermasin. 

ONTWERP-OVEREENKOMST F. 
Tusschen de rechtspersoon N ederlandsch

Indi ë, ten deze vertegenwoordigd door den 
Minister van Koloniën (in deze overeenkomst 
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aangeduid als "het Gouvernement"). krach-
tens machtig ing bij de wet van .... ....... .. ....... . 
en de te 's-Gravenhage gevestigde naamlooze 
vennootschap "De Bataafsche Petroleum 
.Maatschappij", ten deze vertegenwoo,·digd 
door hare Directie (in deze overeenkom t aan
geduid als ,,de Maatschappij" ), is overeen
gekomen als volgt: 

Art. 1. (1) Het Gouvernement verleent 
krachtens artikel 5a der Indische Mij nwet aan 
do Maatschappij - en de Maatschappij aan
vaardt bij deze - voor den tijd van veertig 
achtereenvolgende jaren, aanvangende met 
den dag van onderteekening dezer overeen
komst, met uitsluiting van and ren, het recht 
tot opsporing en ontginning van aardo lie, 
aardpek, aardwas en alle andere soorten van 
bitumineuse zelfstandigheden, zoowel vaste als 
vloeibare en brandbare gassen, voor zoover 
niet uitmakende een bestanddeel van een vast 
gesteente, dat voor hunne winning in zijn ge
heel moet worden ontgonnen, alsmede van 
jodium en de verbindingen daarvan in een op 
de bij deze overeenkomst behoorende kaart 
a ls Oost-Atjeh-blok aangeduid, in het Gouver
nement Atjeh en Onderhoorigheden gelegen 
terrein en begrensd als volgt: 

a. door de Westgrens van de M. C. Paja 
Bilik; 

b. door de Noordgrens van de M. C. Paja 
Bilik ; 

c. door een l ijn met azimuth N. 21 ° W. 
vanaf grenspaal B van de M. C. Paja Bilik 
tot aan het snijpunt met de Kr. Ba jeuen ; 

d. door een rechte lijn, welke laatstgenoemd 
punt verbindt met grenspaal n°. II va n de 
M. C. Soengei Raja; 

e. door de Z.O. grens van de M. C. Soen
gei Raja; 

/. door de Z.W . grens van de M.C. Soen
gei Ra ja ; 

y. door de W.grens van de M. C. Soengei 
Raja van grenspaal n° . IV tot de grens van 
de M . C. Zuid-Perla k; 

h. doo r de Z.W. grens van de M . C. Zuid
Perlak van laatstgenoemd punt tot aan grens
paal n° . II; 

i. door en lijn met azimuth r. 1 ° W. van 
laatstgenoemd punt tot aan het snijpunt van 
deze lijn met het Z.W. verlengde van de 
Noordgrens van de M. C. P eudawa ; 

j. door het bovengenoemd Z.W. verlengde 
van de oordgrens van de M. C. Peudawa 
vanaf laatstgenoemd punt en vervolgen door 
deze Noordgrens van de M. C. Peudawa-Oost; 

k. door een lijn met azimuth N . 17° W. 
vanaf de N.O. grenspaal F van de M . C. 
P eudawa-Oo t tot aan de kust; 

l. door de kustlijn van laatstgeno md punt 
tot aan de monding van de Kr. Ara Koendoë 
en vervolgens langs den rechteroever van deze 
r ivier tot aan de spoorlijn van Langsar naar 
Lho Seumawe; 

1n. door een lijn met azimuth N. 177° W. 
van laatstgenoemd punt t-0t het snijpunt met 
de A. Boeloeh; 

n. door een lijn met azimuth N. 111 ° 0. 
van laatstgenoemd punt tot aan het snijpunt 
met de Kr. Djoeloe ; 

o. door een lijn met azimuth . 79° 0 . van 
laatstgenoemd punt tot het snijpunt met de 
A. Lho Dien ; 

p . door een lijn met aLimuth 167° 0. 
van laa tgenoemd punt tot het snijpunt met 
de A. Dj ambo Doea; 

q. door een rechte lijn, welke laatstgenoemd 
punt verbindt met het punt van samenvloeii ng 
van de K r. Meudang en de A. Seunong; 

r. door een rechte lijn, welke laatstge
noemd punt verbindt met het punt van samen
vloeiing van de Kr. P eureu la met de A. 
Pangli mapra ng; 

s. do01· een lijn met azimuth . 141½ 0 0. 
van laatstgenoemd punt tot het snij punt met 
de rivier, welke gevormd wordt door de sa
menvloeiing van A. K aol en A. Soengsang; 

t . door een rechte lijn , welke laatstgenoemd 
punt verbindt met het punt van samenvloeiing 
van de K r. Bajeuen en de Kr. Simpang ; 

u. door een lijn met az imuth N. 155° 0. 
van laatstgenoemd punt tot het snij punt met 
een lijn. welke de Zuidgrens van de M. C. 
P aja Bilik naar het Westen verlengt; 

v. door genoemde verlenging van de Z. 
grens van de M. C. Paja Bilik van laatstge
noemd punt tot aan de gren paal D van deze, 
M. C. 

(2) De oppervlakte van d it ter re in wordt 
voor de toepas ing van dit contract geacht to 
bedragen 44,000 hecta ren, behoudens even
tueele verm indering op grond van artikel 8 
dezer overeenkomst. 

Artt. 2 t,/m 17. Zijn gelijkluidend met de 
artikel en 2 t/m 17 van ontwerp-overeenkomst 
A. 

Art. 18. Partijen kiezen voor de uitvoering 
van deze overeenkom t en van al wat daarop 
betrekking heeft, a lsmede voor de gevolgen 
van ontbinding en beëindiging dezer overeen
komst, algemeen en onveranderlij k woonplaats 
ten kantore van het Hoofd van Gewestelij k 
Bestuur te Koetaradja. 

ONTWERP-OVEREENKOMST G. 
Tusschen de rechtspersoon N ederlandsch

Indië, ten deze vertegenwoordigd door den 
Minister van Koloniën (in deze overeenkomst 
aangeduid als " het Gouvernement"), krach-
tens machtiging bij de wet van ...... ........... ... . 
en de te 's-Gravcnhage gevestigde naamlooze 
vennootschap "De Bataafsche P etroleum 
Maatschappij", ten deze vertegenwoordigd 
door hare Directie (in deze overeenkomst aan
geduid als "de Maatschappij"). is overeen
gekomen als vol(\"t: 

Art. 1. (1) H et Gouvernement verleent 
krachtens artikel 6a der Indische Mijnwet aan 
de Maatschappij - en de Maatschappij aan
vaardt bij deze - voor den tijd van veertig 
achtereenvolgende jaren, aanvangende met 
den dag van onderteekening dezer overeen
komst , met uitsluiting van a nderen, het recht 
tot opsporing en ontginning van aardol ie, 
aardpek, aardwas en all e andere soorten van 
bitumineuse zelf tandigheden, zoowel vaste als 
vloeibare en brandbi:re gassen, voor zoover 
niet uitmakende een bestanddeel van een vast 
gesteente, dat voor hunne winning in zijn ge
heel moet worden ontgonnen, alsmede van 
jodium en de. verbindingen daarvan in een op 
de bij deze overeenkomst behoorende kaart 
als Tamiang-blok aangeduid, in het Gouver
nement Atjeh en Onderhoorigheden gelegen 
terrein en begrensd als volgt: 
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ten Westen: 
a. door een lijn met azimuth N . 143° 0. 

vanaf het punt, waar de oliepijpleiding van 
Perlak naar Pangkalan Brandan den rechter
oever van de A. Boeloeh snijdt, tot aan het 
snij punt van deze lijn met de Kr. Meureubo; 

b. door een lijn met azimuth N. 135° 0 . 
. vanaf laatstgenoemd punt tot aan het snijpunt 
met de S. Tamiang; 

c. door een lijn met azimuth N. 1191/2° 0 . 
vanaf laatstgenoemd punt tot aan het snij
punt met de grens van de M. C. Aroebaai; 

ten Noorden: 
d. door een rechte lijn welke eerstgenoemd 

punt onder a verbindt met het punt van over
gang van den weg van Langsar naar Teung
koe Tinggi over de S. Glangan ; 

e. door een lijn met azimuth N. 1321/2° 0. 
van laatstgenoemd punt tot een punt op deze 
lijn op 8 K.M. afstand hiervan; 

/. door een lijn met azimuth N. 421/2° 0. 
van laatstgenoemd punt tot een punt op deze 
lijn op 12 K.M. afstand hiervan; 

ten Oosten: 
(!. door een lijn met azimuth N. 1371/2° 0. 

van laatstgenoemd punt tot het snijpunt met 
de kust; 

ten Zuiden : 
h. dom de kustlijn vanaf laatstgenoemd 

punt tot aan de Noordgrens van de M . C. 
Aroebaai en vervolgens door deze grens tot 
aan het snijpunt met de lijn genoemd onder c. 

(2) De oppervlakte van dit terrein wordt 
voor de toepassing van dit contract geacht te 
bedragen 41,500 hectaren, behoudens even
tueele vermindering op grond van artikel 8 
dezer overeenkomst. 

Artt. 2 t/m 18. Zijn gelijkluidend met de 
artikelen 2 t/m 18 van ontwerp-overeenkomst 
F. 

21 Juli 1928. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van N ederlandsch-lndië tot wijziging 
en aanvulling van Afdeeling I der be
grooting van Nederlandsch-lndië voor het 
dienstjaar 1928. S. 269. 

21 Juli 1928. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van N ederlandsch-lndië tot wijziging 
en aanvulling van Afdeeling II der be
grooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1928. S. 270. 

21 Juli 1928. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van Nederlandsch-lndië tot wijziging 
en aanvulling van Afdeeling III der be
grooting van Nede,·landsch-lndië voor het 
dienstjaar 1928. S. 271. 

21 J uli 1928. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van N ederlanclsch-lndië tot wijziging 
en aanvulling van Afdeeling IIIA der be
grooting van Nederlandsch-lndië voor het 
dienstjaar 1928. S. 272. 

21 htli 1928. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
r aal van Nederlandsch-lndië tot wijziging 
en aanvulling van Afdeeling IV der be
grooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1928. S. 273. 

21 Juli 1928. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van Nederlandsch-lndië tot wijziging 
en aanvulling van Afdeeling V der be
grooting van Nede,·landsch,lndië voor het 
dienstjaar 1928. S. 274. 

21 Juli 1928. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van Nederlandsch-l ndië tot wijziging 
en aanvulling van Afdeeling VI der be
grooting van Nederlandsch-lndië voor het 
dienstjaar 1928. S. 275 . 

21 Juli 1928. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van Nederlandsch-lndië tot wijziging 
en aanvulling van Afdeeling VII der be
grooting van Nederlandsch-lndië voor het 
dienst jaar 1928. S . 276 . 

21 Juli 1928. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van Nederlandsch-lndië tot wijziging 
en aanvull ing van Afdeeling VIII der be
grooting van Nederlandsch-lndië voor het 
dienstjaar 1928. S. 277. 

21 Jul i 1928. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van Nederlandsc h-Tndië tot wijziging 
en aanvulling van Afdeeling IX der be
grooting van N ederlandsch-lndië voor het 
dienstjaar 1928. S. 278. 

21 Juli 1928. WET, houdende goedkeuring 
van het -besluit van den Gouverneur-Gene
raal van Nederlandsch-l ndië tot wijziging 
en aanvulling vltn Afdeeling X der be
grooting van Nederlandsch-lndië voor het 
dienstjaar 1928. S. 279. 

21 Juli 1928. WET, houdende nadere wijzi
ging van de begrooting van N P.derlandsch-
1 ndië voor het dienstjaar 1926. (Hoofd
stuk I. Uit,gaven in Ne<lerland.) S. 280. 

21 Juli 1928. WET, houdende nadere ~jziging 
van de begrooting van Ne<lerlandsch-Indië 
voor het dienstjaar 1926. (Hoofdstuk ll. 
Uitgaven in Ne<lerland,sch-Indië.) S. 281. 

21 Juli 1928. WET, houdende nadere wijzi
g ing van de begrooting van Nederlandsch
lndië voor het dienstjaar 1926. (Hoofd
st,uk I. Middelen in Nederland.) 
s. 282. 
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21 Juli 1928. WET, houdende nadere wijzi
ging van de begrooting van Nederlan<lsch
lndië voor het d ienstjaar 1926. (H oofd
stuk Il. Middel en in Nederlan<lsch-lndië.) 
S . 283 . 

21 Jul i 1928. WET tot gemeentelijke indee
ling van Zuiderzeegebied. S . 284. 

Wij WILHELMI A, enz ... . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is een gedeel te van het 
Zuiderzeegebied bij de gemeente Andijk te 
voegen: 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Bij de gemeente Andijk wordt ge

voegd het op bijbehoorende kaart aangeduide 
Zuiderzeegebied, dat ingesloten wordt door de 
lij nen, die de punten d, e, /, g, h en i verb in
den en de thans bestaande grens van de ge
meente Andijk met de Zuiderzee tusschen het 
punt i en het aanvangspunt d. 

De omschrijving der grenzen van het aan 
de gemeente Andijk toe te voegen gebied is 
als volgt: 

De westelijke grens wordt gevormd dr,.,i- de 
lijnen ~c, en e-/. De punten d, e en f zijn 
bepaald ten opzichte van de lijn AB, welke 
lijn loopt over het midden van de kruin van 
den dijk en waarva n de punten A en B zijn 
vastgelegd in de Rijksdriehoeksmeting. 

Punt A x = - 13604.67 y = + 65778.05 
Punt B x = - 13117.38 y = + 66767.52 
H et punt d is het toppunt van eene loodlijn 

ter lengte van 25 M. op de lij n AB. Het voet
punt van deze loodlijn is gelegen op een af
stand van 95.60 M. van het punt A. 

Punt e is het toppunt van ecne loodlijn ter 
lengte van 30 M. op de lijn AB, waarvan het 
voetpunt ligt op een afstand van 216 M. van 
punt A. 

Punt / is het toppunt van eene loodl ij n, 
eveneens ter lengte van 30 M. op de lijn AB. 
Het voetpu nt van deze loodlijn ligt op een 
afstand van 1037.85 M . van het punt A. 

De geheele a fstand AB bedraagt 1102.95 M. 
De noordelijke grens wordt gevormd door 

de lijnen g-h en h-i. De punten g, h en i 
zijn bepaald ten opzichte. van de lijn BC, wel
ke lijn loopt over het midden van de kruin van 
den dijk, en waarvan de punten B en C zijn 
vastgelegd in de Rijksdriehoeksmeting. 

Punt B x = - 13117.38 y = + 66767.52 
Punt C x = - 12205.49 y = + 66730.03 
Het punt g is het toppunt van eene loodlijn 

ter lengte van 30 M. op de lijn BC. Het voet
punt van deze loodlijn is gelegen op een af
stand van 847 .55 M. van punt C. 

P unt h is het toppunt van eene loodlijn ter 
lengte van 30 M. op de lijn BC, waarvan het 
voetpunt is gelegen op een afstand van 
198.40 M. van punt C. 

Punt i is het toppunt van eene loodlijn ter 
lengte van 21.8 M . op de lijn BC. Het voet
punt van deze loodlijn is gE)legen op een af
stand van 143.4 M. van het punt C. 

De geheele afstand BC bedraagt 912.65 M. 
De noordwestelijke grens wordt gevormd 

door den cirkelboog fg, waarvan de straal 
130 M. bedraagt. 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Finse, den 21sten Juli 1928. 

WILHELM! A. 
De Minister van B innenlan<lsche Zaken 

en Landbouw, J. B. Kan. 
De JJfinister van Wat e1"Staat, H. v.d. V egt e. 

( Uitgeg. 10 Septe1nber 1928. ) 
(De teekening behoo,·ende bij dit Staatsblad 

is niet opgen01nen.) 

21 Jul i 1928. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, erfdienstbaarheden of andere 
zakelijke rechten, noodig voor uitbreid ing 
YRn het gebouw der Openbare Leeszaal en 
Bibliotheek en voor verbreed ing van een 
gedeelte de r Bilderdij kstraat te 's-Graven
hage . S. 285. 

21 J uli 1928. WET tot wijzigiug van de be
grooting van inkomsten en u itgaven van 
het Staatsbedrijf der Algemeene Lands
drukkerij voor het dienstjaar 1927. S. 286. 

21 J ul i 1928. WET tot verhooging van het 
vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1928. S. 287. 

21 J uli 1928. WET tot wijzig ing van de Kies
wet, de Provinciale Wet en de Gemeente
wet. S. 288. 

Bijl. Hand. 2e Ka,ne1· 1927/1928 n°. 34 
1- 9. 

Hand. id. 1927/1928 bladz. 2433-2439 . 
Hand. l e Ka1ne1· 1927/1928 bladz. 1054, 

1097. 
Wij WILHELMINA, enz . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is gebleken de gelegenheid 
te openen voor bepaalde categorieën van kiezers 
om bij volmacht te stemmen, tevens aan te 
vullen de regeling van de voorziening van in 
de T weede Kamer, in de Provinciale Staten en 
in de gemeenteraden opengevallen plaatsen, 
en zoodanige verdere technische wijzigingen 
in de Kieswet, en daarmede samenhangend in 
de Provinciale Wet, de Gemeentewet en het 
Wetboek van Strafrecht aan te brengen,welke 
de practijk a ls noodzakelijk of doelmatig heeft 
aangewezen ; 

Zoo is het, dat Wi.i, den Raad van State, enz. 
Art. I. In de Kieswet worden de volgende 

wijzigingen gebracht : -
Aan artikel 1 wordt een lid toegevoegd, 

luidende: 
Voor de toepassing van deze wet wordt in

gezetenschap beoordeeld naar de werke~jke 
woonplaats. 

Aan artikel 3 wordt een lid toegevoegd, 
luidende: 

Met eene onherroepe~jke veroordeeling wordt 
gelijkgesteld het vervallen van het r echt tot 
strnfvordering volgens het eerste lid van 
artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht. 

Achter artikel 4 wordt ingevoegd een artikel 
4a, luidende : 
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De kiezer is, met inachtneming van het in 
-deze wet bepaalde, bevoegd bij volmacht te 
stemmen, indien zijn beroep of werkzaamheden 
medebrengen, dat hij herhaaldelijk of althans 
gedurende het gedeelte van het jaar, waarin de 
stemming gewoonlijk valt, werkzaam pleegt 
te zijn buiten de gemeente op welker kiezerslijst 
hij voorkomt, mits zijne afwezigheid, indien 
bij gedurende het tijdvak of de tijdvakken, 
waarin hij aldus werkzaam is, een of meermalen 
in die gemeente terugkomt, als regel telkens 
'langer dan drie dagen duurt. 

Mede is, met machtneming van het in deze 
wet bepaalde, bevoegd bij volmacht te stem
men, de vrouw, welke, gehuwd met een kiezer, 
-die voldoet aan de in het vorige lid gestelde 
voorwaarden, met haar man, in ,erband met 
-diens beroep of werkzaamheden, afwezig pleegt 
te zijn. 

In de artikelen 5 en 6 wordt in stede van 
,,1--4" gelezen: l--4a. 

In artikel 7, tweede lid, wordt de datum: 
,, lsten Februari" veranderd in lsten Januari. 

Aan artikel " worden de vol~ende leden 
toegevoegd : 

De lijst wijst aan, welke kiezers bevoegd 
zijn bij volmacht te stemmen en voor welke 
-verkiezing zij daartoe bevoegd zijn. De aan• 
wijzing geschiedt niet dan nadat <le belang• 
hebbende een daartoe strekkend met redenen 
omkleed verzoekschrift aan het gemeentebe
stuur heeft ingediend ; de indiening moet ge. 
schieden vóór 1 Januari, en niet eerder dan 
1 ûctober van het voorafgaande jaar. 

De vorm en de inrichting van het verzoek
schrift worden vastgesteld bij algemeenen 
maatregel van bestuur. Deze wijst tevens aan 
den tijd en de plaats, waarop formulieren 
kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar moeten 
zijn. 

Iu artikel 8, tweede lid, wordt de datum : 
,, lsten Februari" veranderd in : lsten J anuari. 

In artikel 9 wordt de datum: ,,15den Fe
bruari" veranderd in: 15den Januari. 

In artikel 10, eerste lid, wordt de datum : 
,,22sten Maart" veranderd in : 22sten Februari: 

In artikel 10. tweede lid, wordt de datum : 
,,23sten Maart" veranderd in : 23sten Februari. 
en "2lsten April" in: 16den Maart. 

In artikel 11 wordt de datum: ,,15den April" 
veranderd in : 9den Maart. 

Artikel 11, slot, wordt gelezen : 
daarop voorkomt, niet voorkomt, niet be

hoorlijk voorkomt, of al dan niet voor eenige 
verkiezing aangewezen is als bevoegd bij vol
macht te stemmen. 

In artikel 13, eerste lid, wordt de datum : 
,,2lsten April" veranderd in : 16den Maart. 

In artikel 13, derde lid, wordt de datum : . 
,,23sten April" veranderd in: 18den Maart. 

In artikel 14, eerste lid, wordt de datum: 
,,23sten April" veranderd in : 18den Maart, 
"ll "15den Mei" in : 28sten Maart. 

In artikel 14, tweede lid, wordt het woord: 
,, vjjfden" veranderd in : derden. 

In artikel 15, eerste lid, wordt de datum : 
" 15den Mei" (tweemaal) veranderd in: !sten 
April. 

Artikel 50, vijfde lid, eerste zin, wordt ge• 
lezen: 

Allereerst worden genummerd de lijsten welke 
tot groepen zijn verbonden, benevens de niet 

tot een groep verbonden ljjsten waarop dezelfde 
candidaten, in gelijk getal en in dezelfde volg
orde gerangschikt, zijn geplaatst (gelijkluidende 
lijsten). 

Achter artikel 50 wordt ingevoegd een artikel 
50a, luidendP- : 

Wanneer het betreft de verkiezing van de 
leden van den raad van eene gemeente, die 
niet in kieskringen is verdeeld, nummert het 
hoofdstembureau, in afwijking van het bepaalde 
bij de artikelen 48- 50, zoodra de termijn voor 
beroep is verstreken, of in geval van beroep, 
zoodra het besluit van de Ged. Staten aan het 
hoofdstembureau is medegedeeld, in eene voor 
de kiezers toegankelijke zitting de lijsten in de 
volgorde door b"t lot aangewezen. 

Aan artikel 53, eerste lid, wordt toegevoegd 
eene zinsnede, luidende : 

Heeft de kiezer een gemachtigde aangewezen, 
dan wordt, door afstempeling of op andere 
wijze, op de aan den kiezer toe te zenden kaart 
vermeld, dat mede aan den gemachtigde eene 
kaart is toegezonden, dat de kiezer bevoegd 
blijft zelf te stemmen, tenzij de gemachtigde 
reeds gestemd heeft, en dat de gemachtigde niet 
vóór twaalf uur des middags tot de stemming 
wordt toegelaten. 

In artikel 53, laatste lid, worden achter het 
woord .,Strafrecht" ingevoegd de woorden : en 
van artikel 150a dezer wet. 

Achter artikel 56 worden ingevoegd de vol
gende artikelen : 

Art. 56a. De belanghebbende, die een ver
zoekschrift als bedoeld in artikel 7, derde lid, 
aan het gemeentebestuur heeft ingediend, en 
die van de gevraagde bevoegdheid gebruik 
wil maken, doet daarvan in persoon mededeeling 
ter secretarie van de gemeente, op welker 
kiezerslijst hij moet voorkomen, aan den bur
gemeester of aan den daartoe door dezen aan
gewezen ambtenaar. De mededeeling kan ge. 
schieden, zood:ra het verzoekschrift is ingediend, 
doch niet later dan eene week na den dag der 
candidaatstelling. 

Hij geeft daarbij op naam en voornamen, 
dagteekening en plaats van geboorte van hem 
zelf en van den door hem aangewezen gemach
tigde. 

Van de aanwijzing wordt eene schriftE'lijke 
volmacht opgemaakt. De volmacht wordt door 
den kiezer en door den burgemeester of door 
den door dezen aangewezen ambtenaar onder
teekend. Een afschrift van de volmacht wordt 
den kiezer uitgereikt. 

De gemachtigde moet in persoon ter secretarie 
van de gemeente mededeelen, dat hij de vol
macht aanneemt. Van de aanneming wordt 
aanteekening gedaan onder het origineel der 
volmacht ; deze aanteekening wordt door den 
gemachtigde en door den burgemeester of den 
door dezen aangewezen ambtenaar ondertee
kend. Indien de aanneming niet reeds gelijk
tjjdig met de aanwijzing heeft plaats gevonden, 
geeft de burgemeester of de door dezen aan• 
gewezen ambtenaar onverwijld van de aan
wijzing kennis aan den gemachtigde met op• 
roeping om binnen vijf dagen ter secretarie de 
volmacht te komen aannemen ; is binnen dien 
termijn de volmacht niet aangenomen, dan is 
zij vervallen en kan de kiezer niet opnieuw 
voor dezelfde verkiezing een gemachtigde aan
wijzen. 
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De kiezer is niet bevoegd de gegeven vol
macht in te trekken. Indien de gemachtigde, 
hetzij na aanneming van de volmacht, hetzij 
binnen den voor aanneming in het vorig lid 
gestelden termijn overlijdt, is de kiezer bevoegd 
binnen den in het eerste lid gestelden termijn 
een anderen gemachtigde aan te wijzen. 

Van de volmacht- kan geen gebruik gemaakt 
worden, indien de kiezer op de kiezerslijst niet 
is aangewezen als bevoegd bij volmacht te 
stemmen of indien op den dag der stemming 
eene beslissing van den rechter bestaat, dat 
den kiezer die bevoegdheid niet toekomt. 

De vorm en de inrichting van de volmacht 
worden vastgesteld bij algemeenen maatregel 
van bestuur. 

Art. 56b. Als gemachtigde mogen slechts 
aangewezen worden zij, die in de gemeente, 
~achte~s de ingevolge __ artikel 10 vast&estelde 
kiezersliJst, bevoegd ZIJD tot het deelnemen 
aan dezelfde verkiezing. Indien de kiezer een 
gemachtigde heeft aangewezen vóór de vast
stelling van de kiezerslijst, en na de vaststelling 
dier lijst mocht blijken, dat de gemachtigde niet 
aan dezen eisch voldoet, wordt de volmacht 
als vervallen beschouwd en kan de kiezer niet 
opnieuw voor dezelfde verkiezing een gemach
tigde aanwijzen. 

Een kiezer mag niet meer dan één aanwijzing 
als gemachtigde aannemen, behoudens dat ruj 
eene tweede aanwijzing mag aannemen, indien 
beide aanwijzingen zijn geschied door personen, 
die tot zijn buisgenooten behooren. 

De burgemeester of de door hem aangewezen 
ambtenaar mag niet medewerken aan eene 
aanwijzing of aanneming, welke zou strijden 
met de bepalingen van dit of van het voorgaande 
artikel. 

,1rt. 56c. Onverminderd het bepMlde in 
artikel 53, eerste lid, ontvangt de gemachtigde 
eene kaart, bev11,t.tende de oproeping van den 
kiezer voor de stemming in het stemdistrict 
waartoe de kiezer behoort. Op deze kaart wordt, 
behalve het in artikel 53 bepaalde, vermeld de 
inhoud van artikel 150a. 

De vorm en de inrichting dezer kaart worden 
vastgesteld bij algemeenen maatregel van be
s tuur. 

Artikel 53, vierde lid, is van toepassing op 
den gemachtigde, die zijne kaart heeft verloren 
of wien geen kaart is toegezonden. 

Art. 56d. De burgemeester draagt zorg, dat 
in het uittreksel van de lijst, dat op de tafel 
ligt voor het stembureau, bij den naam van 
den kiezer aanteekening wordt gedaan van de 
gegeven volmacht met vermelding van naam, 
voornamen, dagteekening en plaats van geboor
te van den gemachtigde. 

De burgemeester dra11,gt tevens zorg, dat op 
de tafel voor het stembureau de origineele 
volm1tnht- li!rt. 

Art. 56e. De burgemeester maakt, eene 
week na afloop van den in artikel 56a, eerste 
lid, gestelden termijn, eene lijst op, waarop in 
alphabetische volgorde zijn vermeld de kiezers, 
die een gemachtigde hebben aangewezen, met 
aanteekening van naam, voornamen, dagtee
kening en plaats van geboorte van den ge
machtigde. Deze lijst wordt ter secretarie der 
gemeente voor een ieder ter inzage nedergelegd, 
en, tegen betaling der kosten, in afdruk of 
afschrift verkrijgbaar gesteld 

De vorm en de inrichting· van de lijst worden 
vastgesteld bij algemeenen ma-atregel van be
stuur. 

Art. 56/. De kiezer, die een gemachtigde heeft 
aangewezen, blijft bevoegd zelf te stemmen, 
tenzij de gemachtigde reeds gestemd heeft. 

De gemachtigde wordt, doch niet vóór 
12 uur des middags, en indien de kiezer niet 
zelf reeds heeft irestemd, tot de stemming 
toegelaten, indien hij in het bezit is van de bij 
artikel 56c vermelde kaart. 

De gemachtigde overhandigt deze kaart aan 
den voorzitter van het stembureau. 

Art. 56g. Onverminderd het bepaalde in 
artikel 74 leest de voorzitter van het stem
bureau mede den naam en de voornamen van 
den gemachtigde op. 

Het lid van het stembureau, bedoeld in 
artikel 76, teekent merle aan, of de kiezer, die 
een gemachtigde heeft aangewezen, zelf dan 
wel de gemachtigde heeft gestemd. 

Art. 56h. De volmacht geldt tevens voor 
de deelneming van den kiezer aan eene nieuwe 
stemming ingevolge artikel 135 der Kieswet, 
art-ikel 70b der Provinciale Wet of artikel 38 
der Gemeentewet en aan volaende voor het
zelfde vertegenwoordigend lichaam gehouden 
verkiezingen, zoolang dezelfde kiezerslijst van 
kracht is. 

Art. 56j. Voor den gemachtigde, die zich 
in het stemlokaal bevindt, gelden de rechten 
en verplichtingen van den kiezer. 

Art. 56k. Indien de kiezer, die den ge
machtigde heeft aangewezen, vóór het uit
brengen di>r stem overleden was, is de door den 
gemachtigde uitgebrachte stem niettemin geldig. 

Art.ikel 57a wordt gelezen : 
Met inachtneming van het bepaalde in de 

artikelen 57b tot en met 57j kan de kiezer bij 
de verkiezing van de leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal en der Provinciale 
Staten in plaats van in de gemeente, op welker 
kiezerslijst hij voorkomt, in eene andere_ ge
meente aan de stemming deelnemen. BIJ de 
verkiezing van de leden der Provinciale Staten 
moet die andere gemeente gelegen zijn in 
dezelfde provincie. 

De kiezer kan in die andere gemeente niet 
bij volmacht ste=en. 

Artikel 57e, eerste lid, wordt gelezen : 
De kiezer noch zijn gemachtigde zjjn bevoegd 

deP-1 t e nemen aan de stemming in de gemeente 
op welker kiezerslijst de kiezer voorkomt. 

Het eerste en tweede lid worden tweede en 
derde lid. 

Aan artikel 57j worden toegevoegd de woor
den: of artikel 70b der Provinciale Wet. De 
punt achter het woord Kieswet vervalt. 

De aanhef van artikel 72 wordt gelezen : 
Behoudens het bepaalde in artikel 56/, tweede 

lid, wordt niemand tot de stemming toegelaten 
dan die .. .... . 

In het tweede lid van artikel 72 vervailen 
de woorden : ,, , behalve in het geval, voor·zien 
bij art. 61 of bij het bestaan van eene ge]Jive 
reden van verhindering". 

Artikel 91 wordt gelezen : 
Het stembureau legt binnen t\vee dagen na 

den dA.g der stemlnÎng aan den burgemeester 
over eene door den voorzitter en de beide 
andere leden onderteekende lijst, bevattende de 
namen van de kiezers binnen zijn ressort, die 



661 21 .T u L r (S.288) 1928 

zfrh niet hebben aangemeld overeenkomstig 
art. 72, tweede lid. 

Achter artikel 100 wordt ingevoegd het 
volgend artikel : 

Art. 100a. Indien door toepassing van 
artikel 100 aan eene lijst, die de volstrekte 
meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen 
heeft verkregen, een aantal plaatsen is toe
gekend kleiner dan de volstrekte meerderheid 
van het aantal te vervullen plaatsen, wordt 
aan deze lijst alsnog één plaats toegekend en 
v&rvalt daartegenover één plaats, toegekend 
aan de lijst, die voor het kleinste overschot 
eene plaats heeft ontvangen. Indien twee of 
meer lijsten voor hetzelfde kleinste overschot 
eene plaats hebben ontvangen, beslist het lot. 

Aan artikel 101, tweede lid, wordt de volgende 
zinsnede toegevoegd : 

Bij deze verdeeling bl,ift artikel 100a bmten 
toepassing. 

In artikel 104, eerste en tweede lid, worden 
de woorden : ,,mits elk hunner een aantal 
stemmen verkreeg grooter dan de helft van den 
ljjstkiesdeeler" telkenmale vervangen door de 
woorden : voorzoover die candidaten een aantal 
stemmen hebben verkregen grooter dan de 
helft van den lijstkiesdeeler. 

Artikel 105 wordt gelezen: 
Het centraal stem bureau rangschikt ten 

aanzien van iedere lijst de daarop voorkomende 
candid::iten in zoodanige volgorde, dat bovenaan 
komen te staan rle candidaten, die •het aantal 
ste=en vereischt om gekozen te zijn hebben 
verkregen, in de volgorde van de lijst, en daarna 
de overige candidaten. 

De candidaten, welke niet het aantal stemmen 
vereischt om gekozen te zijn hebben verkregen, 
worden zoodanig gerangschikt, dat eerst komen, 
in de volgorde van het door ieder van hen 
verkregen aantal stemmen, de candidaten, die 
een aantal stemmen verkregen grooter dan de 
helft van den lijstkiesdeeler, en daarna de 
overige in de volgorde van de lijst. 

Voor zoover candidaten een gelijk aantal 
stemmen hebben verkregen, beslist de volgorde 
der lijst. 

Artikel 104, vierde lid, blijft bij de toepassing 
van dit artikel buiten rekening. • 

In artikel 108 wordt in plaats van "en 136" 
gelezen : , 136 en 142a. 

In artikel 114m, tweede lid, wordt in stede 
van : ,,98 tot en met 102" gelezen : 98, 99, 
100, 101 en 102. 

In artikel 130, eerste lid, tweede volzin, wor
den de woorden : ,,die reeds lid der Kamer is" 
vervangen door de woorden : die lid der Kam~r 
is of als zoodanig benoemd is verklaard, terwul 
over zijne toelating als lid nog niet is beslist. 

De derrle volzin vervalt. 
In artikel 134 worden de woorden : ,,geacht 

wordt geen invloed te hebben gehad, e1_1, in
geval van ongeldigheid van stemming, de meuwe 
stemming ueacht wordt geen invloed te kunnen 
hebben" .;'ervangen door : geen invloed kan 
hebben gehad, en, ingeval van ongeldigheid 
van stemming, de nieuwe stemming geen 
invloed kan hebben. 

Tn het tweede lid van artikel 137 en het 
derde lid van de artikelen 141 en 142 vervallen 
de woorden : ,,en derde". 

Achter artikel 142 wordt ingevoegd een 
artikel 142a, luidende: 

Indien de voorzitter van het centraal stem
bureau op denzelfden dag kennis krijgt. van 
het openvallen ingevolge een der artikelen 130, 
137 of 141, van meer dan één plaats in de 
Tweede Kamer, en het met het oog op de ver
vulling van deze of van later openvallende 
plaat~en van belang kan zi,in, in welke plaats 
het eerst een candidaat zal worden benoemd 
verklaard, zal het cent.raal stembureau, in eene 
zitting te houden binnen veertien dagen na 
voormelden dag, door het lot de volgorde 
aanwijzen, waarin die plaatsen zullen worden 
vervuld. Binnen acht dagen na deze zitting zal 
de voorzitter verrichten, hetgeen in de artikelen 
130, 137 en 141 is bepaald. 

Artikel 136, tweede, derde en vierde lid, 
zijn van toepassing. 

In het eerste lid van artikel 149 worden 
tusschen de woorden "komen" en,,, ontvangt" 
ingevoegd de woorden : en niet valt onder de 
bepaling van artikel 61 ; en worden de woorden : 
,,zijner woonplaats" vervangen door : der ge
meente, waar hij zijn stemrecht had moeten 
uitoefenen,. 

In het tweede lid van artikel 149 worden de 
woorden "het kantongerecht zijner woonplaats" 
vervangen door : den rechter van het kanton, 
waarbinnen de gemeente, bedoeld in het eerste 
lid, is gelegen, door den burgemeester dier ge
meente ; wordt in plaats van "252a" gelezen : 
383 ; vervallen de woorden ,, , door den bur
gemeest,er zijner woonplaats" ; vervallen de 
woorden "door dezen" ; en wordt achter de 
woorden "aan den kiezer" ingevoegd : of te 
zijner woon- of verblijfplaats aan een zijner 
hmsgenooten. 

Aan het lid wordt eene zinsnede toegevoegd, 
luidende : 

De ambtenaar, met de uitreiking belast, 
wordt aangewezen door den burgemeester der 
woonplaats van den kiezer. 

In het derde lid van artikel 149 wordt in 
plaats van "252c" gelezen : 385. Aan dit lid 
wordt eene zinsnede toegevoegd, luidende : 
Echter blijft artikel 386, eerste en vijfde lid, 
bmten toepassing, geschiedt de oproeping tegen 
eene terechtzitting, welke wordt gehouden nadat 
ten minste tien dagen sedert den dag der 
uitreiking zullen zijn verstreken en wordt een 
rlubbel der oproeping bij de stukken gevoegd. 

In het vierde lid van artikel 149 wordt het 
woord "naar" vervangen door: der gemeente, 
bedoeld in het eerste lid, aan. 

In het eerste lid van artikel 150 vervallen de 
woorden : ,, , tenzij den rechter van eenige 
geldige reden van verhindering bl~jkt,". 

Het derde lid van artikel 150 wordt vervangen 
door de volgende bepaling : 

Niet strafbaar is de kiezer, indien blijkt, dat 
hij eene geldige reden van verhindering heeft 
gehad of dat hij viel in de bepaling van artikel 61. 

In het vierde lid van artikel 150 wordt het 
woord: ,,wordt" vervangen door: kan worden. 

Achter artikel 150 wordt ingevoegd het 
volgende artikel : 

Art. l50a. Hij die b~j eene verkiezing als 
gemachtigde stemt voor een persoon, wetende 
dat deze overleden is, wordt gestraft met 
hechterus van ten hoogste eert maand of geld
boete van ten hoogste duizend gulden. 

In artikel 154 wordt achter " 150" ingevoegd, 
150a;. 
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Art. IL De wijziging van cle artikelen 130, 
137, 141 en 142 der Kieswet is niet van toe
passing bij de vervnlling van eene opengevallen 
plaats in de bij het in werking treden dezer wet 
zitting hebbende Tweede Kamer. 

Art. !IL In de Provinciale wet worden de 
volgende wijzigingen gebracht: 

In artikel 5, eerste lid, wordt de datum: 
,, laatste Dinsdag der maand Februari" ver
anderd in: tweede Dinsdag van Maart. 

In artikel 11, tweede lid, wordt het woord: 
,, vier" veranderd in: drie. 

In artikel lla, eerste lid, tweede volzin, 
wordt in stede van: ,,d ie reeds lid der Staten 
is" gelezen: die lid der Staten is of a ls zoo
danig benoemd is verklaard, terwijl over zijne 
toelating als lid nog niet is beslist. 

De derde volzin van het eerste li d vervalt. 
In de artikelen llb, derde li d, 70d, tweede 

lid, en 70e, derde lid, vervallen de woorden: 
,,en derde" . 

In artikel 15, tweede lid, worden de woor
den: ,,twee maanden" vervangen door: zes 
weken. 

In artikel 17, tweede lid, wordt tusschen de 
woorden "hunne" en "woonplaats" ingevoegd 
het woord: werkelijke. 

Iu art. 70a bis worden de woorden: .,geacht 
wordt geen invloed te hebben gehad, en, in
geval van ongeldigheid van stemmi ng, de 
nieuwe stemming geacht wordt geen invloed 
te kunnen hebben" vervangen door: geen in
vloed kan hebben gehad, en, ingeval van on
geldigheid van stemming, de nieuwe stemming 
geen invloed kan hebben. 

Achter artikel 70e wordt ingevoegd een ar
tikel 70c bis, luidende: 

Indien de voorzitter van het hoofdstembu
reau, aangewezen in artikel 34, eerste I iel , der 
Kieswet, op denzelfden dag kennis krijgt van 
het openvallen ingevolge een der artikelen 
lla, llb of 70d van meer dan één plaats in 
de Staten, en het met het oog op de vervul
ling van deze of van later openvallende plaat
sen van belang kan zijn, in welke plaats het 
eerst een cand idaat zal worden benoemd ver
klaard, zal dat hoofdstembureau in eene zit
ting te houden binnen 14 dagen na voormel
den dag door het lot de volgorde aanwijzen, 
waarin die plaatsen zullen worden vervuld. 
B innen acht dagen na deze zitting zal de voor
zitter verrichten hetgeen in de artikelen lla, 
llb of 70d is bepaald. 

Artikel 70c, tweede en derde l id, zijn op 
deze zitting van toepassing. 

In artikel 70/ .wordt achter " 70c" inge
voegd: 70c bis. 

Artikel IV. De wijziging van de artikelen 
lla, llb, 70d en 70e der Provinciale wet is 
niet van toepassing bij de vervulling van eene 
opengevallen plaats in de bij het in werking 
treden dezer wet zitting hebbende Staten. 

Art. V. In de Gemeentewet worden de 
navolgende wijzigingen gebracht: 

In artikel 7, eerste lid, wordt in stede van 
,.April" gelezen: Mei. 

In artikel 13, tweede lid, wordt het woord 
"vier" veranderd in: drie, en vervallen de 
woorden: ,.het eers1,e lid van''. 

ln artikel 16 wordt in stede van: ,,en van de 
processen-verbalen der zittingen van dat 
bureau, waarin" gelezen : van · het proces-

verbaal der zitting van dat bureau, bedoeld in 
artikel 38c bis, en van de besluiten van den 
voorzitter van dat bureau, waarbij. 

In artikel 16a, eerste lid, tweede volzin, 
wordt in stede van : ,,die reeds lid van den raad 
is" gelezen : die lid van den raad is of als zoo
danig benoemd is verklaard, terwijl over zijne 
toelating als lid nog niet is beslist. 

De derde volzin van het eerste lid vervalt. 
In artikel 17, tweede lid, wordt in stede var. 

,, twee maanden" gelezen : vier weken. 
In de artikelen 18a, tweede lid, 38b, tweede 

lid, en 38c, vierde lid, vervallen de woorden : 
,,en derde". 

In a rtikel 19, tweede lid, wordt tusscben de 
woorden "hunne" en "woonplaats" ingevoegd 
het woord : werkelijke. 

In artikel 22, eerste lid, worden de woorden 
.. wordt de oudste in jaren voor benoemde ge
houden" vervangen door : beslist het lot. 

Artikel 22, tweede lid, vervalt. 
In artikel 26, laatste lid, wordt het woord 

,,verkiesbaar" vervangen door: benoembaar. 
In ar tikel 31, derde lid, worden de woorden : 

,,geacht wordt geen invloed te hebben gehad, en, 
ingeval van ongeldigheid der stemming, de 
nieuwe stemming geacht wordt geen invloed 
te kunnen hebben" vervangen door: geen in
vloed kan hebben gehad, en, ingeval van on
geldigheid der stemming, de nieuwe stemming 
geen invloed kan hebben. 

Achter .artikel 38c wordt ingevoegd een 
artikel 38c bis, luidende : 

Indien de voorzitter van het hoofdstembureau, 
aangewezen in artikel 34, tweede lid, der Kies
wet, op denzelfden dag kennis krijgt van het 
openvallen ingevolge een der artikelen 16a, 18a 
of 38b van meer dan één plaats in den raad, en 
het met het oog op de vervulling van deze of 
van later openvallende plaatsen van belang 
kan zijn, in welke plaats het eerst een candidaat 
zal worden benoemd verklaard, zal dat hoofd
stembureau in eene zitting te houden binnen 
14 dagen na voorrnelden dag door het lot de 
volgorde a-anwijzen, wa,11,rin die plaatsen zullen 
worden vervuld. Binnen acht dagen na deze 
zitting zal de voorzitter verrichten hetgeen in 
de artikelen 16a, 18a of 38b is bepaald 

Artikel 38a, tweede, derde en vierde lid, 
zijn op deze zitting van toepa.ssing. 

In artikel 38d wordt in plaats van "en 38a" 
gelezen : , 38a en 38c iis. 

Art. VI. De wijziging van de artikelen 16a, 
18a, 38b en 38c der Gemeentewet is niet van 
toepassing bij de vervulling van eene open
gevallen plaats in de bij het in werking treden 
dezer wet zitting hebbende gemeenteraden. 

Art. VII. In de artikelen 125 en 126, eer
ste I id van het Wetboek van Strafrecht, wor
den tuSschen de woorden "zijn" en "kiesrecht" 
ingevoegd de woorden: of eens anders. 

In artikel 126, tweede lid, van het Wetboek 
van Strafrecht, worden achter het woord: 
,, kiezer" ingevoegd de woorden : of den ge
machtigde van een kiezer, . 

In artikel 127 van het Wetboek van Straf
recht, worden de woorden: ,,waardoor de stem 
van een kiezer van onwaarde wordt of een 
ander dan de door dien kiezer bedoel de per
soon wordt aangewezen" vervangen door: 
waardoor eene stem van onwaarde wordt of 
een ander dan de bij het uitbrengen van de 
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stem bedoelde persoon wordt aangewezen. 
Art. VIII. Deze wet treedt in werking met 

ingang van den dag na dien harer afkondiging. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Finse, den 2lsten Juli 1928. 

. WILHELMINA. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
J. B. Kan. 

De Minist,er 11an Justitie, ,T. Don n er. 
(Uitgeg . 20 Aug. 1928.) 

21 Jul i 1928. WET, houdende goedkeuring 
van het op 4 November 1913 te 's-Graven
hage tusschen Nederland en Chil i gesloten 
consulair verdrag, betreffende de toelat ing 
van consulaire ambtenaren van Chil i in 
N ederlandsch-lndië, Suriname en Cura.çao. 
S. 289. 

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

dat het op 4 November 1913 te 's-Gravenhage 
tusschen Nederland en Chili gesloten consu
lair verdrag, betre ffende de toelating van 
consulaire ambtenaren van Chili in Neder
landsch-l11dië, Suriname en Curaçao, . ingevol
ge artikel 58 der Grondwet, de goedkeuring 
der Staten-Generaal behoeft ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. I. H et nevens deze wet in afdruk ge

voegde verdrag tusschen N ederland en Chili, 
den 4den November 1913 te 's- Gravenhage 
gesloten, wordt goedgekeurd. 

Art . II. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, na dien hare r afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Finse, den 21sten Juli 1928. 

WILHELMINA. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

B e e l· a e r t s v a n B 1 o k 1 a n d. 
De Minister van K oloniën, 

Ko n i n g s b e r ge r. 
(Uitgeg . 23 Augustus 1928.) 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen en de President der Republiek Chili, 
wenschende de tusschen de be ide landen be
staande vriendschapsbanden hechter te maken 
en teneinde aan de tusschen Nederland en 
Chili gevestigde h andelsbetrekkingen de meest 
mogelijke uitbreiding te verzekeren, zijn over
eengekomen dit verdrag te slui ten, hetwelk 
de rechten, verplichtingen en vrijdommen der 
consul aire ambtenaren van Chili in de N eder
landsche Koloniën duidelijk en nauwkeurig 

·vaststelt. 
Te dien einde hebben zij tot hunne weder

zijdsche gevolmachtigden benoemd: 
Hare Majesteit de Koningin der N eder

landen : 
Jonkheer J. Loudon, HoogstDerzelve r Mi

nister van Buitenlandsche Zaken, en 
de President der R epubl iek Chili: 
den H eer Jorje Huneeus, Buitengewoon Ge

zant en Gevolmachtigd Minister van Chili in 
België en in N ederland. 

die, daartoe behoorlijk gevolmacht igd, de 
volgende artikelen hebben vastgesteld: 

Art. 1. De Regeering der R epubliek Chili 
zal overeenkomstig den inhoud van dit ver
drag Consuls-Generaal, Consul s, Vice-Consuls 

en Consulaire Agenten kunnen benoemen in al 
de h avens van de overzeesche bezittingen en 
koloniën der Nederlanden, welke open zijn 
voor den h andel van alle landen. 

Art. 2. De Consuls-Generaal, Consuls, Vice
Consuls en Consulaire Agenten van de R epu
bliek Chili worden beschouwd als h andels
agenten, belast met de bescherming van den 
h andel hunner landgenooten in hun consulair 
ressor t . Zij houden verblijf in de haven der 
koloni e, in hun ne commiss ie genoemd en zijn 
onderworpen zoowel aan de burgerlijke als 
aan de strafwetten der kolonie , behoudens de 
uitzonderingen, welke di t verdrag te hunnen 
gunste vaststelt. 

Art. 3. De Consuls-Generaal, Consuls, Vice
Consuls en Consulaire A genten van Chili kun
nen niet tot de uitoefening hunner werkzaam
heden worden toegelaten, noch in het genot 
gesteld worden van de vrijdommen, welke 
daaraan verbonden zijn, dan nadat de Regee-
1·ing van H are Majesteit de Koningin der 
Nederlanden hun het exequatur heeft ver
leend. De Commissie der genoemde ambte
naren wijst hun consulair ressort en hunne 
standplaats aan. 

Zoodra het exequatur mede onderteekend is 
door den Gouverneur der kolonie, hebben de 
bedoelde Consulaire ambtenaren rech t op be
scherming der Regeering en op den bijstand 
der plaatselijke overheid ter verzekering der 
vrije uitoefening hunner werkzaamheden. 

De R egeering behoudt zich de bevoegdheid 
voor het exequatur in te trekken of het te 
doen intrekken door den Gouverneur der ko
lonie met opgave der redenen van dien maat
regel. 

Art. 4. De Consuls-Generaal, Consuls, Vice
Consuls en Consulaire Agenten der Republiek 
Chili zijn bevoegd boven de buitendeur hun
ner woning een schild te plaatsen met het 
wapen der Republiek, voorzien van het op
schrift: ,,Consulaat-Generaal , Consulaat, Vice
Consulaat of Consulair A gentschap der Re
publiek Chili". 

H et is verstaan dat dit uitwendig teeken 
niet zal kunnen worden beschouwd als geven
de recht van asyl, en dat de woning en hare 
bewoners niet zullen kunnen worden onttrok
ken aan de vervolging der plaatselijke justi
tie. 

Ar t . 5. H et staat echter vast dat de ar
chieven en bescheiden betreffende de consu
laire zaken tegen elk onderzoek beschermd 
zijn en dat geen enkele burgerlijke, militaire, 
politie- of rechterlijke overheid die op eeniger
lei wijze en onder eenig voorwendsel zal kun
nen in beslag nemen, noch inzage ervan ne
m en. 

Art. 6. De Consuls-Generaal, Consuls, Vice
Consuls en Consulaire Agenten zijn met gee
nerlei diplomatieke waardigheid bekleed. 

Geene aanvrage kan tot de N ederlandsche 
R egeering gericht worden anders dan door 
tusschenkomst van den Diplomatieken Agent 
te 's-Gravenhage gevestigd. Bij ontstentenis 
van dezen kan de Consul-Generaal, de Con
sul. de Vice-Consul of de Consulair Agent 
zelf de aanvrage doen aan den Gouverneur 
der kolonie, onder bewijs· van het dringende 
der zaak en met uiteenzetting der redenen 
waarom de aanvrage niet kan worden gedaan 
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aan de ondergeschikte overheden, of aantoo
uende dat vroegere tot die overheden gerichte 
aanvragen zonder gevolg zijn gebleven. 

Art. 7. Het door de Consulaire ambtena
ren afgegeven of voor gezien geteekend pas
poort ontslaat den houder geenszins van de 
verplichting om zich te voorzien van alle de 
stukken, door de wetten of plaatselijke regle
menten tot het reizen of zich vestigen in de 
koloniën gevorderd, en laat onverkort het 
recht dat het Gouvernement der kolonie be
zit om er het verblijf te ontzeggen aan, of er 
de verwijdering te gel asten van ieder persoon, 
zelfs al is deze in het bezit van een paspoort. 

Art. 8. Alle verrichtingen tot redding van 
Chileensche schepen, welke schipbreuk gele
den hebben op de kust van eene der Neder-
1 andsche koloniën, worden bestuurd door de 
Consuls-Generaal , Consuls, Vice-Consuls of 
Consulaire ambtenaren van de Republiek 
Chili. 

De tusschenkomst der plaatselijke overheden 
geschiedt a lleen om de orde te handhaven, om 
te waken voor de belangen der bergers, in
dien zij niet tot de bemanning der veronge
lukte schepen behooren, en om de uitvoering 
te verzekeren van de bepalingen, welke bij 
den in- en uitvoer van de geredde goederen 
nageleefd moeten worden. 

Bij afwezigheid en tot aankomst van de Con
suls-Generaal, Consuls, Vice-Consuls of Consu
laire Agenten, moeten de plaatselijke overheden 
overi gens a lle noodige maatregelen nemen 
voor de bescherming der personen en tot be
houd der goederen van het verongelukte schip. 

D aarenboven is overeengekomen dat van de 
geredde goederen geenerlei in- en uitgaande 
rechten verschuldigd zijn, tenzij zij tot het 
binnenl andsch verbruik worden toegelaten. 

Art. 9. De Consuls-Generaal, Consuls, Vice
Consuls en Consulaire A genten kunnen de 
hulp inroepen van de plaatsel ijke overheden 
voor het aanhouden, gevangennemen en in 
verzekerde bewaring houden van deserteurs 
van Chileensche koopvaardij- of oorlogssche
pen. 

Te dien einde wenden zij zich schriftelijk 
tot de bevoegde plaatselijke overheden en in
dien door de scheepsregisters, de monsterrollen 
of door andere authentieke stukken blijkt dat 
de opgeëischte personen deel uitmaakten van 
de bemanning. zal de uitlevering worden toe
gestaan, tenzij de betrokken persoon Neder
landsch onderdaan zij. 

De plaatselijke overheden zijn gehouden ge
bruik te maken van alle in hun macht zijnde 
middelen tot het doen aanhouden der deser
teurs. Na hunne aanhouding worden deze 
laatsten ter beschikking gesteld van de ge
noemde Consulaire ambtenaren en kunnen 
worden gevangen gehouden op aanvrage en op 
kosten van degenen. die hen opeischen, tot
dat deze laatsten gelegenheid vinden om hen 
te doen inschepen of hen terug te zenden naar 
Chileensch gebied. Indien echter deze gelegen
heid zich niet voordoet binnen den tijd van 
d1·ie maanden, van af den dag van de aan
houding der deserteurs, worden deze in vrij
heid gesteld en kunnen om dezelfde redenen 
niet weder in hechtenis worden genomen. 

Intusschen wordt de uitlevering der deser
teurs, die eenig strafbaar feit gepleegd moch-

ten hebben dat onder de jurisdictie der Ne
der! andsche overheden valt, niet toegestaan, 
dan nadat de be trokken koloniale of Neder
landsche rechtbank uitspraak heeft gedaan en 
daaraan ui tvoering is gegeven. 

Art. 10. Wanneer een Chileensch onder
daan komt te overlijden zonder bekende erf
genamen of uiterste wil suitvoerders na te 
laten, geven de Nederlandsche overheden, 
krachtens de wetten der kolonie met het be
heer van een boedel belast, daarvan kennis 
aan de Consulaire ambtenaren, ten einde de 
noodige inlichtingen aan de belanghebbenden 
te doen toekomen . 

Art. ll. De Consuls-Generaal, Consuls, 
Vice-Consuls of Consulaire Agenten van Chili 
zijn op verzoek van den gezagvoerder of van 
dengene die hem vervangt, uitsluitend belast 
met de handhaving der inwendige tucht aan 
boord van de koopvaardij schepen hunner natie. 

Zij zijn ui tslui tend bevoegd tot kennisneming 
van alle geschillen ontstaan op zee of in de 
haven tusschen den schipper, de officieren en 
de overige leden der bemanning, met inbegrip 
van die, betrekking hebbende op de regeling 
der gage en de uitvoering der wederzijds 
aangegane verb intenissen . 

De Rechtbanken of andere overheden der 
kolonie mogen zich uit geenerlei hoofde in 
clie geschillen mengen, tenzij deze van dien 
aard mochten zijn dat de openbare rust en 
orde aan wal of in de haven daardoor mocht 
worden verstoord, of dat personen niet tot de 
bemanning behoorende daarin mochten be
trokken zijn. 

Art. 12. Voor zoover in de R epubliek Chili 
de Consuls-Generaal, Consuls, Vice-Consuls en 
Consulaire A genten van Nederl and, onder 
voorwaarde van wederkeerigheid, de rechten 
en vrijdommen, in dit artikel vermeld, ge
nieten, zijn de Chi leensche Consuls-Generaal, 
Consuls , Vice-Consuls en Consulaire Agenten, 
die buiten en behalve hun consulairen werk
kring geen enkele openbare bediening of be
t rekking bekleeden en die in geen enkelen 
tak van nijverheid of h andel werkzaam zijn , 
vrijgesteld van inlnvartiering, zelfs in geval 
van oorlog, evenals van elke personeele be
lasting en van alle rijks- of gemeentebelas
tingen van personeelen aard, tenzij de ge
noemde Consulaire ambtenaren Nederlandsche 
onderdanen zijn of reeds tijdens hunne be
noeming in N ederland of zijne koloniën woon
àchtig waren. 

Art. 13. De Chileensche Consuls-Generaal, 
Consuls , Vice-Consuls en Consulaire Agenten 
in de Nederlandsche koloniën zullen, buiten 
en behalve de in dit verdrag vermelde geval
len a ll e overi ge voorrechten, vrijstellingen en 
vrijdommen genieten, welke reeds zijn toege
kend of in de toekomst zullen worden toege
kend aan de Consulaire ambtenaren van den
zelfden rang van de meest begunstigde natie. 

Art. 14. Dit verdrag treedt in werking 
negentig dagen na de uitwisseling der akten 
van bekracht iging, welke zoo spoedig moge
lijk te 's-Gravcnh age zal plaats vinden. 

H et is gesloten oor een tijd van vijf jaren, 
te rekenen van af den dag der uitwisseling. 

Tenzij een der Hooge Contracteerende Pa1·
tijen aan de andere twaalf maanden vóór het 
verloopen van den termijn van vijf jaar haar 
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voornemen heeft te kennen gegeven om de 
werking er van te doen ophouden, zal dit 
verdrag alsnog van kracht blijven gedurende 
één jaar na de opzegging door een der Hooge 
Contracteerende P artijen. 

'l'en blijke waarvan de bovengenoemde Ge
volmachtigden dit verdrag hebben geteekend 
en van hunne zegels voorzien. 

Gedaan in dubbel, in de Nederlandsche en 
in de Spaansche taal , te 's-Gravenhage, den 
vierden November 1913. 

(L. S . ) J. Lou do n. 
(L. S.) J o r j e H u n e e u s. 

C h i I e e n s c h e t e k s t. 

Su Majestad la Reina de los Paises Bajos 
y el Presidente de la Republica de Chile , 
deseando estrechar· los lazos de amistad que 
existen entre las dos naciones y con el fin de 
asegurar el desarrollo más amplio de las 
relaciones comerciales establecidas entre el
las, han acordado celebrar la presente Conven
ción, que determina de manera clara y pre
cisa los derechos, deberes e inmunidades de 
los funcionarios consulares chilenos en las 
Colonias Holandesas, 

Y al efecto h an nombrado sus Plenipoten
ciarios ,respectivos: 

Su Majestad la Reina de los Paises Bajos, a 
Jonkheer J . Loudon, Su Ministro de Rela
ciones Exteriores, y 

El Presidente de la Republica de Chile, al 
Senor don Jorje H uneeus, Enviado Extraor
dinario y Ministro Plenipotenciario en Bél
gica y los Pafses Bajos, 

quienes, debidamente autorizados al efecto, 
convinieron en los siguientes artfculos : 

Articulo 1. E l Gobierno de la Republica 
de Chile podrá nombrar, en los términos de 
esta Convención, Cónsules Generales, Cónsu
les, Vicecónsules y Agentes Consulares en 
todos los puertos de las posesiones de ui tra
mar y de las colonias. holandesas, abiertos al 
comercio de todas las naciones. 

Art. 2. Los Cónsules Generales, Cónsules, 
Vicecónsules y Agentes Consulares de la Re
publica de Chile serán cons iderados como 
agentes comerciales encargados de proteger el 
comercio de sus nacionales en su distrito con
sular. Residirán en el puerto de la Colonia 
indicado en su patente y estarán someti dos 
a las leyes civi les y penales de la Colonia, 
salvo los excepciones que la presente Conven
ción establece en su favor. 

Art. 3. Los Cónsules Generales, Cónsules, 
Vicecónsules y Agentes Consulares de Chile no 
podrán entrar en el ejercicio de sus funciones 
y goce de las inmunidades correspondientes, 
sino después de que el Gobierno de Su Majes
tad la Reina de los Paises Bajos haya otor
gado el exequátur respectivo. La Patente de 
dichos funcionarios deberá indicar su distrito 
consular y el lugar de su residencia . 

Desde el momento en que el Gobernador de 
la Colonia haya refrendado el exequátur, los 
funcionarios consulares tendrán derecho a la 
protección del Gobierno y a la ayuda de las 
autoridades locales, a fin de asegurar el libre 
ejercicio de sus funciones . 

El Gobierno se reserva la facultad de reti
rar el exequátur o de hacerlo retirar por el 

Gobernador de la Colonia, indicando los mo
t ivos de esta medida. 

Art. 4. Los Óónsules Generales, Cónsules, 
Vicecónsules y Agentes Consulares de la Re
publica de Chile estarán autorizados a colocar 
sobre la puerta exterior de su domicilio un 
escudo con las armas de la Republica de Chile 
-y l a inscripción: ,,Consulado Genera! , Con
sulado, Viceconsulado, o Agencia Consular de 
la Republ ica de Chile". 

Queda entendido que no puede pretenderse 
el derecho de asilo en virtud de esa marca 
exter ior, y que la casa y las personas que en 
ella habiten no prodrán substraerse a la ac
ción de la justicia territoria!. 

Art. 5. Se conviene, sin embargo, en que 
los archivos y documentos relativos a los asun
tos consulares, estarán a salvo de toda in
spección y que ninguna autoridad civil , mili
tar, de policfa o judical podrá embargarlos 
ni enterarse de su contenido, por ningun mo
tivo y bajo ningun pretexto. 

Art. 6. Los Cónsules Generales, Cónsules, 
Vicecónsules y Agentes Çonsulares no estarán 
investidos de carácter diplomático. 

No se dirigirá ninguna reclamación al Go
bierno de Su Majestad la Reina de los Paises 
Bajos, sino por conducto del Agente Diplo
mático acreditado en El Haya. A falta de 
éste, el Cónsul Genera!, Cónsul, Vicecónsul o 
Agente Consular, probando la urgencia del 
caso, presentará su reclamación directamente 
al Gobernador de la Colonia, exponiendo los 
motivos por los cuales no procedia presentar 
dicha demanda a las autoridades subalternas, 
o demostrando que anteriores demandas pre
sentadas a éstas han quedado sin efecto. 

Art. 7. El pasaporte expedido o visado por 
los_ funcionarios consulares no dis pensa en · 
manera alguna al portador, de la obligación 
de proveerse de todos los documentos requeri
dos por l as leyes o reg! amen tos locales para 
viajar o establecerse en las colonias holande
sas, y no puede de ningun modo limitar el 
ejercicio del derecho que tiene el Gobierno de 
la Colonia de prohibir la permanencia en 
e lla o de ordenar que salga de su territoria 
cualquier individuo, aun cuando esté provisto 
de pasaporte. 

Art. 8. 'l'odas las operaciones relativas a l 
salvamento de los barcos chilenos que naufra
guen en I as costas de aigu na colon ia holan
desa, serán dirigidas por los Cónsules Gene
rales, Cónsules, Vicecónsules o Agentes Con
sulares de la Republica de Chile. 

Las autoridades locales solamente interven
drán: para mantener el orden, garantizar los 
intereses de los salvadores, si éstos no perte
necen a la tripulación del barco náufrago, y 
asegurar la ejecución de las disposiciones que 
hayan de cumplirse para la entrada y salida 
de l as mercancias salvadas. 

Durante la ausencia y hasta la llegada de 
los funcionarios consulares , las autoridades lo
cales deberán, también tomar todas las medi
das necesarias para la protección de los indi
viduos y para la conservación de los efectos 
que hubieren naufragado. 

Se conviene, además, en que las mercan
cias sal vadas no estarán sujetas a pagar de
rechos aduanales, sino en el caso de que sean 
adm itidas para el consumo interior. 
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Art. 9. Los Cónsules Generales, Cónsules, 
Vicecónsul es y Agentes Consulares podrán re• 
querir la asistencia de las autoridades locales 
para Ia captura, la detención y la prisión de 
los desertores de los barcos chi lenos mercan
tes o de guerra . 

A este fin, se dirigi rán por escrito a las au
toridades locales competentes, y si se prueba 
por la exhibición de los registros del barco, 
por el rol de la tr ipu lación o por ot ros docu
mentos auténticos que los individuos reclama• 
dos formaban parte de dichas tripulaciones, 
será acordada su entrega, a menos que la per
sona de que se trate sea subdito holandés. 

Las autor idades locales estarán ob ligad as 
a emplear todes los medios de que dispongan 
para la captura de los desertores . Después de 
su arresto, los pondrá n a di spos ición de dichos 
fm1cionarios consulares, y continuarán dete
nidos a ped imento y expensas de quienes los 
reel amen, hasta que éstos no encuentren opor
tunidad de reintegrarlos a bordo de su buque 
o de enviarlos a terri to rio chileno. Sin embar
go, si tal ocasión no se presentare dentr? del 
pi azo de tres meses, a contar desde el cl 1a de 
su captura, los desertores serán puestos en li
bertad y no podrán ser detenidos nuevamente 
por esa m1sma causa. 

Queda entendido, no obstante, que la en
trega del desertor que hubiese cometido a lgun 
crimen, del ito o contravención, cuyo conoci
miento corresponda a las autor idades holan
desas , no será concedida sino hasta después 
de que el t ribunal colonia l o metropoli tano 
que conozca del asunto, haya dictado su sen
tenc ia y ésta haya sido ejecutada. 

Art. 10. Si un ciudadano chileno fall e
ciere sin herederos o ejecutores testamentarios 
conocidos las autoridades hol andesas encarga
das de administrar la sucesión, segun las leyes 
de la Colon ia, da rán aviso a los funcionarios 
consul ares a fin de que éstos trasmitan a los 
interesados los informes necesarios. 

Art. ll. Los Cónsules Generales, Cónsules , 
Vicecónsul es y Agentes Consulares de Chile 
quedarán exclusivamente encargados de l orden 
interior a bordo de los barcos de comercio de 
su nación, a solicitud del capitá n o del oficial 
que Jo reemplace. 

Serán los unicos que conozcan de todas las 
controversias que se hayan suscitado en el mar 
o que surjan en los puertos, entre el capitán, 
los oficial es y los hombres de la tripulación, 
aun tratándose de las relativas a liquidación 
de salarios y de las que se refi e ran a l cum
plimi ento de las estipulaciones reciprocamente 
convenidas. 

Los tribunales y demás autoridades de la 
Colonia no podrán por ningun motivo inmis
cuirse en di chas controversias, a menos que 
éstas, por su naturaleza, sean capaces de tur
bar la tranquilidad y el orden publ ico en 
tierra o en e l puerto, o cuando personas a jenas 
a la tripul ac ión se encuentren niezcladas en 
ell as. 

ArL. 12. T eniendo en cuenta que ·en la R e
publ ica de Chile los Cónsules Generales, Cón
sul es, Vicecónsules y Agentes Consulares de 
los Paises Bajos gozan, bajo la condición de 
reciprocidad , de los derechos e inmunidades 
que en esto a rticulo se mencionan, los Cón
sules Generales, Cónsules, Vicecónsules y A-

gen tes Consulares chilenos que no desempenen 
cargo publico o profesión fuera de sus funci
ones con ul ares, ni e jerzan, directa o ind irec
tamente, ningun género de industria o de 
comercio, quedarán exentos de la obligación 
de dar aloja rni ento, aun en caso de guerra, 
asi como de todo impuesto personal y de toda 
imposición genera! o municipal que tenga un 
carácte r pe rsonal, a menos que dichos funcion
a rios consula res sean st1bditos holandeses o 
que h abiten ya, al tiempo de su nombramien
to, el R eino de los Paises B a jos o sus colonias. 

Art. 13. Los Cónsules Generales, Cónsul es, 
Vicecónsul es y Agentes Consulares chilenos en 
l as colonias holandesas gozarán, a demás de lo 
que en la presente Convención se expecif ica, 
de cuantos privilegios, exenciones e inrnuni 
dades disfruten ya o en lo futuro hayan de 
disfrutar, los funcionarios de idéntica cate· 
goria de la nación más favorec ida. 

Art. 14. La presente Convención entrará en 
v igor novent.-i dias después de la fecha del 
canje de las ratif icaciones, que se hará a la 
mayor brevedad posible, en la ciudad de El 
H aya, y durará cinco anos, contados a partir 
de la fecha de dicho canje. 

En caso de que ninguna de los dos Altas 
P artes contratantes h aya da do noticia, doce 
meses antes de la expiración de dicho perlodo 
de cinco anos, de su intención de h acer cesar 
los efectos de la presente Convención, ésta 
cont inuará en vigor basta un a no después del 
di a en que una de las Altas P artes contra
tantes no 1 a denuncie. 

En fe de Jo cual , los Pl enipotenciarios ar
riba mencionados fi rmaron en dos originales 
la presente Convención, y la sellaron con sus 
sell os personal es. 

H echa por duplicado en El H aya, en los 
idiomas espanol y holandés, el dia Martes 
cuatro de Noviembre de mil novecientos trece. 

(L.S.) J. Lou don. 
(L. S.) J o r j e H u n e e u s. 

21 Juli 1928. WET in zake de bestemming, 
te geven aan de in de jaren 1926 tot en 
met 1940 vervallende, aan N ederland toe
komende termijnen van de door China op 
grond van a r t ikel VI van het Slotproto
col geteekend te P eking op 7 September 
1901. verschuldigde schadevergoeding. 
S. 290. 

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

dat het wenschelijk is aan de na 31 December 
1925 vervall ende, aan N ederland toekomende 
termijnen van de door China op grond van 
artikel VI van het Slotprotocol , geteekend te 
P eking op 7 September 1901, verschuldigde 
sch adevergoed ing eene nadere door Ons te 
bepalen bestemming te geven. 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. I. De inkomende gelden wegens de in 

de jaren 1926 tot en met 1940 vervall ende 
aan Nederland toekomende termijnen van de 
door China op grond van artikel VI van het 
S lotprotocol , geteekend te P eking op 7 Sep
tember 1901 , verschuldigde schadevergoeding, 
worden gestort in de Consignatiekas. 

Art. Il. De in a rtikel I bedoelde gelden 
mlloo wo.deo b~temd teo bare'"" Gk~ 
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De in het vorig lid bedoelde bestemming 
zal nader door Ons worden bepaald. 

Art. III. Onze Minister van Bui ten landsche 
Zaken is bevoegd ten behoeve van de in ar
tikel II bedoelde nadere bestemming, naar 
behoefte te beschikken over de ingevolge het 
bepaalde in artikel I in de Consignatiekas 
gestorte ge l den. 

Art. IV. Van de bedragen, welke ingevol
ge het in de voorgaande artikelen bepaalde 
in de Consignatiekas zijn gestort of daaraan 
zijn onttrokken, wordt, onverminderd het be
paalde bij artikel 11 van de Wet van 11 Juli 
1908 (S taatsblad n° . 226), jaarlijks, onder 
dagteeken ing van 31 December , door Onze 
Ministers van Buitenlandsche Zaken en van 
Financiën, een rnkening opgemaakt en aan 
de Staten-Generaal medegedeeld. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Uegeven te F inse, den 21sten Juli 1928. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Buitenlandsche Zaken, 

B e e l a e r t s v a n B l o k I a n d. 
De }.finister van l"inanciën, de Ge e r. 

(Uitgeg . 30 A.ugustus 1928.) 

21 Juli 1928. WET tot goedkeuring van het 
op 24 April 1926 te Pa,·ijs gesloten inter
nationaal verdrag, betreffende het verkeer 
met motorrij tuigen. S . 291. 

Wij WILHELM! A, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het op 24 April 1926 te P arijs gesloten 
internationaal verdrag, betreffende het ver
keer met motorrijtuigen en de daarbij behoo
rende bijlagen ingevolge artikel 58 der Grond
wet de goedkeuring van de Staten-Generaal 
behoeven ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. I. Wordt goedgekeurd het met de bij 

lagen nevens deze wet in afdruk gevoegde, op 
24 April 1926 te Parijs gesloten internatio
naal verdrag, betreffende het verkeer met 
motmrij tuigen. 

Art. II. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag, na dien harer afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Finse, den 21sten Juli 1928. 

WILHELM! A. 
D e Minist er van B uitenlandsche Zaken, 

B e e I a e r t s v a n B 1 o k 1 a n d. 
D e Minister van Waterstaat, H. v.d. V egt e. 

(Uitgeg . 28 Augustus 1928. ) 

CONVENTION internationale relative à la 
circulation auto1n1Jbile. 

Les souss ignés, Plénipotentiaires des Gou
vernements des Etats ei-après dés ignés, réunis 
en Conférence à Paris, du 20 au 24 avril 
1926, en vue d'examiner les modifications à 
apporter à l a Convention Internationale rela
tive à la cirwlation des automobiles du 11 
octobre 1909, ont convenu des stipulations sui
vantes: 

Dispositions générales. 

Article premier. La Convention s'applique 
à la circulation routière automobile en géné
ral, quels que soient l 'objet et la nature du 
transport, sous réserve, cependant, des dispo-

sitions spéciales nationales relatives aux ser
vices publics de transport en commun des per
sonnes et aux serv ices pub! ics de transport de 
marchandises. 

Art. 2. 'Sont réputés automobil es, au sens 
des prescriptions de la présente Convention, 
tous véhicules pourvus d'un dispositif de pro
pulsion mécanique, circulant su r la voie pu
b] ique sans être liés à une voie ferrée et ser
vant a u transport des personnes ou des mar
chandises. · 

Conditions à re,nplir par l e.~ auto1nobiles pou,· 
être ad,nis inte,·nationalcment à circuler 

sitr la vo ie publique. 
Art. 3. Tout automobile, pour être admis 

internationalement à circuler sur la voie pu
blique, doit, ou bien avoir été reconnu apte à 
étre mis en circulation après examen <levant 
l' autor ité compétente ou <levant une associa
tion habili tée par celle-ci, ou bien être con
forme à un type agréé de la même manière 
Il doit, dans tous les cas, rem pi ir les condi
tions fixées ei-après: · 

I. L'automobile doit être pourvu des dis
positifs suivants: 

a. Un robuste appareil de direction qui per
mette d'effectuer facilement et sûrement les 
-v irages; 

b. Soit deux systèmes de freinage indépen
dants l'un de l'autre, so it un système actionné 
p ar deux commandes indépendantes l'une de 
l'autre et <lont l'une des parties peut agü· 
même si l' autre vient à être en dé faut, en 
tous cas l 'un et l'autre système suffisamment 
efficace et à action rnpide; 

c. Lorsque Ie poids de l'automobile à vide 
excède 350 kilogrammes, un dispositif tel que 
!'on puisse, du siège du conducteur, lui im
primer un mouvement de recul a u moyen du 
moteur; 

il . Lorsque Ie poids total de l'automobile 
formé du poids à vide et de la charge maxima 
déclarée admissible lors de la réception excède 
3,500 kilogrammes, un dispositif spécial qui 
puisse empêcher, en toutes ci rconstances, la 
dérive en arrière, ainsi qu'un miroir rétrovi
seur. 

Les organes de manmuvre doivent être grou
pés de façon que Ie conducteur puisse les ac
tionner d'une manière sûre sans cesser de sur
veiller la route. 

Les appareils doivent être d'un fonctionne
ment sûr et di sposés de façon à écarter, dans 
la mesure du possible, tout <langer d'incendie 
ou d'explosion, à ne constituer aucune autre 
sorte de <langer pour la circulation et à 
n'effrayer ni sérieusement incommoder par Je 
bruit, la fumée, ni !'odeur. L' automobile doit 
être muni d'un dispositif d'échappement silen
c ieux. 

Les roues des véhicules automobiles et de 
leurs remorques doivent être munies de ban
dages en caoutchouc ou de tous autres systè
mes équivalents au point de vue de l'él asti
cité. 

L'extrémité des fusées ne doit pas faire 
sai llie sur Ie reste du contour extérieur du 
véhicule. 

II. L'automobile doit porter: 
1 °. A !'avant et à l' arrière, inscrit sur des 

plaques ou sur Ie véhicule lui -même, Ie signe 
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d' immatriculatiou qui aura été attribué par 
l 'autorité compétente. Le signa d'immatricula
tion placé à l 'arrière, a insi que Ie s igne d is
t incti f v isé à l 'a1·ticle 5 doivent être écla irés 
dès qu'ils ont cessé d 'être v isibles à l a lumière 
du jour. 

D ans Ie cas d'un véhicule suivi d'une remor
que, Ie signe d'immatriculation et Ie signe 
distinctif v isé à l 'article 5 sont répétés à l 'ar
r ière de la remorque et la prescription relative 
à l' écla irage de ces signes s'appl ique à la re
morque. 

2°. Dans un endroit pratiqtiement acces
s ibl e, et en caractères facilement lisibles, les 
indica.tions suivantes: 

Désignation du constructeur du chass is; 
N uméro de fabricat ion du chass is; 
Numéro de fabrication du moteur. 
III. Tout automobile doit être muni d'un 

apparei l avertisseur sonore d'une pu issance 
suff isante. 

IV. Tout automobile c irculant isolément 
doit, pendant la nuit et dès la tombée du 
jour, être muni à !'avant d'au moins deux 
feux blancs, p lacés l 'un à droite, l 'autre à 
gauche, et à l' arrière d'un feu rouge. 

Toutefois, pour les motocycles à deux roues, 
non accompagnés d'un side-car, Ie nombre de 
feux à !' avant peut être rédu it à un. 

V . Tout automobi le doit également être 
pourvu d'un ou plusieurs dispositifs permet
tant d'éclairer efficacement la route à !'avant 
sur une distance suffisante, à moins que les 
feux blancs ci-dessus p rescri ts ne rempl issent 
cette condi t ion. 

Si Ie véhicule est susceptible de marcher à 
une vitesse supérieure à 30 kilomètres à l ' heu
re, l adite distance ne doit pas être inférieure à 
100 mètres . 

VI. L es appareil s d'éclairage susceptibles 
de produire un éblouissement doivent être 
établ is de manière à permettre la suppress ion 
de l'éblouissement à la rencontre des autres 
usagers de la route ou dans toute circonstance 
011 cette suppression sera it utile. La suppres
s ion de l'éblouissement doit toutefois la isser 
subsister une puissance lumineuse suffisante 
pour écla irer efficacement la chaussée jusqu'à 
une distance d'au moins 25 mètres. 

VII. Les automobil es suivis d'une remorque 
sont assujettis aux mêmes règles que les auto
mobiles isolés en ce qui touche l 'éclairage 
vers !'avant; Ie feu rouge d'arrière est re
porté à l 'arrière de Ia remorque. 

VIII. En ce qui touche les limitations re
latives au poids et au gabarit, les automobiles 
et remorques doivent satisfaire aux règlements 
généraux des pays 011 ils circulent. 

Délivrance et reconnaissance des certificats 
internationaua:, pour automobiles. 

Art. 4. En vue de certifier, pour chaque 
automobile admis internationalement à circu
ler sur la voie publique, que les condit ions 
prévues dans l 'ar ticle 3 sont remplies ou sont 
susceptibles d'être observées, des certificats in
ternationaux sont délivrés d' après Ie modèle 
et les indications figurant aux annexes A et 
B de la présente Convention. 

Ces cer t ificats sont valables pendant un an à 
partir de la date de leur délivrance. L es in
dications manuscrites qu'ils contiennent doi-

vent toujours être écri tes en caractères latins 
ou en cursive dite angla ise. 

Les certificats internationaux dé livrés par 
les autorités d'un des Etats contractants ou 
par une association habilitée par celles-ci, 
avec Ie contre-se ing de l'autori té, donnent li
bre accès à la circul ation dans tous les autres 
Etats contractants et y sont reconnus comme 
valables sans nouvel examen. Toutefois Ie 
dro it de faire usage du certificat international 
peut être refusé, s' il est év ident que les con
ditions prévues à l'article 3 ne sont plus rem
plies. 

Signe distinctif . 
Art. 5. Tout automobile pour être admis 

internationalement à circuler sur la voie pu
blique, doit porter en évidence à l'arrière, 
inscrit sur une plaque ou sur Ie véhicule lui 
même, un signa d istinctif composé de une à 
trois lettres. 

Pour l'application de la présente Conven
t ion, Ie signe d istinctif correspond soit à un 
Etat, soit à un terr itoire constitua nt, au point 
r!e vue de l'immatriculation des a utomobiles, 
une uni té di sti ncte. 

Les dimensions et la couleur de ce signe, les 
lettres ainsi que leurs d imensions et leur cou
leur, sont fixées da ns Ie tableau figurant à 
!'annexe C de la présente Convent ion. 

Conditions à remplir par l es conducteurs d'au-
tomobiles pour être admis inte,·nationale

ment à condufre un auto,nobile sur la 
voie publique . 

Art. 6. Le conducteur d'un a utomobile 
doit avoir les qualités qui donnent une garan
t ie suff isante pour la sécurité publique. 

En ce qui concerne la circulation interna
t ionale, nul ne peut conduire un automobile 
sans avoi r reçu, à eet effet, une autorisation 
déliv rée par une autorité compétente ou par 
une association habilitée par celle-ci après 
qu'il aura fait preuve de son aptitude. 

L' autorisation ne peut être accordée à des 
personnes ágées de moi ns de 18 ans. 

Délivrance et reconnaissance des pe,·mis inter
nationaux de conduire. 

Art. 7. En vue de certifier, pour la circu
lation internationale, que les conditions pré
vues à l 'article précédent sont remplies, 
des permis internationaux de conduire sont 
délivrés d'après la modèle et les indications 
fi gurant aux annexes D et E de la présente 
Convention. 

Ces permis sont valables pendant un an à 
partir de la date de leur délivrance et pour 
les catégories d'automobiles pour lesquelles 
il s ont été délivrés. 

En vue de la circulation internationale, les 
catégories su ivantes ont été établies: 

A. Automobiles <lont Ie poids total , formé 
du poids à vide et de la charge maxima dé
clarée admissible lors de la réception, n'ex
cède pas 3,500 kilogrammes; 

B. Automobiles dont Ie poids total , con
stitué comme ci-dessus, excède 3,500 kilogram
mes; 

C. Motocycles avec ou sans side-car. 
Les ind ications manuscr ites que contiennent 

les permis inrernationaux sont tou jours écrites 
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en caractères iat ins ou en cursive dite anglaise . 
Les permis internationaux de conduire dé

livrés par les autorités d'un Etat contractant 
ou par une association habilitée par celles-ci 
avec Ie contre-seing de l 'autorité, permettent 
dans tous les autres Etats contractants la con
duite des automobiles rent(ant dans les caté
gories pour lesquelles ils oot été dél ivrés et 
sont reconnus comme valables sans · noqvel 
examen dans tous les Etats contractants. Tou
tefois, Ie droit de faire usage du permis in
ternational de condui're peut être refusé, s'il 
est évident que les conditions prescrites par 
l 'article précédent ne sont pas rem pi ies. 

Observation des lois et réglementations 
natfonales. 

Art. 8. Le conducteur d'un automobile cir
culant dans un pays est tenu de se conformer 
aux Iois et règlements en vigueur dans ce 
pays pour ce qui touche à la circulation. 

Un extrait de ces lois et règlements poûrra 
être remis à !'automobiliste à l' entrée dans un 
pays, par Ie bureau 011 sont accomplies les 
formalités douanières. 

Signalisation des dangers. 
Art. 9. Chacun des Etats contractants s'en

gage à veiller, dans la mesure de son autorité, 
à ce que, Ie long des rnutes, il ne soit posé, 
pour signaler les passages dangereux, que les 
signaux figurant à !'annexe F de la présente 
Convention. . 

Ces signaux sont inscrits sur des plaques en 
forme de triangle, chaque Etat s'engageant, 
autant que possible, à réserver exclusivement 
la forme triangulaire à Iadite signalisation et 
à interdire l'emploi de cette forme dans tous 
les cas 011 il pourrait en résulter une confu
sion avec la signalisation <lont il s'agit. Le 
triangle est, en principe, équilatéral et a, au 
mi.nimum, 0 m. 70 de cóté. 

Lorsque les conditions atmosphériques s'op
posent à l'emploi des plaques pleines, la pla
que triangulaire peut être évidée. 

Dans ce cas, elle pourra ne pas porter Ie 
.signa! indicatif de la nature d'obstacle et ses 
dimensions peuvent être réduites au minimum 
de 0 ·m, 46 de cóté. 

Les signaux sont posés perpendiculairement 
à la route et à une distance de l'obstacle qui 
ne doit pas être inférieure à 160 mètres ni 
supérieure à 260 mètres, à moins que la dis
position des Iieux ne s'y oppose. 

Lorsque la distance du signa! à l'obstacle 
-est notablement inférieure à 160 mètres, des 
dispositions spéciales doivent être prises. 

Chacun des Etats contractants s'opposera. 
dans Ia mesure de ses pouvoirs, à ce que 
.soient placés, aux abords des voies publiques, 
des signaux ou panneaux quelconques qui 
pourraient prêter à confusion avec les plaques 
indicatrices réglementaires ou rendre leur lec
ture plus difficile. 

La mise en service du système de plaques 
triangulaires sera effectuée dans chaque Etat 
au fur et à mesure de la mise en place des 
signaux nouveaux ou du renouvellement de 
ceux actuellement ex istants. 

Co1n1nunication de renseignements. 
Art. 10. Les Etats contractants s'engagent 
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à se communiquer les renseignements propres 
à établir l ' identification des personnea titu
laires de certificats internationaux ou de per
mis de conduire internationaux, lorsque leur 
automobile a été !'occasion d'un accident gra
ve ou qu'elles ont été reconnues passibles d'une 
contravention aux règlements concernant la 
c irculation. 

lis s'engagent, d'autre part, à faire con
naître aux Etats qui ont délivré les certificats 
ou permis internationaux, l es no1ns, prénoms 
et adrnsse des personnes auxqu_elles ils ont 
retiré Ie droit de faire usage desdits certifi
cats ou permis. 

Dispositions finales. 
Art. 11. La présente Convention sera · ra

tifiée. 
A. Chaque Gouvernement, dès qu'i l sera 

prêt au dépót des ratifications, en inforrrtera 
Ie Gouvernement français. Dès que vingt Etats 
actuellement liés par la Convention du 11 
octobre 1909 se seront déclarés prêts à effec
tuer ce dépót, il sera procédé à ce dépót au 
cours du mois qui suivra Ia réception de la 
dernière déclaration par Je Gouvernement 
français et au jour fixé par !edit Gouverne: 
ment. 

Les Etats non parties à la Convention ' du 
11 octobre 1909 qui, avant l a date ainsi fixée 
pour Ie dépót des ratifications, se seront dé
clarés prêts à déposer !'instrument de ratifi
cation de la présente Convention, participe
ront au dépót ci-dessus visé. 

B. Les ratifications seront déposées dans les 
archives du Gouvernement français. 

C. Le dépót des ratifications sera constaté 
par un procès-verbal signé par les représen
tants des Etats qui y prennent part et par Ie 
Ministre des Affaires étrnngères de la R épu
blique française. 

D. Les Gouvernements qui n'auront pas été 
en mesure de déposer ]'instrument de leur 
ratification dans les conditions prescrites par 
Ie paragraphe A du présent article, pourront 
Ie faire a u moyen d'une notification écrite 
adressée au Gouvernement de la R épublique 
française et accompagnée de ]'instrument de 
ratification. 

E. Copie certifée conforme du procès-ver
bal relatif au premier dépót de ratifications, 
des notifications mentionnées à l'alinéa pré
cédent, a insi que des instruments de ratifica
t ion qui les accompagnent, sera immédiate
ment, par les so ins du Gouvernement fran
çais et par la voie diplomatique, remise aux 
Gouvernements qui oot signé la présente Con
vention. Dans les cas visés par l' alinéa précé
<lent, !edit Gouvernement français leur fera 
connaître, en même temps, la date à laquelle 
il aura reçu la notification. 

Art. 12. A. La présente Convention ne 
s'applique de plein droit qu'aux pays métro
pol itains des Etats contractants. 

B. Si un Etat contractant en désire la mise 
en vigueur dans ses colonies, possessions, pro
tectorats, territoires d'outre-mer ou territoires 
sous man<lat, son intention sera mentionnée 
dans !'instrument même de ratification ou 
sera Pobjet d'une notification spéciale adres
sée par écrit au Gouvernement français, la
quel Ie sera déposée dans les archives de ce 

43 
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Gouvernement. Si l'Etat déclarant choisit ce 
dernier procédé, !edit Gouvernement trnns
mettra immédiatement à tous les autres Etats 
contracta11ts copie certifiée conforme de la 
notification, en indiquant la date à laquelle il 
l'a reçue. 

Art. 13. A. Tout Etat non signataire de 
la présente Convention pourra y adhérer au 
moment du dépót des ratifications visé à l 'ar
t icle 11 , a l inéa A, ou postér ieurement à cette 
date . 

B. L' adhés ion sera donnée en transmettant 
au Gouvernement français par la voie diplo
matique !'acte d'adhésion qui sera déposé 
dans les archives dudit Gouvernement. 

C. Ce Gouvernement transmettra immédia
tement à tous les Etats contractants copie 
certifiée conforme de la notification a insi que 
de !'acte d'adhés ion, en indiquant la . date à 
laquelle il a reçu la notification. 

Art. 14. La présente Convention produira 
effet, pour les Etats contractants qui auront 
participé au premier dépót des ratifications, 
un an après la date dudit dépót et, pour les 
Etats qui la ratifieront ultér ieurement ou qui 
y adhór ront, ainsi qu'à l'égard des colonies, 
posses ions, protectorats, territo ires d'outre
mer et territo ires sous mandats, non mention
nés dans les instruments de ratification, un an 
après la date à laquel le les notifications pré
vues dans l'article 11, alinéa D, l'article 12, 
alinéa B, et l 'article 13, alinéa B, auront été 
reçues par Ie Gouvernement français. 

Art. 15. Chaque Etat contractant, partie à 
la Convention du 11 octobre 1909, s'engage à 
dénoncer ladi te Convention au moment du dé
pót de !'instrument de sa ratification ou de la 
notification de son adhésion à la présente 
Convention. 

La méme procédure sera su ivie en ce qui 
concerne les déclarations vi ées à l 'article 12, 
a linóa B. 

Art. 16. S'il arrive qu'un des Etats con
tractants dénonce la présente Convention, la 
dénonciation sera notifiée par écrit au Gouver
nement frança is qui communiquera immédia
tement la copie certifiée conforme de la noti
fication à tous les autres Etats en leur faisant 
savoir la date à laquelle il l 'a reçue. 

La dénonciation ne produira ses effets qu'à 
l 'égard de l'Etat qui !'aura notifiée et un an 
aprè que la notification en sera parvenue au 
Gouvernement français. 

Les mêmes dispositions s'appliquent en ce 
qui concerne la dénonciation de la présente 
Convent ion pour les colonies, possessions, pro
tectornt , territoires d'outre-mer et territo ires 
sous mandat. 

Art. 1 7. Les Etats représentés à Ia Confé
rence réun ie à P aris du 20 au 24 avri l 1926, 
sant admis à signer la présente Convention 
jusqu'au 30 juin 1926. 

Fait à Paris, Ie 24 avri l 1926, en un seul 
exempla ire <lont une copie conforme sera dé
] ivrée ,\ ohacun des Gouvernements signataires. 
Pour l'A!J emagne: 

Dr. ECKARDT. 
F. PFL G. 
Dr. WEGERT. 

Pour I 'Autriohe: 
Ing. J. ALTMANN. 
Dr. R. FRITZ. 

Pour la Bel gique: 
DE GAIFFIER D'HESTROY. 

Pour Ie Brésil: 
F. GUIMARAES. 

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord , 
H. H . PIGGOTT. 

Pour la Bul garie: 
M. l\lILTCHEW. 

Pour Cuba: 
PEDRO SANCHEZ ABREU. 
R. HERNANDEZ PORTELA. 

Pour Ie Danemark: 
L. l\IADSE . 
F. H. V. BENTSEN. 
0. BILFELDT. 

Pour Dantzig: 
ALEXANDRE SZEMBEK. 

Pour ! 'Egypte: 
.M. K. EL KHOLI. 
HA SA . 

Pour l'Espagne: 
FRANCISCO J. CERVANTE.S. 
C. RESINES. 

Pour l'Esthonie: 
C. R . PUSTA. 

Pour la Finlande: 
M. ORDBERG. 

Ponr la France : 
HARISME DY. 
WALCKE AER. 
LORIEUX. 
EDMOND CHAIX. 
P. LE GAVRIAN. 
M . MIGETTE. 
HENRI DEFERT. 
A . BEAU. 
J. NOULENS. 

Pour Ie Guatemala: 
F. A. FIGUEROA. 

Pour la Grèce : 
SARIYANNIS. 

Pour la Hongrie: 
Dr. COLOMAN DE TOMCSANYl. 
EUGENE DE l\'IARKHOT. 

Pour l'Etat libre d'Irlande: 
WAUGHAN B. DEMPSEY. 

Pour l' I tal ie. 
G. SUMMONTE. 
Ing. HENRICO MELLINI. 
BENEDETTI MAURO. 
Avv. E. FALDELLA. 

Pour la Lettonie : 
E. FELDMANS. 

Pour la Lithuanie: 
P. KLIMAS. 

Pour Ie Luxembourg: 
LEGALLAIS. 

Pour Ie Ma roe: 
NACIVET. 

Pour Ie :lexique: 
A. PA I . 

Pour Monaco: 
BUTAVAND. 
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Pour la Norvège: 
S. BENTZON. 

Pour Jes Pays-Bas: 
J. F. SCHONFELD. 
B. W. VAN WELDEREN RENGERS. 
G. A. POS. 

l-'our Ie Pérou: 
EMILIO ORTIZ DE ZEVALLOS. 

Pour la P erse: 
ad referendum: 
Dr. HOS8EIN KHAI;s GHADIMY. 
AHMED KHAN ADEL. 

Pour l a Pologne: 
ALEXANDRE SZEMBEK. 
RICHARD MINCHEJMER. 

Pour Je Portugal : 
MANUEL ROLDAN Y PEGO. 

Pour la Roumanie: 
B. CA TACUZENE. 
GHYKA. 

Pour la Royaume des Serbes, Croates et 
Slovènes: 

M. SPALAIKOVITCH. 

Pour Ie Siam: · 
PHYA SARASAST-RA. 

Po-ur Ja Suisse: 
DELAQUIS. 

Pour Ja 'fchécoslovaquie: 
STEFAN OSUSKY. 

Pour la Tunisie: 
MOURGNOT. 
BERTHON. 

Pour la Turquie : 
NAFIZ ZIA. 

Pour l'Union des Républiques Socialistes 
&viétiques: 

J. DATVIAN. 
ZIN SEDOY-LITWIN. 
N. BRILING. 

Pour ]'Uruguay: 
F. CAPURRO. 

Les délégués de la Commission du Gouver
nement du Territoire du bas in de la Sarre 
participant à la Conférence ont déclaré être en 
mesure de signer la présente Convention au 
nom de ladi te Commission. 

PIERROTET. 
CENTNER. 

CONVENTION internationale relati-ve à la 
circulation automobile. 

ANNEXE A. 

Le certificat international pour automobile, 
tel qu'il est délivré dans tel ou tel des Etats 
contractants sera libellé dans la langue pres
crite par la législation dudit Etat. 

La traduction définitive des rubriques du 
carnet dans les différentes langues sera com
muniquée au Gouvernement de la République 
fran9aise par les autres Gouvernements, cha-

' cun en ce qui Ie concerne . • 

(NOM DU PA YS) 

ANNEXE B 

CIRCULATION AUTOMOBILE 
INTERNATIONALE 

GERTIFIGAT INTERN AT ION AL POUR 
AUTOMOBILES 

Gonvention interna!ionale du 24 a-vril 1926 

Déllvrance du certiffeat: 
Lien : 
Date· 

( 1) Signature de l'autorité. 
ou 

Signature de l' association habilitée par 
l'autorité et visa de celle ei. 

-2-

Le présent certificat est valable, sur les 
territoires de tous les Etats contractants 
mentionnés ei-dessous, pendant un an à 
dater du jour de sa délivrance; 

LISTE DES ETATS CONTRACTANTS. 



1928 21 . J u L r .(S.291) 672 

-3-

Propriétaire { Nom : 
ou Prénoms: 

détenteur. Domicile : 

(l) 
(2) 
(3) 

(4) 

Désignadon du constructeur du chassis : (5) 
Indication du type du chassis : (6) 
N°. d'ordre dans la série du type} 
ou n°. de fa.brication du chassis 

Genre du véhicule : 

(7) 

l 
Nombre de cylindres: (8) 
Numéro du moteur : (9) 

Moteur.... Course: (10) 
Alésage : (11) 
Puissance en C. V. . (12) 

{ 

Forme: (13) 
Cru:rosserie. · Couleur: · (14) 

Nombretotalde places : (15) 
Poids du véhicule à vide (en kilos) : ( 16) 

Poids du véhicule en pleine charge } (l7) 
( en kilos), s'il excède 3,500 kifos 

Marque d'identification devant } 
figurer sur les plaques .. . .. . (18) 

-4 -
( 1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 

------------ (10) 
------------ (Il) 
------------ (12) 
------------ (13) 
----'------------ (14) 
------------ (15) 
------------ (16) 

•.. (17) 
------------ (18) 

NOTA. - (Aux pages 4 et suivantes, 
reproduire Ie texte de la page 3, tra.duit en 
a.utant de langues qu'il sera nécessaire pour 
que Ie certificat international puisse être 
utilisé aur les t erritoires de t oua les états 
contractants mentionnés à la page 2.) 

- 10-

V I SA D'ENTREE. 

Visa d'entrée, Entrance visa, etc. (touteà 
langues). 

(1) P ays, country ( etc., 
toutes langues) 

(2) Lieu, place (etc. , tou- -----
t es langues) 

(3) Date, date ( etc .. tou 
tes langues) 

( 4) S , nature . . . .... 
routes langues) 

(5) Cachet ...... .. .. . 
(toutes langue~) 

- 11 -

(!) _ ___ _ 

(21 -----
(8) ___ _ _ 

0 ·•>-, 

lil 
(I) _ _ ____ 

(2) ___ __ (Sl 

l}) (S) 

() (') -
' 

0(•1---
(11----- (11 

(21 (2) ____ 

(SI ----· - -
(S) _ __ 

()('1--

' 
0('1--
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CONVENTION Internationale relative à la 
Circulation À utomob,le 

ANNEXE C. 
Le siipie distinctif prévu à l' article 5 est 

constitue par une plaque ovale de 30 centi
mètres de largeur su 18 centimètres de hau
teur, portant de une à trois lettres peintes en 
noir sur fond blanc. Les lettres sont formées 
de caractères latins majuscules. EllPs ont, au 
minimum, 10 centimètres de hauteur, leurs 
traitP ont 15 millimètrer d'épaisseur. 

1En ce qui touche les motocycles, Ie signe 
distinctif prévu à l'article 5 mesurera seulement 
18 centimètres dans Ie sens horizontal et 12 
centimètres dans Ie sens vertical. Les lettres 
mesureront 8 centimètres de hauteur; la lar
geur de leurs traits étant de 10 millimètres. 

Les lettres distinctives pour les différents 
Etats et Territoires sont les suivantes : 

Allemagne ..... . 
Etats-Unis d' Amérique . 
Autriche ... ... . 
Belgique ...... . 

D 
US 
A 
B 

Brésil .. ...... ...... BR 
Grande-Bretagne et Irlande du Nord GB 

- Ile d'Aurigny . GBA,, 
Gibraltar G B Z 
Guernesey . G B G 
Jersey. GB J 
Malte . GB Y 

Indlls Britanniques B I 
Bulgarie . B G 
Chili . . . R C H 
Chine . . RC 
Colombie . C 0 
Cuba. . . C 
Danemark DK 
Dantzig . DA 
Egypte. . ET 
Equateur . E Q 
Espagne . E 
Esthonie . E W 
Finlande . . . . . . . . . . . . SF 
France, Algériè, Tunisie et Maroc . F 

Indes françaises F 
Guatemala . . . . . G 
Grèce. . . . . . . . GR · 
Haïti. . . . . . . . RH 
Hongrie. . . . . . . H 
Etat Libre d'Irlande S E 
!talie I .. 
Lettonie . . . L R . 
Liechtenstein . . F L ' · 
Lithuanie . . L T 
Luxembourg L . 
Mexique MEX 
Monaco MC 
Norvège N . , 
Panama . PY 
Paraguay . . . . . . . . . . P A 
Pays-Bas . . . . . . . . . N L ,, 

- Indes néerlandaises . I N · · ' 
Pérou . P E 
Perse PR 
Pologne P L 
Portugal . P 
Roumanie . . . . . R 
Territoire de la Sarre . . . . . . S A 
Royaume des Serbes, Croates et 
Slovènes . . . S H S 
Siam. . . . . . SM 
Suède . . . . . S 
Suisse . . . . . C H 
Syrie et Liban . L S A 
Tchéco-Slovaquie C S 
Turquie .. ... ... .. . . TR 
Union des Républiques Soviétistes 
et Socialistes . . . . . . . . . . S U 
Uruguay . ... ........ U 

CONVENTION Internationale relative à la 
Circulation Automobile. 

ANNEXE D. 

Le permis international de conduire (Annexe 
E) tel qu'il est délivré dans tel ou tel des Etate 
oontractants sera libellé dans la langue pres-. 
orite par la législation dudit Etat. 
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La traduction définitive des rubriques du 
carnet dans les différentes langues sera com
muniquée au Gouvernement de la République 
française par les autres Gouvernements, chacun 
en ce qui le concerne. 

(NO M DU PAY S) 

ANNEXE E 

CIRCULATION AUTOMOBILE 
INTER.NATIONALE 

PERMIS INTERNATIONAL DE 
OONDUIRE 

Oonvention internationale du 24 awil 1926 

Déllvrance du permis : 
Lieu: 
Date : ____________ _ 

( 1) Signature de l'autorité 
ou 

Signature de l'association habilitée par 
l'autorité et visa de celle-ci. 

-2-

Le présent permis est -çalable, sur les 
territoires de tous les Etats contractants 
mentionnés ei-dessous, pendant 1m an à 
dater du iour de la délivrance, J?Our la con
duite des -véhicules appartenont a· la catégorie 
ou aux catégorid8 visées à la page 12. 

LISTE DES ETATS CONTRACTANTS. 

Il est entendu que le présent permis ne 
diminue en aucune sorte l'obligat-ion ou se 
trouve son porteur de se conformer entière
m1>nt aux lois et règlements relatifs à l'éta
blissement ou à l'exercice d'une profession 
en vigueur dans ehaq ue pays ou il ~ircule. 

-3-
INDICATIONS RELATIVES AU CON

DUCTEUR. 

Photogra.phie 

Nom: . . . . . . 
Prénoms : 
Lieu de naissance : 
Date de naissance : 
Domicile: .. . . 

-4-
(NOM DU PAYS) 

EXCLUSION. 

M. (nom et prénoms) 

. (1) 

. (2) 

. (3) 

. (4) 

. (5) 

autm:isé ci-dessus par l'autorité de (pays) 

est déchu du droit de conduire sur Ie terri-
toire de (pays) __________ _ 
en raison de __________ _ 

Lieu: 
Date: 

Signature: 

(NOM DU PAYS) 

EXCLUSION. 

M. (nom et prémons) ______ _ 
autorisé ci-dessus par l'autorité de (pays) 

est déchu du droit de conduire sur le terri
toire de (pays) 
en raison de __________ _ 

Lieu: 
Date: 

Signatu.re : 
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-5- ') 

INDICATIONS RELATIVES AU CON
DUCTEUR. 

Pour la photographie. 
voir ci-dessus (page 3). 

Nom: .. . . • (1) 

Prénoms : . . . 2) 

Lieu dP. naissance: ·-······-- (3) 

Date de naisRance: ·········----··- (4) 
Domicile: ______ (5) 

NOTA (pages 5 et 6). - Feuillet à repro
duire, traduit en autant de langues qu'il 
sera. nécesAaire pour que Ie permis inter
na.tioaal puisse être utilisé sur les territoires 
de tous les états contractantR mentionnéq 
pa.ge 2. 

-6-

(NOM DU PAYS) 

EXCLUSION. 

M. (nom et prénoms) _______ _ 
autorisé ci-dessus par l'au tori té de (pays) 

est déchu du droit de conruire sur Ie terri
toire de (pays) 
en raison de 

Lieu: 
Date: 

Signature : 

(NOM DU PAYS) 

EXCLUSION. 

M. (nom et prénoms) ______ _ 
autorisé ci-dessus par l'autorité de (pays) 

est déchu du droit de conduire sur Ie terri
toire de (pays) 
en raison de 

Lieu : 
Date: 

Signature: 

0 

..... 

l,_<_~ ___________ .3.§"§~ê 

p::i 

CONVENTION INTERNATIONALE 
RELATIVE A LA CIRCULATION 

AUTOMOBILE. 
ANNEXE F. 

Cassis. 

Croisement. 

Virage. 

Passage à niveau 
' gardé. 
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Passage à niveau non 
gardé. 

,---

Signa) indiqué aux 
troisième et qua
trième alinéas de 

l'Article0. 

21 Juli 1928. WET, houdende goedkeuring 
van het Verdrag nopens het toezicht op 
den inte rnational en handel in wapenen, 
munitie en oorlogsmaterieel van 17 Juni 
1925, met de daarbij onderteekende ver
klaring betreffende Ifni . S . 292. 

Wij WILHELMINA, enz .... doeri te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het vanwege Ons te Genève op 29 April 
1926 onderteekende Verdrag nopens het toe
zicht op den internationalen handel in wape
nen, munitie en oorlogsmaterieel van 17 Juni 
1925, met d!) daarbij onde1·teekende verkla
ring betreffende / fni, al vorens te kumnen 
worden bekracHtigd, ingevolge artikel 58 der 
Grondwet de goedkeuring der Staten-Generaal 
behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het in afdruk nevens deze wet ge

voegd vanwege Ons te Genève op 29 April 
1926 onderteekende Verdrag nopens het toe
zicht op den internationalen handel in wape
nen , munitie en oorlogsmaterieel van 17 Juni 
1925, met de daarbij onderteekende verklaring 
betreffende lfni, wordt goedgekeurd. 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor, 
om de Verdragen te bekrachtigen, houdende 
de compromissen, waartoe artikel 35 van het 
Verdrag aanle iding kan geven . 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien van hare af
kondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Finse, den 21sten Juli 1928. 

WILHELMINA. 
De :Minister van Buitenlandsche Zaken, 

B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 
De Minister van J ustitie, J. Don n er. 

D e Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw. J. B. Kan. 

De Minister van Marine a.i., La rn b o o y. 
De Minister van Financiën! d e Ge e r. 

De Ministe,· van Oorlog, Lam b o o y. 
D e Minister van Waterstaat, H . v. d. V egt e. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J. R. S I o t e m a k e r d e B r u ï n e. 
D e Minister van Koloniën, 

Ko n i n g s b e r ge r. 
(Uitgèg. 22 Aug. 1928.) 

CONVE TION concernant le Contróle dtt 
Commerce international des Armes et 
Munitions et des Matériels de G;uerre. 

L' Allernagne, les Etats-Unis d' Amérique, 
l'Autriche, la Belgique, Ie Brésil, !'Empire 
Britannique, Ie Canada, l'Etat libre d'Irlande 
et !'Inde la Bulgarie, Ie Chil i, la Chine, la 
Colombia', Ie Danema1·k, l'Egypte, l'Espagne, 
l'Esthonie, · 1•Ethiopie, la Finlande, la France, 
la Grèce, · la Hongrie, l'Italie, Ie Japon, la 
Lettonie, la Lithuanie, Ie Luxembourg, Ie 
Nicaragua, la orvège, Panama, les Pays
Bas, la Perse, la Pologne, Ie Portugal, la 
Roumanie, Ie Salvador, Ie Siam, la Suède, la 
Suisse, Ie Royaume des Serbes, Croates et 

. Slovènes, la Tchécoslovaquie, la Turquie, 
!'Uruguay et Ie Venezuela. 

Considérant que Ie commerce international 
des armes et munitions et des matériels de 
guerre doit être soumis à un régime _gi3néral 
et efficace de controle et de publicité; 

Con~idérant qu'un tel régime ne résulte l)as 
des traités et conventions ex istants.; ' ' 

Considérant qu'un controle spécial de ' ce 
commerce dans ·certaines régions du ·inonde 
est nécessaire pour rendre pi us efficacès les 
mesures adoptées par les divers Gouverne
ments, tant en ce qui concerne les importa
tions dans ces régions que les exportations 
vers ces régions; 

Considérant que les armes, munitions et 
matériels dont l'emploi à la guerre est pro
hibé par Ie droit international ne peuvent 
faire l'objet ni d'une importation ni d'une 
exportation aux fins d'un tel emploi; 

Ont décidé de conclure une Convention et 
ont désigné pour leurs Plénipotentiaires, sa
voir: 

(Suivent les noms des plénipotentiaires) 

Lesquels, après avoir exhib~ l1mrs ;_pJejns 
pouvoirs, reconnus en bonne et due fonile, ont 
convenu des dispositions suiva:ntes: 

CHAPITRE I. C a t é g o r i e s. 

Article premier. Aux fins de la p:résente 
Convention, il est prévu cinq catégories d'ar
mes, munitions et matériels: 

C a t é g o r i e I. 

Armes, munitions et matériels de guerre, ex
clusivement conçus pour et destinés à la 

gue,·re terres tre, na.vale ou aérienne. 

A. - Armes, munitions et matériels exclu
sivement conçus pour et destinés à la guerre 
terrestre, navale ou aérienne, tant ceux qui 
entrent ou entreront dans l'armement des far
ces arrnées de tout Etat, que ceux qui, a_yant 
cessé tie faire partie de eet armement, restant 
susceptibles d'utilisation militaire à l'exclusion 
de toute autre utilisation. Sont exceptés les 
armes, munitions et matériels qui, tout en ré
pondant à la définition ci-dessus, rentrent 
dans une autre catégorie. · 

Ces armes, munitions et matériels sont ré
partis sous les douze rubriques suivantes: 
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1. Fusils, mousquetons, carabines. 
2. a. Mitrailleuses, fusil s-mitrailleurs, pis

tolets-mitrailleurs de tous calibres; 
1>. Affûts pour mitrailleuses; 
c. Dispositifs permettant Ie tir à travers 

l'hëlice. 
3. Projectiles et munitions pour les armes 

énumérées aux numéros 1 et 2 ci-dessus. 
4. Appareils de pointage y compris les ap

pareils de visée aériens pour Ie tir et Ie lance
ment de bombes, et les appareils de réglage 
de tir. · 

5. a. Canons Jongs et courts et obusiers de 
calibre inférieur à 15 centimètres (5,9 pou
ces); 

b. Canons Jongs et courts et obusiers de 
calibre égal ou supérieur à 15 centimètres 
(5,9 pouces) ; 

c. Mortiers de tous modèles; 
d. Voitures-canons, affûts, récupérateurs, 

accessoires de montage. 
6. Projectiles et munitions pour les armes 

énumérées au numéro 5 ci-dessus. 
7. Appareils et engins servant au lance

ment de bombes, torpilles, grenades sous-ma
rines et autres sortes de projectiles. 

8. a. Grenades; 
b. Bombes; 
c. Mines de terre, mines sous-marines fixes 

et dérivantes et grenades sous-marines; 
d. Torpilles automobiles. 
9. Artifices pour les ar:mes, appareils et 

engi•ns ci-dessus. 
10. Baïonnettes. 

· ll. Chars de comba4, -(tanks) et automo
biles blindées. 

1:2. Armes et munitions non énumérées ci
dessus. 

B. - Pièces détachées des articles rentrant 
dans Ie paragraphe A ci-dessus, entièrement 
finies, et util isables exclusivement pour Ie 
montage et la réparation des dits articles ou 
comme p ièces de rechange. 

Catégorie II. 

A rmes et munitions pouvant être utilisées à 
la guerre ou à d'autres usages. 

A. - 1. Pistolets et revolvers automatiques 
ou à chargement automatique, et leurs mo
•dèles perfectionnés, se tirant en s'épaulant ou 
d'une seule main, d'un calibre supérieur à 6 
millimètres 5 et d'une longueur de canon su
périeure à 10 centirnètres. 

2. Ar:mes à feu, conçues pour, destinées ou 
·adaptées à des usages non mil itaires, telles 
que les armes de sport ou de défense person
nelle, -mais qui peuvent utili ser les mêmes mu
nitions que les armes à feu désignées dans la 
Catégorie I ; au tres arm es à feu rayées, se 
tirant en s'épaulant, dont Ie calibre est égal 
ou supérieur à 6 millimètres et qui ne fi gurent 
pas dans la Catégorie I , à l'exception des 
armes à feu rayées à canon basculant. 

3. Munitions pour les ar:mes énumérées 
sous les deux numéros ci-dessus, à l'excep
tion des munitions rentrant dans la Catégorie 
I . 

4. Sabres et lances. 
B . - Pièces détachées des articles rentrant 

dans Ie paragraphe A ci-dessus, entièrement 
finies, et utili sables exclusivement pour Ie 
montage et la réparation des dits articles ou 
comme pièces de rechange. 

C a t é g o r i e III. 

Navires de guerre et leur armement. 

1. Navires de guerre de toute espèce. 
'2. Armes, munitions et matériels de guerre 

installés à bord des navires de guerre et fai
sant partie de leur armement normal. 

C a t é gor i e îV. 

1. Aéronefs montés ou non montés. 
2. Moteurs d' aérouefs . 

C a t é go r i e V . 

1. Poudres et explosifs, ä l'exception ~e 
la poudre noire ordinaire. 

2. Armes et munitions autres que ce]_ll)s 
rentrant dans les Catégpries I et II, te11ès 
que: pistolets et revolvers , de tous mo,dèles ; 
armes à feu rayées à canon basculan_t; aut'rE)_s 
armes ,à feu rayées se t irant en ~•épaulant, 
d''un calibre inférieur à 6 millimètres·; fusils 
à canons lisses; fusils à plusieurs canonJ, 

.dont au moins un 1 isse; armes à feu utilisant 
des cartouches à percussion périphérique; _ ar
mes à feu _ .se chargeant par la bouche. ..' · 

CHAPITRE II. 

Controle et Publicit é. 

Art. -2. Les Hautes Parties Contraçtante~ 
s'engagent à n'exporter d'articles rentrarit 
dans la Catégorie I et à n'en permettre l'ex
portation, que si les conditions suivantes sont 
remplies: -: 

. 1. L'exportation sera faite en vue d'une 
fourniture directe au Gouvernement de l'Etat 
importateur ou, avec Ie consentement dudit 
Gouvernement, à telle autorité publique qui 
lui est subordonnée; 

2. Une demande écrite, qui sera signée ou 
visée par un représentant du Gouvernement 
importateur dûment autorisé à eet effet, aura 
été présentée aux autorités compétentes du 
pays d'exportation. Elle indiquera que les ar
ticles dont l'exportation est envisagée sont 
destinés à être livrés au Gouvernement im
portateur ou à l'autori té publique prévue au 
paragraphe 1. 

Art. 3. Toutefois, l'exportation en vue de 
fourniture à des particuliers pourra être per
mise dans les cas suivants: 

1. Articles rentrant dans la Catégorie I 
exportés directement, pour les besoins de son 
industrie, à l'adresse d'un fabricant de maté
riel de guerre dûment autorisé à les importer 
par Ie Gouvernement du pays d'importation; 

2. Fusils, mousquetons, carabines et leurs 
munitions qui sont exportés pour être fournis 
à des Sociétés de tir pour l'encouragement du 
sport individuel, dûment autorisées par leur 
Gouvernement à en faire usage, et dont l'im-
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portation n'est pas contraire à toute autre 
-stipulation de la présente Convention; ces 
armes et munitions seront adressées directe
m ent au Gouvernement du pays d'importation 
IJ.)Our être transmises par lui aux Sociétés des
tinatai res; 

3. Echantillons d' articles ren trant dans la 
Catégorie I, exportés pour servir à des dé
monstrations, directement à l' adresse d'un re
présentant commercial du fa br icant expor ta
teur, ce représentant étant dûment autorisé à 
Jes recevoir par Ie Gouvernement du pays 
d'importation. 

Da ns les cas ci-dessus , une demande écrite, 
visée par Je Gouvernement du pays d 'impor
tation ou par un représentant dudit Gouver
nement dûment autorisé à eet effet, devra 
avoir été présentée aux autor ités du pays 
d'exportation; elle contiendra toutes indica
tions nécessaires pour la justifier. 

Art. 4. La permission d' exporter confor
mément aux Articles 2 et 3 sera constatée par 
une licence. Une décla ration d'exportation, 
remise aux autorités compétentes du pays 
d'exportation et approuvée par ell es, pourra 
tenir lieu de licence. 

Cette licence ou cette déclaration devra 
contenir: 

a. Une description pennettant d'identifier 
les articles auxquels elle s'applique, et com
prenant la désignation de ces articles suivant 
les rubriques de la Catégorie I , ainsi que leur 
nombre ou leur poids; 

b. La dés ignation de l'exportateur ; 
c. L a désignation du destinataire importa

teur; 
d. La dés ignation du Gouvernement qui a 

autorisé l'importation. 
Chaque expédition séparée, franchissant la 

frontiè re du pays d'exportation par voie ter
restre, maritime ou aérienne, devra être ac
compagnée d'un document contenant les indi
cations ci-dessus. Ce document sera so it l a 
licence ou la déclaration d'exportation, origi
na l ou copie certifée conforme, oit un certi
ficat délivré par les autorités douanières du 
pays d'exportation, spécifiant que !' envoi est 
fait sous Ie couvert d'une licence ou d'une dé
cla ration d'exportation conformément aux 
stipul ation de la présente Convention. 

Art. 5. Les articles ren trant dans la Caté
~rie II ne seront exportés que sous Ie cou
vert d'un document d'exportation, qui pourra 
être so it une licence émise par les autorités 
compétentes du pays d'exporta tion, soit une 
décl aration visée ou enregistrée par ell es. Si 
la législation du pays d'importation exige le 
v isa d'un représentant dûment autorisé du 
Gouve rnement de ce pays et lorsque ce dernier 
a fait une notification à ce su jet au Gouver
pement du pays d' expor tation, un tel v isa 
devra avo ir été obtenu et être soumis aux 
autori tés compétentes du pays d'exportation 
pour que celle-ci puisse avoir lieu. 

i l a licence ni la déclaration d'exporta
tion n'engageront la responsabilité du Gouver
nement du pays d'exportation, quant à la des
t ination ou l'usage ultérieurs de chaque expé
d ition. 

N éanmoins, si les Hautes Parties Contrac
tantes estiment, d' après l'importance, la desti-

nation et les autres ci rconstances d'une ex
pédi t ion, que les armes et munitions expédi
ées sont desti nées à des usages de guerre, e l
les s'engagent à appl iquer à cette expédition 
les stipulations des Articles 2, 3 et 4. 

Art. 6. CJomme préparation à un régime géné
ral de publicité des armements quelle que soit 
leur origine, les H autes Parties Contractan
tes s'engagent à publier, dans les deux mois 
qui su ivent l 'expiration de chaque trimestre, 
un relevé statistique de leur commerce ex
té1·ieur pendant ce trimestre des a rticles ren
trant dans les Catégories I et II; ce relevé, 
qui sera établi conformément aux modèles fi
gurant à )'Annexe I à la présente Convent ion, 
ind iquera, pour chaque rubrique prévue à 
!' Articl e l er pour lesdites Catégories, la va
leur et Ie poid ou Ie nombre des articles ex
portés ou importés sous couvert d'une l icence 
ou d'une déclaration d'exportation, a insi que 
la répartition des quantités par pays d'origine 
ou de destination. 

Dans tous les cas ou l'expédition e t en 
provenance ou à destination d'un terri toi re à 
système douanier autonome, ce territoire sera 
indiqué comme pays d'origine ou de destina
t ion. 

Les Hautes Parties Contractantes s'enga
gent, en outre, chacune en ce qui la concerne, 
à publier dans les mêmes déla is 4n relevé 
contenant_ des indications analogues pour les 
ex-péditions d'articles rentrant dans les Caté
gories I et II à destination d'autres terri
toires placés sous leur souveraineté, juridic
tion, protection ou tutelle ou sous la même 
souveraineté, juridiction, protection ou tutelle. 

Le premier relevé stat istique sera publié 
par chacune des Hautes Parties Contractantes 
pour le trimestre commençant Ie l e r janvier , 
Ie l er avr il, le ler juillet ou Ie l er octobre 
qui suivra la date de la mise en vigueur de 
la Convent ion à son égard . 

Les Hautes Parties Contractantes s'enga
gent à publier comme annexe à ce premier 
relevé Ie texte des dispositions des lois, dé
crets et règlements en vigueur su r leur terri 
toire concernant les exportations et les im
portations des articles visés à l 'Article l er , y 
compris toutes dispositions qui seraient éta
bl ies en vue d'appliquer la présente Conven
tion. Les modifications et additions apportées 
à ces dispositions seront également publiées en 
annexe aux relevés trimestr iels ultérieurs. 

Art. 7. Les Hautes Parties Contractantes 
s'engagent. en ce qui concerne la Catégorie 
III, à publier, dans les deux mois qu i suivent 
la fin de chaque tr imestre, un état contenant 
pour ce tr imestre les rense ignements suivants, 
relatifs à tout navire de guerre construit, en 
construction ou à construire sur Ie terr itoire 
soumis à leur juridiction pour Ie compte du 
Gouvernement d'un autre Etat: 

a. La date de la signature du contrat de 
construction, la désignation du Gouvernement 
pour lequel Ie navire est commandé, a ins i que 
les spécif ications ei-après: 

Déplacement-type en tonnes angl aises et en 
tonnes métriques; 

Principales dimensions, à savoir: longueur à 
la I igne de flottai son, largeur maximum à 
ou sous la ligne de flottaison, tirant d'eau 



679 21 0:-ULI (S.292) 1928 

moyen correspondant au déplacement-type; 
b. La date J e la mise sur cale, la désig

nation du Gouvernement pour lequel Ie navire 
est construit, ainsi que les spécifications ci
après: 

Déplacement-type en tonnes anglaises et en 
ronnes métriques; 

Principales dimensions, à savoir: longueur 
à la ligne de fl ottaison, la rgeur maximum à 
ou sous la li gne de flottaison, t irant d' eau 
moyen correspondant au dé placement-type; 

c. La date de la I ivraison, la dés ignation 
du Gouvernement auquel Ie nav ire est livré, 
ainsi que les spécifications ei-après à la date 
de livraison : 

Déplacement-type en tonnes anglaises et en 
ronnes métriques; 

Principales dimensions, à savoir: longueur 
à la ligne de flotta ison, largeur maximum à 
ou sous la ligne de flottaison, tirant d'eau 
moyen correspondant au déplacement-type; 

Et, en outre, les renseignements ei-après 
sur l'armement installé à bord à la date de 
livraison et faisant partie de l'équipement 
normal du navire: 

Nombre et calibre des canons; 
Nombre et calibre des tubes lance-torp illes; 

· Nombre des l a nce-bombes; 
Nombre des mitrailleuses. 
Les rense ignements -ci-dessus concernant l'ar

mement du navire seront fournis d' après un 
rel evé signé par Ie constructeur et visé par Ie 
commandant du bord ou tout autre représen• 
tant dûment autorisé à eet effet par Ie Gou
vernement de l 'Etat auquel Ie navire est livré, 
ce rel!)vé étant remis aux autorités compéten
tes du Gouvernement du pays de construction. 

Pour tout transfert au Gouvernement d'un 
a utre Etat d'un navire de guerre appar tenant 
à une des Hautes P a rties Contractantes, ef
fectué à t itre gratuit, à titre onéreux ou autre
ment, celle-ci s'engage à publier, dans les 
deux mois qui su ivront la fin du trimestre 
ou ce transfert aura eu lieu, les renseigne
ments suivants: 

La date du transfert, la dés ignation du 
Gouvernement auquel Ie navire a été trans
féré et les spécifications et rense ignements 
prévus à l' a linèa c ci-dessus. 

Le déplacement-type visé au présent Article 
doit être entendu comme Ie déplacement du 
navire achevé, avec son équipage complet, ses 
machines et chaudières, prêt à prendre l a mer, 
ayant tout soa armement et toutes ses muni
t ions, ses installations, équipements, vivres, 
eau douce pour l 'équipage, approvisionne
ments divers, outi llages et rechanges de toute 
nature qu'il doit emporter en temps de guerre, 
mais sans combustible et sans eau de réserve 
pour l'alimentation des machines et chaudiè
res. 

Art. 8. Sans préjudice des stipul ations de 
!' Article 7, au cas ou un navire de guerre 
rejoindrait sa destination autrement que par 
ses propes moyens ou par remotquage, ce 
navire, qu' il so it en une ou plusieurs parties, 
ainsi que son armement, sera soumis, en outre, 
aux stipulations de la Convention re latives à 
la Catégorie I. 

Art. 9. Les Hautes P arties Contractantes 
s'engagent à publier, dans les six mois qui 

suivent la fin de chaque trimestre, un relevé, 
pour ce trirnestre, des exportations des aéro
nefs et moteurs d'aéronefs, indiquant les 
quantités exportées et la répartition par pays 
de destination. 

Art. 10. Les articles rentrant dans les Ca
tégories IV et V peuvent être exportés sans 
formalités, ni restrictions, sous réserve des 
stipulations du Chapitre III. 

Art. ll. Les Hautes Parties Contractantes 
s'engagent à ne pas appliquer aux importa
tions d'articles, visés à l 'Article l er, en pro
venance de territoires d'Etats non contrac
tants , un régime plus favorable qu'à de talies 
importations en provenance de territoires 
d'Etats conti-actants, et à soumettre ces im
portations, sans distinction de provenance, 
aux mêmes conditions d'autorisation et, au
tant que possibl e, de publicité. 

CHAPITRE III. Z o n e s s p é c i a I e s. 

Art. 12. Les Hautes P arties Contractantes 
conviennent que les stipulations du présent 
Chapitre s'appliquent aux zones terrestre et 
maritime ei-après définies et désignées dans 
la présente Convent ion sous Ie nom de "zones 
spéciales" : 

1. Zone terrestre. 

a. La totali té du continent africain, à l'ex
clusion des territo ires de !'Egypte, de l a Ly
bie, de la Tunisie, de l 'Algérie, des places 
espagnoles de l'Afrique du Nord, de l 'Ethio
p ie, de l'Union sud-afr icaine y cempris Ie ter
ritoire placé sous son mandat, et de la Rho
dés ie du Sud. 

Sont comprises da ns cette zone: les îl es ad
jacentes situées à moins de 100 milles mari ns 
de la cote a insi définie, ainsi que les îles du 
Prince (Principe) dans Ie golfe de Biafra, de 
Sa int Thomé (Sao Thomé), d'Annobon et de 
Socotra, à l'exclus ion des ties espagnoles si
tuées au nord du 26° de latitude Nord. 

b. La péninsul e arabique, Ie Gwadar, la 
Syrie et Ie Liban, l a Palestine et la Trans
jordanie, et !'Ira k. 

2. Z one maritime. 

Une zone mar itime comprenant la Mer 
Rouge, Ie Golfe d'Aden, Ie Golfe Persique et 
Ie Golfe d'Oman, et limitée par une ligne qui, 
partant du Cap Guardafui , suivra Ie parallèle 
de ce cap jusqu'à sa rencontre avec Ie 57° 
de long itude Est de Gr enwich et, de là, gag
nera directement Ie point ou la frontière orien
tale du Gwader rencontre la mer. 

Art. 13. Les H autes Parties Contractantes 
s'engagent à n'exporter et à ne permettre 
l' exportation d'articles rentrant dans les Ca
tégories I , II, IV et V, à destination des zo
nes spéciales, que si une licence a été délivrée 
aux conditions déf inies à l ' Article 14. 

Une déclaration d' ex portation, remise aux 
autorités compétentes du pays d'exportation 
et approuvée par elles, pourra tenir I ieu de 
l icence. 

Les Hautes Parti es Contractantes s' enga-
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gent également, chacune en ce qui concerne 
les territoires soumis à sa souveraineté, juri
diction, protection ou tutelle et situés dans 
les zones spéciales, à ne permettre l' importa
tion, en ces territoires, des articles ci-dessus 
visés, que si cette importation a été autorisée 
par les autorités desdits territoires. Ces ar
ticles ne pourront étre aclmis dans les zones 
spécial es que par tels ports ou autres points 
que désigneront à eet effet les autorités de 
l 'Etat, colonie, protectorat ou pays sous man
dat. 

Art. 14. Les H autes Parties Contractan
tes s'engagent à n'accorder les licences d'ex
portation et à n'approuver les déclarations 
d' exportation visées à l 'Article 13 qu'après 

seront soumis aux prescriptions de la Section 
1,- § 3, de !'Annexe II à la présente Conven
t ion, auxquelles les Hautes Parties Contrac
tantes s'engagent à se conformer. 

Art. 18. Les Hautes Parties Contractantes 
s'engagent, chacune en ce qui concerne les 
territoirés placés sous sa souveraineté, juri
diction, protection ou tutelle et situés dans les 
zones spéciales, à ne permettre Ie tranit par 
voie terrestre, à travers ces territoires, d'arti
cles rentrant dans les Catégories I, II, IV et 
V, à destination d'un autre terr itoire égale
ment situé dans lesdites zones spéciales, que 
si Ie transport peut être assuré jusqu'à desti
nation et si l'importation a été :nutoris<,è pl\r 
les autorités de ce dernier territoire . 

. s'être assurées que les conditions définies aux 
paragraphes a et b ei-après sont remplies, les 
conditions prévues aux Articles 2, 3, 4 et 5 , 
éta.nt déjà satisfaites en ce qui concerne les 
articles rentrant dans les Catégories I et II: 

La prohibition visée au paragraphe ci-dess.us 
ne s'applique pas au transit à travers· .dés ter
ritoires situés dans les zones spéciales ·de ,tels 
articles à--de tinátio.n- · d'un territoi~ë de• l'lln.e 
des Hautes Parties Contractantes, non situé 
dans lesdites zones, à condition que ce trans
port puisse êt re assuré jusqu'à sa destination. 

·a. Dans Ie cas d'exportation à destination 
de territoires plaçés sous la souveraineté. juri
diction, protection ou tutelle d'une des Hautes 
Parties Contractantes, les articles rentrant 
dans les Catégories, I ; II et IV, auxquels 
s'appl ique la l icence ou déclaration d'exporta
tion, sont destinés à des fins licites et les au
torités du pays d'importation sont disposées à 
admettre leur entrée; toutefois, pour les arti
cles rentrant dans la Catégorie V, il suffira 
qu'.avant l' e.xportation, copie de la licence ou 
·déclaration d' exportation soit envoyée auxdites 
autorités . 
· b. Dans Ie cas d'exportation à destination 
/Ie . territoires qui ne sont pas placés sous la 
souveraineté, juridiction, protection ou tutelle 
d'une H aute Partie Contractante, les articles 
rentrant dans les Catégories I , II, IV et V 
sont destinés à des fins licites. 

Art. 15. Les H aute Parties Contractantes 
's'engagent à publier, outre les relevés prévus 
'aux Articles 6 et 9 pour les articles rentrant 
dans les Catégories I , II et IV, un relevé con
cernant les exportations, à destination des 
_territoires situés dans les zones spéciales, d'ar
ticles rentrant dans la Catégorie V. Ce relevé 
sera publié dans les mêmes cond itions de délai 
et de périodicité que celui visé à l 'alinéa I de 
l'Article 6 et contiendra, autant que possible, 
les mêmes indications. 

Art. 16. Le commerce des articles rentrant 
dans les Catégories I , II, IV et V sera placé 
dans les zones spéciales sous Ie controle d'a
gents des autorités de l 'Etat, colonie, protec
torat ou pays sous mandat. 

L'aclmission, la circulation et Ie commerce 
dans lesdites zones de ces articles font, en ou
tre, l'objet des prescriptions contenues dans 
la Section 1, §§ 1 et 2, de l' Annexe II à l a 
présente Convention, auxquelles les Hautes 
Part i es Contractantes s' eng agent à se confor
mer. 

Une autorisation préalable donnée dans cha
que cas par un représentant dûment qua! ifié 
de ces autorités sera nécessaire pour la réex
pédition de ces articles hors du territoire ou 
ils ava ient été admis. 

Art. 17. La fabrication, l 'ajustage et la ré
paration dans les zones spéciales d'articles 
rentrant dans les Catégories I , II, IV et V 

Si un transport à destination d'un territoire 
situé dans les zones spéciales doit emprunter 
un territoire I imitrophe également situé dans 
ces zones, la permission de ·t ransit, déjà sou
mise_ aux conditions prévues au premier alinéa 
du présent Article, sera accordée, sur la de
-mande des autorités dti pays de déstination, si 
celles-ci garantissent que les articles au:xquels 
sla-pplique la demande ne seront à aucun 

, moment transférés à titre gratuit ou onéreux, 
-coutraïrement aux stipulations de la présente 
Corivention. Toutefois, si ]'attitude ou la · si
-tuation troublée de l'Etat· destinatairé menace 
Ja ·paix ou la 'tranquillité publique, 1'auto:risa
tion de transit devra être refusée a ·eet Etat 
par les autorités ci-dessus visées de tous· · les 
territoires limitrophes, jusqu'à ce que cette 
menace ait céssé d'exister. 

Art. 19. Sous réserve des dispositions con
traires contenues dans les accords spéciau:x ac
tuellement en vigueur ou dans ceux qui pour
raient être ultér ieurement conclus, ces accords 
<levant en tout cas satisfaire sur tous les au
tres points aux stipulations de la présente 
Convention, les H autes Parties Contractantes 
conviennent que, dans les zones spéciales, les 
autorités de l 'Etat, colonie, protectórat ou 
pays sous mandat intéressés exerceront, dans 
leurs eaux territoriales, Ia survei ll ance et la 
police nécessaires à l'application de la pré
sente Convention. 

Art. 20. Les Hautes Parties Contractantes 
conviennent que, dans les zones spéciaies, au
cun navire indigène répondant à la définition 
ei-dessous, et ayant un tonnage inférieur à 500 
tonnes (tonnage net), ne sera autorisé à em
barquer, décharger ou transborder des articles 
rentrant dans les Catégories I, II, IV et V. 

Sera considéré comme indigène, tout navire 
possédé, armé ou commandé par un indigène 
or iginaire d'un pays riverain de l'Océan in
dien, à l'ouest du 95° de longitude Est de 
Greenwich, et au nord du 11 ° de latitude Sud, 
de Ia Mer Rouge, du Golfe Persique et du 
Golfe d'Oman. ainsi que tout navire <lont la 
moitié au moins de l'équipage est composée 
d'indigènes originaires de ces pays. 

Les stipulations du premier al inéa du pré-
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sent Article ne s' appliquent ni aux allèges ou 
chalands ni aux navires qui se livrent exclu
sivement au cabotage entre différents ports 
du même Etat, colonie, protectorat ou terri
toire sous mandat, au se trouvent des dépöts. 
Les conditions auxquelles les aticles rentrant 
dans les Catégories I, II, IV et V peuvent 
être transportés par des navires de ce genre 
sant définies au § 1 de la Section II de !'An
nexe II à la présente Convention, aux stipu
lations duquel les Hautes Parties Contractan
tes s' engagent à se conformer. 

Les stipulations du présent Article, ainsi 
que du § 1 de la Section II de l' Annexe II, ne 
sant pas applicables: 

a. Aux armes, munitions et matériels trans
portés pour Ie compte d'un Gouvernement, 
soit avec son autorisation, soit convoyés par 
un fonctionnaire dûment qualifié dudit Gou
vernement; 

· T,. Aux armes et munitions en la possession 
de personnes munies d'un permis de port d'ar
mes, à condition que ces armes soient destinées 
à. l'usage personnel de leur détenteur et soient 
exactement décrites dans Ie permis de ce der
nier. 

Art. 21. Les Hautes Parties Contractantes 
conviennent que, pour prévenir tout transport 
illicite dans les zones spéciales d' articles ren
trant dans les Catégories I, II, IV et V, tous 
les navires indigènes répondant à la définition 
donnée à l'Article 20 doivent être munis d'un 
manifeste de cargaison ou d'un document simi
laire spécîfiant la quantité et la nature des 
marchandises qu'ils transportent, leur prove
nance et leur destination. Cette pièce conti
nuera à étre couverte par Ie secret qui lui est 
assuré en vertu de la loi de l'Etat auquel Ie 
navire ressortit et ne devra pas être examinéE, 
au cours des opérations de vérification de 
pavillon, à moins que l'intéressé n'y con
sente. 
' Les stipulations du présent Article ne se
ront pas applicables: 
· a. Aux navires qui se livrent exclusivement 

au cabotage entre les différents ports du mê
me Etat, colonie, protectorat ou pays sous 
mandat; 

T,. Aux navires qui se livrent au transport 
des armes, munitions et matériels pour Ie 
compte d'un Gouvernement dans les condi
tions prévues à l 'Article 20a, qui sont en pro
venance ou à destination d'un point quelcon
que compris dans lesdites zones; 

c. Aux bateaux qui ne sont pas entière
ment pontés, qui n'ont pas plus de dix hom
mes d'équipage et qui se livrent exclusive
ment à la pêche dans les eaux territoriales. 

Art. 22. Les Hautes Parties Contractantes 
conviennent de n'accorder aux navires indi
gènes de moins de 500 tonnes (tonnage net), 
définis à l'Article 20, l'autorisation d'arborer 
Ie pavillon d'une des Hautes Parties Contrac
tantes qu'aux conditions fixées aux §§ 3 et 4 
de la Section II de !'Annexe II à la présente 
Convention. Cette autorisation écrite devra 
être renouvelée chaque année; elle devra con
tenir les indications nécessaires pour établir 
l'identité du navire, nom, tonnage, gréement, 
dimensions principales, numéro d'inscription 
et lettres signalétiques s'il en est. Elle por-

tera la date à laquelle elle aura été délivrée 
et la qualité du fonctionnaire qui !'aura déli
vrée. 

Art. 23. Les Hautes Parties Contractantes 
conviennent de communiquer à celles d'entre 
elles qui en feront la demande les modèles 
des documents qui devront être établis par 
elles, en vertu des Articles 20 a, 21 et 22, et 
du § 1 de la Section II de !' Annexe II à la 
présente Convention. 

Les Hautes Parties Contractantes convien
nent, en outre, de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour que les documents ei-après 
soient communiqués dans Ie plus bref délai 
possible à celles d'entre elles qui en feront 
la demande: 

a. Copies certifiées conformes de toutes les 
autorisations d'arborer Ie pavillon accordées 
en vertu des stipulations de !' Article 22; 

b. Avis de retrait des autorisations ci-dessus; 
c. Copies ,des autorisations accordées con

formément au § 1 de la Section II de !'An
nexe II. 

Art. 24. Les Hautes Parties Contractantes 
conviennent d'appliquer, dans la zone mariti
me, les règles fixées au § 5 de la Section II 
de !'Annexe II ·à la présente Convention. 

Art. 25 . Les Hautes Parties Contractantes 
conviennent que tout transport ou tentative 
de transport irrégulier, qui serait légalement 
constaté à la charge du capitaine ou du pro
priétaire d'un navire autorisé à arborer Ie pa
villon de l'une d'entre elles ou titulaire de 
l' autorisation prévue au § 1 de la Section II 
de !'Annexe II à la présente Convention, en
traînera Ie retrait immédiat de ladite auto
risation. 

Art. 26. Les Hautes Parties Contractantes 
qui ont sous leur souveraineté, juridiction, 
protection ou tutelle des territoires situés dans 
les zones spéciales s' engagent, chacune en ce 
qui la concerne, à prendre les mesures pro
pres à assurer l'application de la présente 
Convention, notamment la poursuite et la ré
pression des contraventions aux stipulations 
qui y sont contenues, et à désigner les agents 
territoriaux et consulaires indispensables ou 
des représentants spéciaux compétents à eet 
effet. 

Elles feront connaître ces mesures à celles 
des Hautes Parties Contractantes qui auront 
exprimé Ie désir d'en être informées. 

Art. 27. Les Hautes Parties Contractantes 
conviennent que les stipulations des Articles 
16 à 26 incl us de la présente Convention et 
de !'Annexe II, établissant un certain régime 
de controle dans les zones spéciales, ne pour
ront pas être interprétées comme impliquant, 
pour celles d' entre elles dont aucun territoire 
sous leur souveraineté, juridiction, protection 
ou tutelle n'est ni situé dans lesdites zones 
spéciales ni immédiatement limitrophe de ces 
zones, une obligation d'appliquer Ie régime 
défini dans les stipulations ci-dessus mention
nées ou comme engageant leur responsabilité 
au ;ujet de l'application de ce régime. 

Toutefois, lesdites Hautes Parties Contrac
tantes devront se conformer aux stipulations 
des Articles 22, 23 et 25, relatives aux con
ditions auxquelles les navires indigènes de 
moins de 500 tonnes (tonnage net) pourront 



1928 21 Ju L r (S.292) 682 

être autorisés à arborer le pavillon de ces 
Hautes Parties Contractantes. 

CHAPITRE IV. 

Dispositions particulières. 

Art. 28. L'Ethiopie, désireuse de rendre 
aussi effectif que possible Ie controle du com
merce des armes et munitions et des matériels 
de guerre, qui fait l'objet de la présente Con
vention, déclare s'engager, dans Ie libre exer
cice de ses droits souverains, à mettre en vi
gueur, en ce qui concerne son propre terri
toire, tous les règlements qui seront nécessai
res pour se conformer aux stipulations des 
Articles 12 à 18 inclus de ladite Convention 
relatives aux exportations, aux importations 
et au transport des armes et munitions et des 
matériels de guerre. 

Les Hautes Parties Contractantes, prenant 
acte de !'engagement ci-dessus et en complet 
accord avec le désir de l'Ethiopie de rendre 
aussi effectif que poss ible Ie controle du com
merce des armes et munitions et des maté
riels de guerre, déclarent s'engager à se con
former aux stipulations des Articles susmen
tionnés en ce qui concerne le territoire éthio
pien, et à respecter les règlements mis en 
vigueur, conformément audit engagement, par 
l'Ethiopie en tant qu'Etat souverain. 

Si un Etat actuellement inclus dans les zo
nes spéciales venait, au moment de sou adhé
sion à la présente Convention, à prendre, en 
ce qui concerne son propre territoire, les mê
mes engagements que ceux prévus au premier 
paragraphe du présent Article, ainsi que, dans 
Ie cas ou !edit Etat possède une frontière 
maritime, les engagements contenus dans les 
Articles 19 à 26 inclus en tant qu'ils sont 
applicables , les Hautes Parties Contractantes 
déclarent dès à présent qu'elles considéreront 
eet Etat comme exclu desdites zones dès que 
cette adh ésion sera entrée en vigueur confor
mément à !' Article 41, et qu'ell es accepteront 
au regard de eet Etat les obligations prévues 
au deuxième paragraphe du présent Article, 
ainsi que, dans Ie cas ou ]edit Etat exclu 
possède une frontière maritime, les obliga
tions d·es articles 19 à 27 inclus en tant qu' 
elles sont applicables. 

Art. 29. Les H autes P arties Contractantes 
conviennent de reconnaître les réserves qui 
pourraient être faites par l'Esthonie, la Fin
lande, la Lettonie, la Pologne t la Roumanie, 
au moment ou cell es-ci signeront la présente 
Convention, et qui seraient de nature à assu
rer à leur égard, jusqu'à la date de l'adhé
sion de la Russie à la présente Convention, la 
suspension de l'application des Articles 6 et 
9, tant en ce qui concerne les exportations 
faites à destination de ces pays que les impor
tations fai tes en ces pays par les Hautes Par
t ies Contractantes. Ces réserves ne pourront 
être interprétées comme empêchant la publi
cation de statistiques faite en conformité des 
lois et règlements en vigueur sur les terri
toires des Hautes Parties Contractantes. 

Art. 30. Les H autes Parties Contractantes 
qui possèdent une juridiction extra-territoriale 
sur Ie territoire d'un autre Etat partie à la 

présente Convention s'engagent si les règles 
consacrées par cette Conventio'n ne peuvent 
être sanctionnées par les tribunaux locaux 
en ce qui concerne leurs ressortissants su r ce 
territoire, à prohiber à ceux-ci tout acte con
traire aux stipulations de la présente Conven: 
tion. 

CHAPITRE V. 

Dispositions générales. 

Art. 31. Les stipulations de la présente 
Convention sont complétées par cell es des An
nexes I et II, qui ont la même valeur et cn
treront en vigueur en même temps que la Con
vention elle-même. 

Art. 32. Les Hautes Parties Qontractantes 
conviennent que les stipulations de la présente 
Convention ne s' appliquent: 

a. Ni aux armes et munitions ni aux maté
riels de guerre expédiés d'un territoire placé 
sous la souveraineté, juridiction, protection ou 
tutelle de l'une d'entre elles à l'usage de ses 
forces armées, en quelque lieu qu'elles se trou
vent; 

b. Ni aux armes et munitions transpor
tées, soit par des personnes faisant partie de 
ces forces , soit par d' autres personnes au ser
vice d'une Haute Partie Contractante, et né
cessaires à ces personnes en raison de leurs 
fonctions; 

c. Ni aux fusils, mousquetons et carabines 
transportés, exclusivement pour leur usage in
dividuel, par ds membres de sociétés de tir 
se rendant à des concours internationaux de 
tir, ni aux munitions nécessaires à eet effet. 

Art. 33. En temps de guerre , et sous ré
serve des règles de la neutralité, les stipula
tions du Chapitre II seront suspendues jus
qu'au rétablissement de la paix en ce qui cori
cerne les expéditions d'armes et munitions et 
de matériels de guerre, à destination ou pour 
Ie compte de l'un quelconque des belligérants. 

Art. 34. Toutes les stipulations des conven
tions internationales d'ordre général, anté
rieures à Ia date de la présente Convention, 
telles que la Convention relative au controle 
du commerce des armes et des munitions et Je 
Protocole, signés à Saint-Germain-en-Laye, Ie 
10 septembre 1919, seront considérées comme 
abrogées en tant qu'elles concernent les ma
t ières faisant l'objet de la présente Convention 
et qu'elles lient entre elles les Puissances qui 
y sont Parties. 

La présente Convention ne porte en rien at-
teinte aux droits et obligations qui résultent 
des di spositions, so it du Pacte de la Société 
des N ations, soit des Traités de Paix signés 
en 1919 et 1920 à Versailles, Neuilly, Saint
Germa in et Trianon, soit du Traité relatif à 
la limitation des armements navals signé à 
Washington Ie 6 février 1922, soit de tout 
autre traité, convention, accord ou engage
ment, concernant l'interdiction de l'importa
tion, de l' exportation et du transit des armes 
et munitions et des matériels de- guerre, soit 
encore, et sans préjudice des stipulations de 
la présente Convention, de tout autre traité, 
convention, ,woord ou engagement autres que 
ceux qui sant visés à l'alinéa ci-dessus ayant 
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pour objet Ie controle de l'importation, de l'ex
portation et du transit des armes et munitions 
et des matériels de guerre. 

Art. 35. Les Hautes P arties Contractantes 
conviennent que tous les différends qui pour
raient s'élever entre elles au sujet de l'in
terprétation ou de l 'application de la présente 
Convention seront, s'ils ne peuvent être réglés 
par des négociations directes , envoyés pour 
déc,ision à la Cour perma nente de Justice in
ternationale. Si les Etats entre lesquels s urgit 
un différend, ou l'un d'entre eux , n'étaient 
pas Parties au Protocole du 16 décembre 1920 
relatif à la Cour permanente de Justice inter
nationale, ce différend sera soumis, à leur gré 
et conformément aux règles constitutionnelles 
de chacun d' eux, soit à la Cour permanente 
de J ustice internationale soit à un tribunal 
d'arbitrage constitué conformément à la Con
vention de la H aye du 18 octobre 1907, soit 
à tout autre tribunal d'arbitrage. 

Art. 36. Toute Haute P arti e Contractante 
pourra déclarer que sa signature, ratification 
ou adhésion n'engage pas, en ce qui concerne 
l'application des stipulations du Chapitre II 
et des Articles 13, 14 et 15 de la présente 
Convention, soit ]'ensemble, soit tel des terri
toires placés sous leur souvera ineté, juridic
tion ou protection, étant entendu que de tels 
territoires ne seront pas situés dans les zones 
spéciales prévues à l'Article 12. 

Toute H aute Partie Contractante qui aura 
fait une telle déclaration pourra ultérieure
ment, et conformément aux stipulations de 
l' Article 37, adhérer entièrement à la présen
te Convention pour tels des territoires ex
clus; elle fera tous ses efforts pour assurer, 
dans Ie plus court déla i possible , cette adhé
sion pour tous les territoires exclus . 

Toute Haute P artie Contractante pourra 
également dénoncer la présente Convention 
en ce qui concerne l'application des stipula
tions du Chapitre II et des Articles 13, 14 et 
15 de celle-ci, séparément pour tel des terri
toires ci-dessus visés, et conformément à la 
procédure prévue à l' Articl e 38. 

Toute Haute P ar tie Contractante qui aura 
usé de la faculté d 'exclusion ou de dénoncia
tion prévue aux alinéas précédents s'engage 
à appliquer les stipulations du Chapitre II aux 
expéditions faites à desti nation des territoires 
exclus. 

Art. 37. Les Hautes Parties Contractantes 
feront tous leurs efforts pour amener les au
tres Etats à adhérer à la présente Convention. 

Cette adhés ion sera notifiée au Gouverne
ment de la République française et, par celui
ci, à tous les Etats signataires cîu adhérents . 

Les instruments d'adhésion resteront dépo
sés dans les archives du Gouvernement de la 
R épubl ique française . 

Art. 38 . La présente Convention peut être 
dénoncée par l'une quelconque des Hautes 
Parties Contractantes, après l'expiration d'un 
délai de quatre ans à partir de la date de son 
entrée en vigueur pour ladite Partie: La dé
nonciation sera notifiée par écrit au Gouver
nement de la :J'lépublique française, qui en 
donnera immédiatement communication aux 
autres Parties Contractantes, en les informant 

de la date à laquelle la not ification a été 
reçue. 

La dénonciation prendra effet un an après 
la date à laquelle elle aura été reçue par Ie 
Gouvernement de la Répub)iq_ue française et 
ne sera opérante qu'au regard de l'Etat qui 
l 'aura notifiée. 

Dans Ie cas ou une dénonciation aurait pom· 
effet de ramener au-dessous de quatorze Je 
nombre des Etats Parties à la Convention, 
toute autre Haute Partie Contractante pourra. 
également, dans Ie délai d'un an à partir de 
la date de cette dénonciation, dénoncer ladite 
Convention sans attendre l'expiration du dé
lai de quatre ans ci-dessus mentionné, et spé
cifier que cette dénonciation prendra effet à 
la même date que la dénonciation ci-dessus 
visée. 

Art. 39. Les Hautes Parties Contractantes 
conviennent qu'à l'expiration d'une période 
de trois ans à <later de l'entrée en vigueur de 
la présente Convention prévue à l'Article 41 , 
celle-c i pourra être revisée à la demande d'un 
tiers d' entre elles adressée au Gouvernement 
de la République française. 

Art. 40. La présente Convention, <lont les 
textes français et anglais feront également 
foi , sera ratifiée. Elle portera la date de ce 
jour. 

Chaque Puissance adressera sa ratification 
au Gouvernement de la République française, 
qui en notifiera immédiatement Ie dépöt à 
chacune des autres Puissances signataires. 

Les instruments de ratification resteront dé
posés dans les archives du Gouvernement de 
la R épublique française . 

Art. 41. Un premier procès-verbal de dé
pöt de ratifications sera dressé par les soins 
du Gouvernement de la République française , 
dès que la présente Convention aura été rati
fi ée par quatorze Puissances. 

La Convention entrera en vigueur quatre 
mois après la date de notification de ce pro
cèsverbal par Je Gouvernement de la Répu
blique frança ise à toutes les Puissances signa
taires . 

Ultérieurement, la Convention prendra ef
fet, à l'égard de chacune des Hautes Parties 
Contractantes, quatre mois après la date à 
laquell e sa ratification ou son adhésion aura 
été notifiée par Ie Gouvernement de la Répu
blique française à tous les Etats signataires 
ou adhérents. 

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires 
susmentionnés ont signé la présente Conven
tion. 

FAIT à Genève, en un seul exemplaire, Je 
dix-sept juin mil neuf cent vingt-cinq. 
Pour l ' Alle1nagne 

H . VON ECKARDT 
Pour les Etats-Unis d'A1n érique 

Theodore E. BURTON 
Hu g h S. GIBSON 

Pour l' A utriche 
E. PFLÜGL 

Pour la B elgique 
Pour Ie Brésil 
Contre-Amiral A. C. DE SOUZA E SIL VA 
Major E s t e v a o LEITAO DE CARV ALHO. 
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Le Brési l se réserve, pendant toute la pé
riode d'application de la présente Convention, 
Ie droit de l'exécuter, pour l a part qui lui in
combe, conformément à !'esprit des disposi
tions ayant pour objet la généralisation du 
contröle tant en ce qui concerne Ie commerce 
qu'en ce qui concerne la fabrication des arme
ments 1 . 

Pour l' Empire Britannique 
I deciare that · my signature does not bind 

India or any British Dominion which is a 
separate Member of the League of Nations 
and does not separately sign or adhere to the 
Convention 2. 

ONSLOW 
Pour Ie Canada 
Pour l' Etat libre d' lrlande 
Pour l' Inde 

P. Z. COX 
Prour la BuJ,garie 
Pour Ie Chili 

Général de Division L u i s CABRERA 
Pour la Chine 
Pour la Colombie 
Pour Ie Danemark 
Pour l'Egypte 
Pour l'Espagne 

E m i I i o DE P ALACIOS 
Pour l' Esthonie 

'Sous réserve de la suspension de l'applica
tion des articles 6 et 9 en vertu du droit re
connu à l'Esthonie par l'article 29 3. 

J. LAIDONER 
Pour l' Ethiopie 

GUETATCHOU 
BLATA HEROUY Herouy 
A. TASFAE 

Pour la · Finlande 
·sous réserve de la suspension de l'applica

tion des articles 6 et 9 en vertu Ju droit J'e
connu à la Finlande par l'article 29 4. 

0 .ENCKELL 
PÓur la France 

B . CLAUZEL 
Pour la Grèce 
Pour la Hongrie 

Dr. BARANYAI Zo I t á n 
Pour l' /talie 

P i e t r o CHIMIENTI 
A I b e r t o DE MARINIS-STENDARDO 

~our Ie Japon 
M. MATSUDA 

Pour la Lettonie 
Sous réserve de la suspension de l'applica

tion des articles 6 et 9 en vertu du droit re
connu à la Lettonie par l'article 29 5. 

Colonel HARTJ\,IANIS 
.Pour la Lithuanie 
Pour Ie Luxembourg 

Ch. G. VERMAIRE 
Pour Ie Nicaragua 
Pour la N orvège 
Pour Ie Panama 
Pour les Pays-Bas 

W . DOUDE VAN TROOSTWIJK 

Pour la Roumanie 
Pour la Perse 
Pour la Pologne . 

Sous réserve de la suspensiou de l'applica
tion des articles 6 et 9 en vertu du droit re
connu à la Pologne par l'article 29 6. 

Général C a s i m i r SOSNKOWSKI 
G. D. MORA WSKI 

Pour Ie P ortugal 
Pour la Roumanie 

Ad referendum avec la réserve convention
nelle prévue à !'art. 29 de la Convention en 
vertu de laquelJe l'application des art. 6 et 9 
tant en ce qui concerne Jes exportations faites 
à destination de la Roumanie par les H . P. 
C. que en ce qui concerne les importations 
faites en Roumanie, - sera suspendue jusqu'à 
la date de l'adhésion de la Russie à la pré
sente convention ainsi qu'aux annexes 7 . 

N. P. COMNENE 
Général T. DUMITRESCU 

Pour Ie Salvador 
J. G u s t a v o GUERRERO 

Pour Ie Siam 
Pour la Suède 
Pour la Suisse 
Pour Ie Royaume des Serbes, Croates et 

Slovènes 
J. DOUTCHITCH 
Général KALAFATOVITCH 
Capt. d. frég. MARIASEVITCH 

Pour la Tchécoslovaquie 
Pour la Turquie 
Pour l'Uruguay 
Pour Ie Venezuela 

Traductions - Translations. 
1 Brazi l reserves the right, du ring · the 

whole period of application of the present 
Convention, to execute it, in so far as slie is 
concerned, in accordance with the spirit of the 
clauses which aim at rendering the supervi
sion genera! both as regards the trade in and 
the manufacture of armaments. · 

2 J e déclare que ma signature ne !ie pas 
!'Inde ni aucun Dominion britannique, Mem
bre distinct de la Société des ations, qui n'a 
pas séparément signé l a Convention ou . qui 
n'y a pas adhéré. 

3 Subject to the suspension of the applica
tion of Articles 6 and 9 in virtue of the right 
accorded to Esthonia by Artide 29. 

4 Subject to the suspension of the applica
tion of Articles 6 and 9 in virtue of the right 
accorded to Finland by Article 29. 

5 Subject to the suspension of the applica
tion of Articles 6 and 9 in virtue of the right 
accorded to Latvia by Article 29. 

6 Subject to the suspension of the applica
tion of Articles 6 and 9 in virtue of the right 
accorded to Poland by Article 29. 

7 Ad referendum subject to the reservation 
provided for in Article 29 of the Convention 
to the effect that the application of Articles 
6 and 9 as regards both export to and import 
into Roumania by the High Contracting Par
ties shall be suspended until the adhesion of 
Russia to the present Convention and to its 
Annexes. 
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ANNEXE I. 

MODÈLES D'ÉTAT' STATISTIQUES 

M o d è I e I. 

I mporta tions 1 

en 

. (nom du pays d 'importation) pendant le . trimestre de 19. 

1 Pays 
Désignation des ! 

armes et munit ions AS 

et des matériels - - -- -
de guerre, conformé- " UJ 

. ...,..., ., ä'f si 'tl ment aux rubriques ,3 "<Il 

de la liste jointe 2 00 P.; dO 
z ryj > '" 'tl 

1 

1 

Totaux: 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

:N"OTES EXPLICATIVES 

1 Doi t figu1·er au présent ótat Ie commerce 
général cl'importation cl'armes, de munitions 
et de matériels de guerre clésignés clans la 
liste jointe et venant de l'extérieur, c'est-à-di re 
la totalité des a rt icles déclarés pour être ut i
lisés dans Ie pays, pour l'entrée dans les en
trepots, zones franches, ports francs et tous 
auti-es lieux exclus du te,-ritoire douanier, 
ainsi que pour l' admission tempora ire, pour 
Ie commerce de pedectionnement, mais à l'ex
cl usion des marchandises destinées à être 
transportées en tran it ou à être transbordées. 

Lorsque l'entrée temporaire en entrepot 
pour rupture de charge provi oire est permise, 
les armes et munitions et les matériels de 
guerre introclui ts dans ces conditions ne seront 
pas considérés comme importés, pourvu qu' il 
s'agisse d'expéditions accompagnées d'une li 
cence régulière ou d' un document analogue 
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mentionné à l'Art icle 4 de la présente Con
vention établi à destination d'un autre pays. 

2 Les armes et m uni tions et les matériels de 
guer re de la Catégorie I et ceux de la Caté
gor ie II seront mentionnés séparément. 

3 rom du pays qui a accordé la licence ou 
un document analogue mentionné à l'Article 4 
de la présente Convent ion. Ma is, lorsque les 
marcha ndises proviennent d'une colon ie ou dé
pendauce ne dé! ivrant pas de I icence en son 
propre nom et possédant un système douanier 
autonome, cette. colonie ou dépendance devra 
être indiquée comme pays de provenance. 

4 En monnaie légale du pays d'importation. 
Au cas ou les valeurs indiquées serai ent Ie 
résultat d'une conversion sur la base de l'éta
lon-or, Ie titre de cette colonne devrait Ie men
tionner expressément. Dans tous les cas, les 
va leurs doivent être indiquées, sauf dans Ie 

1 

cas de échantillons mentionnés à l 'Article 3, 
paragraphe 3 de la Convention, pou1· lesquels 
cette obi igation n'ex iste pas. 

44 
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D.rportations et réexportations 1 

de 

. . . . . (nom du pays d'exportation) pendant le . . . . . . t rimestre de 19 . . 
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Pays de 
Désignation des 

a rmes et munitions A• 
et des matériels - - - -----·- . .. 
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ment aux rubriques ;E' 
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de la liste j ointe 2 0 .s-
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Totaux: 
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NOTES EXPLICATIVES 
1 Doit figurer au présen t état Ie commerce 

général d'exportation et de réexportation des 
armes, des munitions et des matériels de gu
erre, désignés dans la liste jointe, expédiés à 
l'extérieur, c'est-à-dire la totalité des articles 
extraits, pour exportation et réexportation, 
soit du marché intérieur, soit des entrepots, 
zones franches , ports francs et tous autres lieux 
exclus du territoire douanier, a insi que des 
marchandises exportées ou réexportées tempo
rairement, réexportées après perfectionnement, 
etc., mais à l'exclusion des marchandises des
tinées au transit ou à être transbordées. 

Lorsque l'entrée en entrepot pour rupture de 
charge provisoire est permise, les armes, muni
tions et matériels de guerre, expédiés dans ces 
conditions, ne sont pas considérés comme im
portés, pourvu qu'il s'agisse d'expédit ions ac
compagnées d'une licence régul ière ou d'un 
document analogue, mentionné à !' Article 4 

destination 
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de la présente Convention, é tabli à destination 
d'un autre pays. 

2 Les armes et munit ions et les matériels de 
guerre de la Catégorie I et ceux de la Caté
gorie II seront ment ionnés séparément. 

3 Nom du pays en faveur duquel une l icen
ce ou un document analogue, mentionné à 
!' Article 4 de la présente Convention a été 
accordé. D ans Ie cas ou une métropole fai t 
une demande de licence pour Ie compte d 'une 
colonie ou dépendance, possédant un système 
douanier autonome, cette colonie ou dépen
dance devra être indiquée comme étant Ie pays 
de dest ination. 

4 En monnaie légale du pays d'exportation. 
Au cas ou les va leurs indiquées seraient Ie 
résulta t d 'une conversion sur la base de 
l 'étalon-or, Ie t itre de cette colonne devrait Ie 
mentionner expressément. Dans tous les cas, 
les valeurs doivent être indiquées, sauf dans 
Ie cas des échantillons m entionnés à l' Articl e 
3, paragraphe 3 de la Convention, pour les
quels cette obligation n'existe pas. 
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LISTE. C a t é g o r i e I. 
A 1·1nes niunitions et maté?-iels de guerre, 
exclusivement conçus pou,• et destinés à la 

guerre ter, est,·e, navale o·u aérienne. 
Armes munitions et matériels exclusivement 

conçus pour et destinés à la guerre terrestre, 
navale ou aérienne, tant ceux qui entrent ou 
entreront dans l'armement des forces armées 
de tout Etat, que ceux qui, ayant cessé de 
faire pnrtie de eet armement, restant ~uscep
tibles d'utilisation militaire, à l'exclus10n de 
toute autre utilisation. Sont exceptés les ar
mes, munitions et matériels qui, tout en ré
pondant à Ja définition ci-dessus, rentrent 
dans une autre catégorie. 

Ces armes, munitions et rnatériels sont ré
partis sous les douze rubriques suivantes: 

1. Fusils, rnousquetons, carabines (nom
bre). 

2. a. Mitrailleuses, fusils-mitrailleurs, pisto
lets-mitrailleurs de tous calibres (nombre); 

b. Affûts pour mitrailleuses (nombre); 
c. Dispositifs permettant Ie tir à travers 

l'hélice (nombre). 
3. Projectiles et munitions pour les a rmes 

énumérées aux numéros 1 et 2 ci-dessus (nom
bre). 

4. Appareils de pointage, y co11:1pris les ap
pareils de visée aériens pour Ie t1r et Ie Jan
cement de bombes, et les appareils de réglage 
de tir (nombre). 

5.a. Canons Jongs et courts et obusiers de 
calibre inférieur à 15 centimètres (5,9 pouces) 
(nombre); 

b. Canons Jongs et courts et obusiers de 
calibre égal ou supérieur à 15 centimètres 
(5,9 pouces) (nombre); 

c. Mortiers de tous modèles (nombre); 
d. Voitures-canons (nombre), affûts (nom

bre), récupérateurs (nombre), accessoires de 
montage (poids). 

6. Projectiles et munitions pour les armes 
énumérées au numéro 5 ci-dessus (nombre). 

7. Appareils et engins servant au lance
ment de bombes, torpilles, grenades sous-ma
rines et autres sortes de projecti les (nombre). 

8. a. Grenades (nombre); 
b. Bombes (nombre); . . 
c. Mines de terre, mines sous-marmes f1xes 

et dérivantes, et grenades sous-marines (nom
bre); 

d. Torpilles automobiles (nombre). 
9. Artifices pour les armes, appareils et 

engins ci-dessus (nombre). 
10. Baïonnettes (nombre). 
11. Chars de combats (tanks) et automobi

les blindées (nombre). 
12. Armes et munitions non énumérées ci

dessus (nombre ou poids). 
Les pièces détachées des articl~s rentrant 

dans les rubriques ci-dessus, ent1erement f1 -
nies et utilisables exclusivement pour Ie mon
tag~ et la réparation desd_its ar~icles_ ou_ co!11-
me pièces de rechange do,vent etre md1quees 
séparément par leur poids sous ch_a~u.ne des 
rubriques ci-dessus ou dans les subd1v1s1ons de 
la catégorie à laquell e elles appart1ennent. 

CATEGORIE IL 
A rmeo et 1nunitions pouvant être utilisées à 

la guerre et à d:autres usages. 
1. Pistolets et révolvers automatiques ou à 

ch.u·gement automatique et leurs modèles per
fectionnés se tirant en s'épaulant ou d'une 
seule rnaii-i d'un calibre supérieur à 6,5 mil
limètres et 'd' une longueur de canon supérieure 
à 10 centimètres (nombre). 

2. Armes à feu, conçues pour, destinées ou 
adaptées à des usages non militairns , telles 
que Jes armes de sport ou d~ _défense pe~son
nelle mais qui peuvent ut1liser les mernes 
munï'tions que les armes à feu désignées dans 
la Catégorie I; a utres armes à feu rayées" se 
tirant en s'épaulant, dont Ie cahbre est ~gal 
ou supérieur à 6 millimètres et qut ne flgu
rent pas dans la Catégorie I, à l'exception 
des arm es à feu rayées à canon basen! ant 
(nombre). 

3. Munitions pour les armes énumérées sous 
les deux numéros ci-dessus, à l'exception des 
munitions rentrant dans la Catégorie I (nom
bre). 

4. Sabres et lances (nombre). 
Les pièces détachées des articles rentrant 

dans Jes rubriques ci-dessus, entièrement f1-
nies, et utilisables exclusivement pour Ie mon
tage et la réparation desd_its ar~icles_ ou_ co;n
me pièces de rechange do,vent etre md1quees 
séparément par leur poids sous ch_a~u.ne des 
rubriques ei-des us ou dans Jes subd1y1s10ns de 
la catégorie à laquelle elles appart,ennent. 

ANNEXE II. - CONTROLE DANS LES 
ZONES SPECIALES. 

Section I. 
Controle à ter1·e. 

§ 1. Les articles rentrant dans les Catégo
ries I, II, IV et V , admis sur Ie tenitoire 
d'un Etat, colonie, protectorat ou pays sous 
mandat situé dans les zones spéciales, à l'ex
ception 'desdits articles importés par des par
ticuliers pour leur usage personnel en ve_rt_u 
d'une autorisation accordée par les autorites 
de ce territoire, seront déposés par l'impor
tateur à ses frais et risques dans un dépót pu
blic placé sous la garde exclusive et Ie con
trole permanent desdites autorités ou de leur~ 
agents, dont un au moins devra appartemr :< 
Ja force armée, et qui en constateront off,
ciell ement l'entrée. 

La sortie du dépót public devra être préala
blement autorisée par ces autorités. Cette 
autorisation ne pourra être donnée que pour 
un transport à desti nation d'un autre dépót 
public ou d'un dépót privé dûment agréé par 
lesdites autorités, ou pour une livraison à des 
particuliers ayant prouvé à la satisfaction de 
ces autorités que les articles leur sont néces
saires pour leur usage personnel. 

Sont exceptés de toute formalité à l 'entrée 
et à Ja sortie des dépóts publics Jes articles 
destinés à l'arrnement de la force publique ou 
à Ia défense du territoire. 

§ 2. Aucun dépót privé d'articles rentrant 
dans Jes Catégories I , II, IV et V ne pourra 
ex ister dans Jes zones spéciales sans une auto
risation des autorités de l'Etat, colonie, pro
tectorat ou pays sous mandat. Un tel dépót 
devra être un local spécialement clos et ne 
possédant qu'une entrée qui sera pourvue de 
deux serrures, dont l'une ne pourra ótre ou
verte que par un agent des autorités. 

Le dépositaire sera responsable des quan
tités d' articles introduites dans son dépót; il 
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devra en justifier à toute réquisition des auto
rités. 

Ces articles ne pourront sortir du dépot, ni 
être transportés ou cédés sans une autorisation 
spéciale. Les dètails portés sur ces autor isations 
seront notés su r un registre spécial coté et 
paraphé. 

Toute arme, inportóe en vertu des stipula
tions du § 1 par un particulier pour son usage 
personnel, ou transportée en vertu de stipu
lations dudit § d'un dépot public dans un dé
pot privé ou chez un particulier, doit être en
registrée. Cette arme sera estampillée si elle 
ne porte pas déjà une autre mai·que ou un 
nwnéro pennettant de l'identifier. La marque 
ou le numéro sera indiqué sur Ie permis de 
port cl'armes cléliVl'é par Ie autorités. 

§ 3. La fabr ication et l'ajustage des arti
cles rentrant dans les Catégories I , II, IV et 
V sont interclits en dehors des établissements 
installés dans l'intérêt de la défense du terri
toire ou pou1· Ie maintien de l'ordre public 
par les autoi;ités du terr ito ire ou, clans les 
pays placés sous manclat, par les a utorités 
sous Ie control e de la Puissance mandataire. 

La réparation de ces articles ne po_urra être 
effectuée que dans I es établ is ements i nstallés 
par les autorités ou dans les ótablissements 
privés qui aura ient reçu, à eet effet, une au
torisation de dites autorités; cette autorisa
tion ne sera accordée que moyennant des ga
rant ies assurant l'observation des règles po
sées par Ia prósente Convention. 

Sectio n II. 

Contról e en ,ner. 

§ 1. Les cargaisons d'articles rentrant clans 
les Catégories I , II, IV et V et embarquées 
sur des allèges, chalands ou navires vi és à 
l'alinéa 3 de l 'Article 20, clevront faire l 'ob
jet d'une autor isation spéciale délivróe par 
les autorités de l'Etat, colonie, protectorat ou 
pays sous manclat dans lequel a lieu l'embar
quement; cette autorisation spéciale devra 
contenir les indications spécifiées au § 2 ci
après. Le articles ainsi transportés seront, en 
outre, assujettis aux stipulations de la présen
te Convention. 

§ 2. Les autorisations spéciales prévues au 
§ 1 de la Section II de la présente Annexe de
vront conteDir les indications su ivantes : 

a. Nature et quanti té des articles qui font 
l'objet de la cargaison; 

b. Nom du navire sur lequel la cargaison 
doit être chargée; 

c. Nom du destinataire définitif; 
d. Port d'embarquement et de débarque

ment. 
Il devra être certifié sur ces autorisation 

qu'elles ont été délivrées conformément aux 
stipulations de la présente Convention. 

§ 3. L'autorisation d'arborer Ie pavillon 
d'une Haute Partie Contractante ne peut être 
accordée par les autorités spécifiées i, l'alinéa 
b ei-dessous qu'aux trois conditions suivantes : 

a. Les propriétaireS' doivent être ou des 
ressortissants de la Puissance dont il s deman
dent à arborer Ie pavillon, ou des sociétés qui 
ont la nationalité de lad ite Puissance d'après 
sa législation ; 

b. Lesdits propriétaires seront tenus d'éta-

, Llir qu'il s possèdent bona /ide des biens- fonds 
dans la circonscription des autorités à qui est 
aclressée la demande, ou de fournir aux elites 
autorités une caution sol vable pour la garan
tie de toutes amondes qu'ils pourrnient en
courir · 

c. Lesdits propriétaires, ainsi que Ie capi
taine du navire, doivent fournir la prcuve 
qu' ils jouissent cl'une bonne 1·óputation, et no
tamment qu'ils n'ont jamais été condamnés 
pour transport irrégulier d'armes, de muDi
tions ou de matériels de guerre. 

§ 4. Tout navire indigène, pour être auto
risé à arborer Ie pavillon cl'une Haute Partie 
Contractante devra s'êtro confonné aux dis
positions ei-dessous, en vue de son identifica
t ion en mer: 

a. Les lettres initiales du port d'attache du 
na.vire indigène, su ivies de son numéro d'en
registrement dans la série des numéros de ce 
port. devront être gravées et peintes en blanc 
sur fond noir, s11r Ie franc-bord et à l'arrière 
de chaque bord, et placées de manière à pou
voir être aisément distinguées de !oio ; 

b. L'indication du tonnage net du navire 
indigène clevra également, si possible, être 
gravée et peinte à l'intérieur de la coque, à 
un emplacement bien visible. 

§ 5. Le règles visóes à l' Article 24 de la 
présente Convention sont Ie suivante : 

1. Lorsqu'un bàtiment de guerre apparte
nant à une des H autes Parties Contractantes 
rencontre, dans la zone maritime, m ais· en 
dehors des eaux territoriales, un navire pré
sumé indigène, de moins de 500 tonnes {ton
nage net), 

a. arborant Ie pavillon de l'une des Hautes 
Parties Contractantes, ou 

b. n'arborant pas de pavillon, 
Ie commandant du b:îtimcnt de guerre, s'il a 
de bonnes rai ons de croire que !edit navire 
a rbore Ie pavi llon d'une cles Hautes Parties 
Contractante sans en avoit· Ie droit, ou trans
porte irrógul ièrement des articles ren trant 
dans les Catégories I, II, IV et V, pourra 
arrêter ce navire en vue de procéder à la vé
rification de la nationalitó cludit par !'examen 
du titre autorisant Ie port du pavillon, à 
l'exclusion de tout autre document. 

2. Sera présumé indigène tout navire qui 
présente l' apparence d'un navirn indigène 
d'après sa. construction et son grée1nent. 

3. A l'effet de vérifier la national ité du 
navire suspect. un canot commandé par un 
officier en uniforme pout'l'a être envoyó à 
bord de ce navire après qu'on !'aura héló 
pour I ui clo,rner avis de cette intention. L'of
ficier envoyó i, bord du navire devra procéder 
,wee tous I es égards et tous les ménagements 
possibles. Avant de quitter Ie navire, il dres
era un procès-verbal su ivant la forme et dans 

la langue en usage dans Ie pays auquel il 
appartient. Ce procès-verbal, qui constatera 
les faits, sera dató et signé par !'officier. 

Au cas ou il n'y aurait à bord du bîttiment 
de guen·e d'autre officier que Ie comman
dant, les opérations ci-dessu prévues pour
ront être accomplies par un ous-officier que 
dés ignera Ie commandant. 

Le capitaine ou patron du navire arrêté, 
ainsi que les témoins, seront invités à signer 
Ie procès-verbal et auront Ie clroit cl'y ajouter 
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toutes explications qu 'i ls pourront juger utiles. 
4. Da11s les cas prévus au paragraphe 1 a 

ci- clessus, si Ie clroit cl'arborer Ie pavillon ne 
peut être établi , Ie navire pourra être concluit 
clans Ie port de la zone maritime Ie plus 
proche ou se trouve une autorité compétente 
de la Puissance dont Je pavillon a étó arboré, 
et sera remis à cette a utori té. Toutefois, au 
cas ou ce port serait à une di stanco telle du 
1 icCt de la détention que Je batiment cl guerre 
so it obligó de sortir de son secteur de station
nement ou de patrouille pour escorter jusqu'à 
ce port Ie navjre clétenu, !ed it navire pourra 
être concluit au port Je plus proche ou se 
trouve une autorité compétente de l' une de 
H autes Part ies Contractante autre que celle 
,, laquelle ressortit Je batiment de guerre, 
pour y être remis ,, lacl ite autorité. Des clispo
sitions seront prises immécliatement pour avi
ser de la clétention l'autorité compétente re
prósentant la Puissance intéressée. 

Aucune procéclure ne sera engagée contre 
Ie navire ou son óquipage avant l'a rrivée du 
représentant de la Puissance dont Ie navire 
arborait Ie pavillon, ou sans autorisation du
d it représentant. 

Au lieu de concluire Ie navire suspect à un 
port a insi qu'il est prescrit c i-clessus, Ie com
mandant du bî,timent de g uerre qu1 détient Ie 
navire pourra Je remettre à un bàt iment de 
g uerre de la nation <lont Ie pavi! Jon a été ar
boró, s i ce demier consent à en prendre la 
charge. 

5. La procédure défini e a u paragraphe 4 
ci-dessus pourra également être suivie si, après 
,·érification du pavillon et malgré la présen
tation bénévole du man ifeste, Ie commandant 
<l u batiment de guerre pers iste à consiclérnr Ie 
navire comme suspect de transport inégulier 
rl 'articles rentrant dans les catégories I , II, 
IV et V. 

6. Dans les cas próvus au paragrnphe 1 b 
ci-dessus, s'i l est établ i, au cours de la visite 

• faite à bord du navire que, si ce dernier n'a 
pas arboré de pavillon il n'a pas non plus Ie 
drnit d'arborer Ie pavil!on d' un Etat reconnu, 
Ie navire - à mains que Ie caractère licite dé 
sa cargaison ne soit dûment établi et ne soit 
reconnu par !'officier commandant le bàti
ment de guerre - pourra être conduit au 
point de la zone m aritime la plus proche ou 
se trouve une autorité compétente de la Puis
sance à laquel Ie ressortit Ie bàtiment de guer
re qui a opéré l'arrestation pour y être rem is 
à ladi te autori té. 

7. L'autorité devant laquelle Ie navire sus
pect aura été conduit procédera à une enquête 
compl ète seJon ses lois et règlements nation
a ux , et conformément à la procédure prévue 
au paragraphe 8 ei-dessous. 

Cette enquête aura lieu en présence d'un 
officier du batiment qui a détenu Ie navire. 

Toutefo is, au cas ou, en raison de la mis
sion confiée au batiment de guerre, il ne se
rait pas pratiquement poss ible qu'un off icier 
de ce bátiment assistàt à !'enquête, un a ffid a
vit délivré sous serment par Ie commandant 
du bàtiment de guerre pourra exceptionnelle
ment être accepté par l 'autorité qui conduit 
!'enquête au lieu et place du témoignage oral 
d'un officier de ce bàtiment. 

8. a. D ans Ie cas des navires visés au para-

graph c 1 a ci-dessus, s i !'enquête établi t que 
Ie pavillon a été ill également arboré, mais 
que Ie navire a Ie droi t d'arborer Ie pavi llon 
d'un Etat reconnu, ce nav ire sera, si l 'Etat en 
quest ion est une des Hautes Parties Contrac
tantes, rem is à l'autorité la plus prnche de 
eet Etat; s i l'Etat en question n'est pas une 
des H autes Pal'ties Contractantes, l'affecta
t ion à donner au navi re sera réglée par un 
accord entre l 'Etat responsabl e de Ja détention 
du navire et l 'Etat dont Ie na.vire a. Ie droit 
d'arborer Ie pavi l lon. En attendant la conclu
sion de eet accorcl, Ie nav ire restera conf ió à 
la garde des a utorités de la nationalité à la
quelle appartient Ie bî,t iment de guerre qui 
a détenu le navire. 

b . S' il est établ i que Ie navire détenu • ar
borait régulièrement so11 pavillon, ma is qu'il 
se livra it à un transport irrégulier cl' a rticl es 
rnntrant dans les Catégories I , II, IV et V, 
les responsables seront déférés aux tribunaux 
de l 'E tat dont Ie navire arborait Ie pavillon. 
Le navire lui -rnême derneurera, avec sa car
gaison, sous la garde de l' autorité qui con
dui t !'enquête. La cargaison illicite pourra 
être cl ' t rui te, se Ion les lois et règlements éta
bl is à eet égard. 

t. Dans lo cas de navires v1ses au para
graphe 1 b ci-dessus, s' il est éta bli que Ie na
vire a Ie droit d'arborer Ie pavillon d'une des 
H autes Parties Contractantes, mais qu'il se 
livrait à 11n transport i r régulier d'articles ren
trant dans les Catégories I , II, IV et V, la 
procédure définie au paragraphe précédent 
dev ra être suiv ie. 

d. Dans Ie cas de navirns visés au para
graphe 1 b ci-dessus, s' il est étahli que Ie na
vire n'a Ie droi t d'arborer aucun p avillon et 
qu'il e livrait à un transport irrégulier d'ar
ticles rentrant clans les Catégories I , II, IV et 
V, Ie navire et toute Ja cargaison portée en 
plus de ces articJes se ront saisis par l'auto
rité <levant laquelle Ie n avi re a été condui t, 
et qui en dispo era selon ses lois et règlements 
nationaux. L a destruction de la cargaison illi
cite pourra être ordonnéc selon les mêmes 
lois et règlemcnts. 

e. Si l' autor ité chargée de !'enquête con
clut à l'irrégularité de la détention et du 
déroutement du navi re ou de toutes autres 
mesures prises contre Ie nav ire arrêté, eJl e 
fixera Ie chiffre des indemnités dues. 

9. Si !'officier qu i a détenu Ie navire, ou 
les a.utorités dont relève eet officier acceptent 
la décision de lad ite autori tó, Je montant de 
l'indemnité fixée par e lle sera versé à l ' inté
ressé dans un délai de six mois à <later du 
jour ou elle aura été fixée. 

10. S i !'officier qui a arrêté Ie navire ou 
les autor ités clon t relève eet off icier contestent 
la déci ion ou Ie montant de l'indemni té 
fixée, cette contestation sera soumise à un 
t ribu nal a rbitral composé d'un a rbitre désigné 
par Ie Gouvernement <lont Ie llav irn arborait 
Ie pavi llon, d' un arbitre dés igné par Ic Gou
vernement auquel ressortit !'officier qui a 
détenu Ie navire et d'un surarbitre choisi par 
les deux a rbitres ainsi désignés. Les deux arbi
tres seront choisis autant que possible parmi 
les fonctionnaires diplomatiques, consula ires 
ou judiciaires des Hautes Parti es Contractan
tes. Ces désignations devront être fa ites dan 
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Ie plus court délai possible. Toute indemnité 
accordée sera versée aux intéressés dans Ie dé
lai maximum de six mois à <later de la déci
sion du tribunal. 

ll. Le commandant d'un batiment de guer
re qui aurait arrêté un navire battant pavil
lon étrange1· doit, dans tous les cas, faire un 
rapport à son Gouvernement, en ind iquant les 
motifs qui l'ont fait agir. Un extrait de ce 
rapport et une copie du procès-verbal dressé 
par !'officier ou Ie sous-officier envoyé à bord 
du navire arrêté seront Ie pi us töt possible 
expédiés au Gouvernement <lont Je navire dé
tenu arborait Ie pavillon, ainsi qu'aux Hautes 
Parties Contractantes qui aura ient exprimé Ie 
désir de recevoir ces documents. 

Déclaration concernant 
1 e t e r r i t o i r e d'I f n i. 

LE GOUVERNEMENT ESPAGNOL dé
clare accepter, en ce qui concerne les places 
espagnoles de l'Afrique du ord, comprenant 
Ceuta, Melilla et Ifni, et exclues des zones 
spéciales prévues à l' Article 12 de la Conven
tion en date de ce jour, concernant Ie con
trole du commerce international des armes 
et munitions et des matériels de g uerre, que 
Ie territoire d'Ifni soit compris clans lesdites 
zones spéciales. 

LES SOUSSIGNES, au nom de leurs Gou
vernements respectifs , déclarent aceepter que 
Ie régime prévu au Chapitre III de ladite 
Convention soit appliqué au terr itoire d'Ifni, 
tant que Ie Gouvernement espagnol n'aura pas 
not ifié aux H autes Parties Contractantes que 
]edit territoire doit être considéré comme ex
clu des zones spéciales. A partir de cette noti
fication, Ie territoire d'Ifni sera ipso facto 
exclu des zones spéciales et Ie régime établi 
par Je Chapitre III deviendra inapplicable à 
ce territoire. 

EN FOI DE QUOI, les Soussignés ont signé 
la présente Déclaration. 

FAIT à Genève, en un seul exemplaire, en 
français et en anglais , Ie dix-sept juin mil 
neuf cent vingt-cinq. 

CONVENTION fo,· the Supe,·vision of the 
l nte,-national, T rade in A1·,ns and A,n,nu
nition and in hnple,neats of ,var. 

Germany, the United States of America , 
Austria, Bel gium, Braz il , the British Empire 
Canada, the Irish Free State and India, Bul
gar ia, Chile, China, Colombia, Denmark, 
Egypt, Spain, Esthonia , Abyssinia, li' inland, 
France, Greece, Hungary, Italy, J apan, Lat
v ia, Lithuania, Luxemburg, Nicaragua, Nor
way, Panama, the Netherlands, Pers ia, Po
land, Portugal , Roumania, Salvador, Siam, 
Sweden, Switzerland. the Kingdom of the 
Serbs, Croats and Slovenes , Czechoslovakia, 
Turkey, Uruguay and Venezuela. 

'\\7hereas the international trade in arms 
and ammunition and in implements of war 
should be subjected to a genera! and effective 
system of supervision and publicity; 

Whereas such a system is not provided by 
ex isting Treaties and Conventions; 

Whereas iu relation to certain areas of the 
world a special supervision of this trade is 
necessary in order to render more effective 

the measures adopted by the various Govern
, ments as regards both the impo.rt of such 

arms and ammunition and implements of war 
' into these areas and their export therefrom; 

and 
Whereas the export or import of arms, am

munit ion or implement , the use of which 
in war is prohibited by International Law, 
must not be permitted for such purpose; 

Have decided to conclude a Convention and 
have accordingly appointed as their Plenipo
tentiaries : 

(H ere follow the aa,nes of the Plenipoten
tia1·ies) 

Who, having communicated their full po
wers, found in good and due form, have 
agreed as follows: 

CHAPTER I. - C a t e g o r i e s. 
Article 1. For the purposes of the present 

Convention, five Categories of arms, ammuni 
tion and implements are established: 

Category I. 
, Arms, A,nmunition and hnplements of War 

exclusively designed and ·intended / or Land, 
Sea or A e,·ial War/are. · 

A. - Arms, ammunition and implements 
exclusively designed and intended for land, 
sea or aerial warfare, which are or shall be 
comprised in the armament of the armecl 
forces of any State , or which, if they have 
been but are no Jonger comprised in such ar
mament, are capable of military to the ex
clusion of any other use, except such arms, 
ammunition and implements which, though 
included in the above definition, are covered 
by other Categories. 

Such arms, ammu nition and implements 
are comprisecl in the following twelve head
ings: 

1. Rifles, rnuskets, carbines. 
2. a. Machine-guns, automatic r ifles and" 

rnachine-pistols of a l I calibres; 
b. Mountings for mach ine-guns; 
c. Interrupter gears . 
3. Projectiles and ammunition for the arms 

enumerated in Nos. 1 and 2 above. 
4. Gun-si ghting apparatus including aerial 

gun-sights and bomb-sights, and fire-control 
apparatus. 

5. a. Cannon, long or short, and howitzers, 
of a calibre less than 5.9 inches (15 cm.) ; 

b. Cannon, long or short, and howitzers , 
of a calibre of 5.9 inches (15 cm. ) or above; 

c. Mortars of all k inds; 
d. Gun carriages, mountings, recuperators, 

accessories fot· mountings. 
6. · Projecti les and ammunition for the arms 

enumerated in No. 5 above. 
7. Apparatus for the discharge of bombs, 

torpedoes, depth charges and other kinds of 
projectiles. 

8. a. Grenades; 
b. Bombs; 
c. Land mines , submarine mines, f ixed or 

fl oating, depth charges; 
cl. Torpedoes. 
9 . Appl iances for use with the above anm 

and apparatus. 
10. Bayonets. 
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ll. Tanks and armoured cars. 
12. Arms and ammunition not specified in 

the above enumeration. 
B. - Component p:ll'ts, completely finished, 

of the articles covered by A above, if capable 
of being utilised only in the assembly or re
pair of the said articles, or as spare parts. 

C a t e g o r y II. 
A,·ms and Ani,nunition capable of ·use bath 

/or Military and other purpos es . 

11. - 1. Pistols and revolvers, automatic or 
self-loading, and developments of the same, 
designed for single-handed use or fired from 
t he shoulder, of a calibre greater than 6.5 
mm. and length of barrel greater than 10 cm. 

2. Fire-arms designed, intended or adap
ted for non-military purposes, such as sport 
or personal defence, that will fire cartridges 
that can be fired from fire-arms in Category 
I; othe1· rifled fire-arms firing from the 
shoulder, of a calibre of 6 mm. or above, not 
included in Category I , with the exception of 
rifled fire-arms with a "break-down" action. 

3. Aminunition for the arms enumerated in 
the above two headings, with the exception 
of ammunition covered by Category I. 

4. Sworcls and lances. 
B. - Component parts, completely finishecl, 

of the :u-ticles coverecl by A above, if capable 
of beüig utilised only in the assembly or re
pair of the said articles, or as spare parts. 

C a t e g o r y II1. 
Vcsscls of War and thei,· A1"1na,nent. 

1. Vessels of war of all kinds. 
2. Arms, ammunition and implements of 

"·ar mounted on board vessels of war and 
forming part of theiI· normal armament. 

C a t e g o r y IV. 
1. Aircraft, assembled or di smantl ed. 
2. Aircraft engi11es . 

C at ego r y V. 
1. Gunpowder and explosives, except com

mon black gunpowder. 
2. Arms and ammunition other than those 

covered by Categories I and II , such as pis
tols and revolvers of all models, rifled wea
pons with a "break-down" action, other rifled 
fire-arms of a calibre of less than 6 mm. 
designed for firing from the shoulder, smooth
bore shot-guns, guns with more than one bar
rnl of wbich at least one barrel is smooth
bore, fire-arms firing rimfire ammunition, 
muzzle-loading firn-arms. 

OHAPTER II. 
Supe,·vision and P ublicity. 

A1·t. 2. The High Contracting Parties un
dertake not to export or permit the export of 
articles covered by Category I , except in ac
cordance with the following conditions: 

1. The export shall be for a direct supply 
to the Government of the importing State 
or, with the consent of such Government, to 
a public authOl'ity subordinate to it; 

2. An order in writing, which shall be 
signed or endorsed by a rnpresentative of the 
importing Government duly authorised so to 

act, shall have been presented to the com
petent authorities of the exporting countI·y. 
This order shall state that the articles to be 
exported are required for delivei·y to the im
porting Government or public authority as 
provided in paragraph 1. 

Art. 3. Nevertheless, export for supply to 
private persons may be permitted in the fol
lowing cases : 

1. Articles covered by Category I exported 
direct to a manufacturor of war material for 
use by him for the requirements of his in
dustry, provide<l their import has been duly 
authorised by the Government of the import
ing country; 

2. Riflt>s, muskets a nd carbines and their 
ammunition exported for supply to rifle as
sociations formed for the encouragement of 
individual sport and duly a uthorised by their 
own Government to use them, the import of 
which is not contrary to any other provisions 
of the present Convention. Such arms and 
ammunition shall be sent direct to the GoY
ernment of the importing country fo1· trans
mission by such Government to the associa
tions for wh ich they are supplied. 

3. Samples of articles covered by Category 
I exported for demonstration purposes direct 
to a trade representative of the exporting 
manufacturer, such representative being duly 
authorised by the Government of the import
i ng country to receive them. 

In the above-mentioned cases, an order in 
writing, endorsed by the Government of the 
importing country or by its repi-esentative 
duly authorised so to act, must have been 
presented to the authorities of the exporting· 
country. It shall contain all the information 
necessary t,o show that· the order is proper! y 
made under this A1·ticle . 

Art. 4. Permission to export under Articles 
2 and 3 shall be signified by a licence. An 
export decl aration, if fil ed with and approved 
by the competent authorities of the exporting 
country, may take the place of a licence. 

Such licence or déclaration must contain: 
ei . A description sufficient for the identi 

fi cation of the articles to which it relates, and 
giving their designation according to the 
headings in Category I, and their nnmber or 
weight ; 

b. The name and address of the ex porter; 
c. The name and address of the importing 

consignee ; 
d. The name of the Government which has 

authorised the import. 
Each separate consignment which crosses the 

frontier of the exporting country, whether by 
land, water or air, shall be accompanied by a 
document containing the particul ars indicated 
above. This document may be either the li 
cence or export deel aration or a certified copy 
thereof or a certificate issued by the Customs 
authorities of the exporting country, stating
that the consignment is exported under licen
ce or export declaration in accordance with 
the provisions of the present Convention. 

Art. 5. The articles covered by Category II 
shall only be exported unde1· cover of an ex
port document, which may be either a licence 
issued by the competent authorities of the ex
porting country or an export declaration en-
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clorsecl by or filecl with them. II the legi la
tion of the importing country requires the 
enclorsemcnt of a cluly authorisecl representa
tive of its Government, and if this fact ha 
been notifiecl by the aicl Gornrnment to the 
GO\-en1ment of the exporting country, then 
uch an ndorsement must have been obtained 

and submitted to the competent authorities of 
the ex porti ng country before the export may 
take place. 

Neither the licence nor the export cleclara
tion shall entail any responsibility upon the 
Governm nt of the exporting country as to 
the clesti nat ion or ultimate use of any con
signment. 

Neve1·thelcss, if the High Contructing Pat·
ties conside,·. on account of the size, destiua
tion or other circumstance of a consignment, 
that the arms and ammunition consigned are 
intended for war purposes, they undertake to 
apply to such consignment the provisions of 
A1·ticles 2, 3 and 4. 

Art. 6. As a preliminary to a genera! sys
tem of pub] icity for armament irre pective 
of their origin, the High Contracting Parties 
undertake to publish, within two months of 
the close of each quarter, a statistica! i-eturn 
of their foreign trade cluring this quarter in 
the articles covered by Categ01·ies I and II. 
This return shall be dra,vn up in accorclance 
with the specimen forms contained in Annex 
I to the present Co,wention and shall show 
under ea h heading appearing in Categories 
I and II in Article 1 the value and the weight 
or number of the articles exported or imported 
under a I icence or export declaration, alloca
ted accordi ng to country of origi n or desti na
tion. 

In all ase whei·e · the consignment comes 
from, or is sent to, a territo~y possc sing an 
autonomous Customs system, such territory 
shall be shown as the country of origin or 
desti nation. 

The High Contracting Partie further unde,·
take, so far as each m ay be concerned, to pu
bl ish within the same timelimits a return con
taining the same information in re peet of the 
consignments of articles covered by Categories 
I and II to other territories placed under 
their sovereignty, jurisdiction , protection or 
tutelage, or under the same sovereignty, juris
diction, protection or tutelage. 

The first statistica! rnturn to be published 
by each of the High Contracting P arties shall 
be for the quarter beginning on the first day 
of J anuary, April, July or October, subsequent 
to the date en which the present Convention 
comes into force with regarcl to the High 
Contracting Party concernecl . 

The High Contracting Parties unclertake to 
publish as an annex to the above-mentioned 
return the text of the provisions of al I statu
tes, order or regulation in force within 
their terr itory dealing with the ex port and 
import of articles covered by Article 1, and 
to incl ude therein all provisions enacted for 
the purpose of carrying out the present Con
vention. Amendments and additions to these 
proYisions shall be likewise publi heel in an
nexes to subsequent quarterly returns. 

Art. 7. The High Contracting Parties, in 
all ca e covered by Category III, undertake 

to publish within two months of the close of 
each quarter a rnturn for tbat quarter, giving 
the information deta iled below for each ves
sel of war constructed, in course of construc
tion or to be constructecl within their territo
ria! jurisdiction on behalf of the Government 
of another .:ltate: 

a. The date of the signing of the contract 
for the co11structio11 of the vessel , the name 
of the Government for wh ich the vessel is or
clered, together with the following data: 

Standarcl d ispl acement in tons and metric 
tons· 

Tl{e principal dimensions, namely: length 
at water-line, extreme beam at or belo\\" 
water-1ine, n1ean draft at standa.rd displace
ment; 

b. The date of laying the keel, the name 
of the Government for which the vessel is 
being constructecl, togethcr with the following 
data : 

Standard displacement in tons and mett·ic 
tons; 

The principal dimensions, naiuely: length 
at water-line, extreme beam at or below 
water-line, mean clra ft at stanclard displace-
1nent; 

c. The date of clelivery, the name of the 
Govermnent to which the vessel is delivered, 
together with the following data with respect 
to the vessel at that date: 

Standard displacement in tons and merrie . 
tons; 

The principal dimension , namely: length at 
water-line, extreme beam at or below water
line, mean draft at stanchud displacement; 

As well as the following information re
garding the armament in talled on board the 
vessel at the date of del i very a nel form i ng 
part of the vessel's no1mal armament: 

NLUnber and calibre of g uns; 
Number and cal ibre of torpedo-tubes ; 
Number of bomb-throwers; 
Number of machine-guns. 
The above information concerning the a1·

mament of the vessel shal I be furnished by 
rneans of a statement signed by the shipbui:
der and countersigned by the commanding of
fice,· or such other representative fully autho
ri ed for the purpo by the Government of 
the State to whom the vessel is delivered. 
Such statem nt shall be transmitted to the 
competent authority of the GoYernment of thE 
constructing country. 

Whenever a vessel of war belonging to one 
of the High Contracti ng Parti es is tran ferred . 
whether by gift, sale or other moel of trans
fer, to the Government of another State, the 
transferor undertakes to publ ish within two 
months ol the close of the quarter within 
which the tran fer is eff ctecl the followiug 
information: 

The date of transfer, the name of the 
Government to wbom the vesse l has been 
transferred and the date and information re
fen-ed to in parngraph c above. 

By the tandard displacement in the pre
sent Article is to be understood the displace
ment of the ve se! complete, fully manned, 
engined and equipped ready for sea, includ
ing all arrnament and ammunition, equipment, 
outfit, provision and fresh water for crew, 
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miscellaneous stores and implements of every 
description that are intendecl to be carried in 
war, but w ithout fuel or reserve feed-water 
on board. 

Art. 8. Without prejudice to the provisions 
of Article 7, if the transport of any vessel of 
war is carr ied out otherwise than by such 
vessel's own motive power or towage, the 
vessel, whether assembled or in component 
parts, and the armament thereof will become 
subject a.lso to the provisions of this Conven
tion as if they wcre included in Catcgory I. 

Art. 9. The High Contracting Parties un
dertake to publish, within six months of the 
close of each qua,·ter, a return for that quarter 
of the export of a ircraft and aircraft engines, 
giving quantities exported and their alloca
tion according to country of destination. 

Art. 10 . Subject to tbe provisions of Chap
ter III, the articles covered by Categories IV 
and V may be exported without forma! ities 
or restrictions. 

Art. ll. The High Contracting Parties un
dertake not to apply a more favourable regi
me to im ports of articles referred to 
in Article 1 coming from territories of 
non-contracting States than that which they 
wil! apply to such imports coming from terri
tories of contracting States, and to subject 
these imports, of whateve r origin, to the same 
conditions of authorisation and, so far as pos
s ibl e, of publicity. 

CHAPTER III. 

Special Z ones . 

Art. 12. The Hig h Contracting Parties agree 
that the prov isions of this Chapter apply to the 
territoria! and maritime zones hereinafter de
fined and referred to in the present Conven
tion as the "special zones". 

1. Land zone . 

a. The whole of the continent of Africa, 
with the exception of Egypt, Lybia, Tunisia, 
Algeria, the Spanish possessions in North 
Africa, Abyssinia, and of the Union of South 
Africa together with the territory under its 
mandate, and of Southern Rhodesia. 

This zone also includes the adjacent islands 
which are situated within 100 marine miles 
from the coast thereof and al so Prince's Is
iand (Principe) in the Bight of Biafra, St. 
Thomas (Sào Thomé) , Annobon and Socotra, 
but does not include the Spanish islands situa
ted to the north of the parallel of 26° North 
latitude. 

ó. The Arabian peninsula, Gwadar, Syria 
and Lebanon, Pal estine and Transjordan, and 
Iraq. 

2. ilfa1·itime zone. 

A maritime zone, which includes the Red 
Sea, the Gulf of Aden, the Persian Gulf and 
the Gulf of Oman and is bounded by a line 
drawn from and following the latitude of 
Cape Guardafui to the point of intersection 
with longitude 57° East of Greenwich and 
proceeding thence direct to the point at which 
the eastern frontier of Gwadar meets the sea. 

Art. 13. The High Contracting Parties un
dertake not to export or to permit a1·ticles 

covered by Categories I , II, IV and V to be 
exported to places within the special zones, 
unless a li cence has been issued in confonnity 
with the conditions defined in Article 14. 

An export declara t iou, if filed with and 
approved by the competent authorities of t he 
exporting country, may take the p i ace of a 
li cence. . 

The High Contracting Parties also under
take, each in respect of a ny terr itory ,111der 
its sovereignty, jurisdiction , protection or tu
telage situated w ithi n the special zones, 
not to permit articl es covered by the 
Categor ies above m entioned to be imported 
into such territory un less the ir import has 
been author ised by the authorities of the 
terr itory concerned. Such articles shall o nl y be 
admitted into territory wi thin the special zo
nes at such ports or other places as the autho
ri t ies of the State, colony, protectorate or 
mandated territory concerned shall clesigrrnte 
fot· t hi s pmpose. 

Art. 14. The High Contracting Parties un
dertake not to issue the export licences nor 
to approve the export dec larat ions required 
u nder Article 13 unless they are satisfied that 
t he concl itious stated in paragraph a or b 
hereof are fulfill ed and also, as regards ar
ticles covered by Categories I a nd II, the 
conditions laid down in Articles 2, 3, 4 and 5. 

a. 'I'hat, if an export is being made to ter
ritory under the sovere ignty, jurisdiction, pro
tection or tutelage of a High Contracting 
Party, a rticles covered by Categories I, II and 
IV to which the licence or export declaration 
applies are required for lawful purposes and 
that t he authorities of the territory to which 
they are consigned are willing to admit them; 
and that, in the case of articles covered by 
Categol'y V, a copy of the licence or export 
decl a ration bas been sent to the authorities 
aforesa id before the export takes place. 

b. That, if an export is being made to ter
ritory which is not under the sovere ignty, ju
risdiction, protection or tutelage of a High 
Contracting Party, articles covered by Cate
gories I , II, IV and V are required for la,v
ful purposes . 

Art. 15. The High Contracting Parties un
dertake to publish, in addition to the returns 
provided for in Article 6 and Article 9 in 
respect of articles covered by Categories I, 
II and IV, a return of articles covernd by Ca
tegory V exported to ten-itory s ituated within 
the special zones . This return shall be pu
blished with in the same time-limits and at 
the same intervals as those provided in the 
first paragraph of Articl e 6, and shall con
tain, as far as possibl e, the same particula rs . 

Art. 16. The trade in articles covered by 
Categories I , II, IV and V within the special 
zones shall be placed under the supervision 
of officials of the author ities of the State, 
colony, protectorate 01.· mandated territory 
concerned. 

The admission and transit of and trade in 
such articles wi thin the sa id zones shall also 
be subj ect to the provisions of Section I, §§ 1 
and 2, of Annex II of the presen t Conven
tion, to which prov isions the High Contrac
ting Parties undertake to conform . 

An authorisation must be g iven by a duly 
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anthorised representati ve of the authorities 
a foresaid in each case before any such articles 
may be reconsigned to any place outside the 
territory to which they have been admitted. 

A1·t. 17. The manufacture, assembly and 
repair within the special zones of articles co
vered by Categories I, II, IV and V shall be 
ubject to the provisions of Section I , § 3, of 

Annex II of the present Convention, to which 
pwvisions the High Contracting Parties un
dertake to conform. 

Art. 18. The High Contracting Parties un
dertake, each in respect of any territory un
<ler its sovereignty, jurisdiction, protection or 
tntelage situated within the special zones, not 
to pennit the transit by land across such ter
ritory of articles covered by Categories I, II, 
lV and V when their destination is another 
territory also situated in the special zones, 

"crnless their transport to their destination is 
assured and the authorities of the Jatter ter
ritory have authorisecl their import. 

The prohibition referred to in the above 
paragraph shall not apply to the transit of 
snch articles thrnugh a territory situatecl in 
the special zones when their clestination is 
ten-itory of one of the High Contracting Par
ties not included in the sa id zones, provicled 
that their transport to the ir destinatron is 
.assiued. 

If, for the purposes of lransport to a terri 
tory situated wi thin the special zones, it is 
necessary to pass through a contiguous teni
lon- likewise situated within the sa id zones, 
the· transit shn ll be permitted, subject always 
to the conditions laid down in the first para
grnph hereof, at the request of the a uthori 
t ies of the importing territory, prnvided that 
s uch authorities guarnntee that the articles in 
respect of which the rnquest is made shal I not 
at any time be sold, or othenvise transferred, 
contrary to the provisions of the present Con
vcnt ion. Neve l"theless, if the attitude or the 
disturberl cond ition of the importing State 
constitutes a threat to peace or public order, 
pemiission fot· trans it shall be refused to such 
State by the at1lhol"ities of all such contiguous 
tel"l"itol"ies nnt il this threat has ceased to exist. 

Art. 19. Subject to any contrary provisions 
in ex isting specia l agreements or in any future 
ag1·eements prnvided that in all cases such 
ag,·eemonts otherwise comply with the provi
·s ions of the present Convention, the High Con
trncting Parties agree that in the special zo
nes t he authorities of the State, colony, pro
tectorate or mandated terri tory concerned 
shal! caJTy out within their territoria! waters 
the supervision and police measures neces
sa i-y for the application of the present Con
,·cntion. 

Art. 20. The High Contracting Parties 
agi:ee that within the special zones no native 
.-esse!, as hereinafter defined, of less than 500 
lons (net tonnage) shall be a llowed to ship, 
discharge or tranship articl es covered by Ca
tegor ies I. II , lV a11rl V. 

A vessel shall be cleemecl to be a native 
vessel if she is eithet· owned, fittecl out or 
comrnancled by a native of any country bor
dering on the Indian Ocean west of the meri
clian of 95° East of Greenwich and north of 
the parallel of 11 ° South latitude, the Reel 

Sea, the Persian Gulf, or the Gu!I of Oman, 
or if at least one-half of the crew are natives 
of such countries. 

The provisions of paragraph 1 hereof do not 
apply to lighters or barges or to vessels en
gaged excl usively in the coasting trade be
tween different port of the same State, colo
ny, protectorate or mandated terr itory where 
warehouses are situated. The conditions under 
which articles covered by Categories I, II, IV 
and V rnay be carried by such vessels are 
laid down in § 1 of Section II of Annex II 
of the present Convention. to which the High 
Contracting Parties undertake to conform. 

The provisions of this Article and of Section 
II, § 1 of Annex II do not a pply: 

a . To arms, ammuuition or implements 
carried on behalf of a Government e ither 
under an authorisation or accompanied by a 
duly authorised official of such Government; 
or 

b. To arms, and ammunition in the pos
session of persons provided with a licence to 
cany arms on the condition that such arms 
are for the personal use of the .bea~er and are 
accurately described in such licence. 

Art. 21. The High Contracting Parties 
agree that, with the object of preventing all 
illicit conveyance within the specia l zones of 
articles covered by Categories I, II, IV and 
V, all native vessels within the meaning of 
Article 20 must carry a manifest of the i r 
cargo or a similar document specifying the 
quanti ties and nature of the goods on board, 
their origin and destination. This manifest 
shall remain covered by the secrecy to which 
it is entitled by the l aw of the State to which 
the vessel belongs, and must not be examined 
cluring proceedings for the veri fication of the 
fl ag, unless the interested party consents 
thereto. 

The provisions of this Article sball not 
apply to: 

n. Vessels exclusively engaged in the coast
ing trade between different ports of the same 
State, colony, protectorate or mandated ter
ritory: Ór 

b. Vessel s engaged in carrying arms , arn
rnunition and irnplements on behalf of a 
Government under the conditions defined in 
Article 20 a and proceeding to or from any 
point within the sa id zones ; or 

c. Vessels only partially decked, having a 
maximum crew of ten men , and exclusive ly 
employed in fishing w ithin territoria! waters. 

Art. 22 . The High Contracting Parties 
agree that no authorisat ion to fly the flag of 
any of such High Contracting Pa1·ties shall 
be granted to native vessels of less than 500 
tons (net tonnage) as defined in Article 20, 
except in accordance with the conditions pres
cribed in Section II, §§ 3 a nd 4 of Annex II 
of the present Convention. Such authorisa
tion , which shall be in writing, shall be re
newed every year and shall contain the par
ticulars necessary to identify the vessel, the 
name, tonnage, type of rigging, p1·incipal 
dimensions, 1·egistered numbèr and signa! let• 
ters if any. It shall bear the date on which 
it was granted and the status of the off icial 
who granted it. 

Art. 23. The High Contracting Parties 
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agree to communicate to any other High Con
tracting Party who so requests the forms of 
the documents to be issued by them under 
Articles 20, a, 21, and 22 and Section II , § 1 
of Annex II of the present Convention. 

The High Contracting Parties further agree 
to take all necessa1·y measures to ensure that 
the following documents shall be supplied as 
soon as possible to any other High Contrac
ting Party who has requested the same: 

a. Certified copies of all author isations to 
fly the flag granted under the provisions of 
Article 22; 

b. Notice of the withdrawal of such autho
risations; 

c. Copies of authorisations issued under 
Section II , § 1 of Annex II. 

Art. 24. The High Contracting Parties 
agree to apply in the maritime zone the re
gulations laid down in Annex II, Section II, 
§ 5, of the present Convention. 

Art. 25. The High Contracting Parties 
agree that any illicit conveyance or attempted 
conveyance legally established against the 
captain or owner of a vessel authorised to fly 
the flag of one of the High Contracting Par
ties, or holding the l icence provided for in 
Section II, § 1 of Annex II, of t he present 
Convention, shall entail the immediate with
drawal of the sa id authorisation or licence. 

Art. 26. The High Contracting Parties who 
have under their sovere ignty, jurisdiction, pro
tection or tutelage territory situated within 
the special zones, undertake, so far as each 
is concerned, to take the necessary measures 
to ensure the appl ication of the present Con
ventio11 and, in particular, the prosecution 
and punishrnent of offences aga inst the pro
Yisions thereof, and to appoint the territoria! 
and consular officers or competent special rn
presentati ves for the purpose. 

They will communicate these measures to 
such High Contracting Parties as shall have 
expressed the desire to be informed thereof. 

Art. 27. The High Contracting Parties 
agree tlrnt the provisions of Articles 16 to 26 
inclusive and of Annex II of the present Con
Yention establ ishing a certa in regime of super
Yis ion in the special zones shall not be inter
preted, as regards such High Contracting Par
ties as have no territory under their sover
eignty, jurisdiction, protection or tutelage 
within 01· immediately adj acent to the said 
special zones, e ither as constituting an obli
gation to apply the regime defined in the 
above-mentioned provisions or as involving 
their responsibility with respect to the appli
cation of th is regime. 

However, the sa id High Contracting I ar-
ties shall conform to the provisions of Arti 
cles 22, 23 and 25, which relate to the con
ditions under which native vessels under 500 
tons ( net tonnage) may be authorised to fly 
the flag of such High Contracting Part ies . 

CHAPTER IV. 

Svecia/, Prn·visions. 

Art. 28 . Abyssinia, desirous of rendering 
as effective as possible the supervision of the 
trade in arms and ammunition and in imple
ments of war, which is the subject of the 

present Convention, hereby unclertakes, in the 
free exercise of her sovere ign rights, to put 
into force , so far as concerns her own terri
tory, all regulations which may be necessary 
to fulfil the provisions of Articles 12 to 18 
inclusive of the said Convention relating to 
exports, imports and the transport of arms , 
ammunition and implements of war. 

The High Contracting Parties take note of 
the above undertaking, and, being in full 
sympathy with the cles ire of Abyssinia to ren
der as effective as poss ible the supervision of 
the trade in arms and ammunition and in 
implements of war, hereby undertake to con
form to the provisions of t he abovementioned 
Articles so far as concerns Abyssinian terri
tory, and to respect the regulations put into 
force, in accordance with the sai rl undertaking, 
by Abyssinia as a sovereign State. 

If a State, at present included in the special 
zones, should at the moment of its accession 
to the present Convention assume with 1·espect 
to i ts own territory the same undertakings as 
those set forth in the first paragraph of this 
Article, and also, when such State possesses 
a sea-coast those oonta ined in Articles 19 to 
26 inclusiv~ in so far as the same ,ne appli 
cable, the High Contracting Parties hereby 
deciare that they will consider such State as 
excluded from the said zo nes from the date 
that its access ion becomes effective as speci
fi ed in Article 41 and that they will accept 
as regards such State the obi igations set forth 
in the second paragraph of the present Arti
cle, and also, when the State excluded pos
sesses a sea-coast, the obligations of Articles 
19 to 27 inclusive in so far as they are appl i
cable . 

Art. 29. · The High Contracting Parties 
agree to accept rnservations which may be 
made by Esthonia, Finland, Latvia, Poland 
and Roumania at the moment of their sig
nature of the present Convention and which 
sha]] suspend in respect of these States, until 
the accession of Russia to the p1·esent Con
vention, the app lication of Articles 6 and 9, 
as regards both export to and import into 
these countries hy the High Contracting Par
ties. These reservations shall not be inte1·pre
ted as preventing the publication of statistics 
in accordance with the laws and rngulations 
in effect within the territory of any High 
Contr,,cting P arty. 

Art. 30. The High Contracting Parties 
who possess extra-territoria! jurisdiction in 
the territory of another State party to the 
present Convention undertake in cases where 
the rules of this Convention cannot be enfor
ced by the local courts as regards their na
tionals in such territory to prohibit a ll action 
by such nationals contrary to the provisions 
of the present Convention. 

CHAPTER V. 

Genera/ Prov isions. 

Art. 31. The provisions of the present Con
vention are completed by those of Annexes I 
and II, which' have the same value and shall 
enter i nto force at the same time as the Con
vention itself. 

Art. 32 . The High Contracting Parties 
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agree that the prov1s1ons of the present Con
ven tion do not apply: 

a. To a rms or ammunition or to impl e
ments of war forwarded from terr i tory under 
the sovere ignty, jurisd iction , protection or tu
tel age of a High Contracting P arty for the 
use of the armed forces of such High Con
tracti ng P arty, wherever s ituated, nor 

b . To arms or ammunition carr ied by in
dividual rnernbers of such farces or by other 
persons in the service of a Hi gh Contracting 
P arty and required by them by reason of their 
call ing, nor 

c. To rifl es, muskets, ca rbines and the ne
cessary amrnunition therefor, canied by mem
bers of r ifl e clubs for the sole purpose of in
d iv idual use in international competitions in 
marksmanship. 

Art. 33. In t ime of war, and without pre
judice to the rules of neutrality, the p rovi
sions of Chapter II shall be suspended from 
operation until the restoration of peace so far 
as concerns any consignment of arrns or am
rnunition or of implements of war to or on 
behalf of a belligeren t. 

Art. 34. All the provisions of genera! in
ternational Conventions anterior to the date 
of the present Convention, such as the Con
vention for the Control of the T rade in Arms 
and Ammunit ion and the Protocol signed at 
St. Germain-en-Laye on September 10th, 
1919, sh a ll be cons idered as abrogated in so 
far as they relate to the matters dealt with 
in the present Convention and are binding 
between the Powers which are Parties to the 
present Convention. 

The present Convent ion shall not be deemed 
to affect any rights and obligations which 
may ar ise out of the provisions either of the 
Covenant of the League of Tations or of the 
Treaties of Peace signed in 1919 and 1920 
at Versailles, N euilly, St. Germain and Tria
non, or of the T reaty Limiting N aval Arma
ments signed at " 7ashington on F ebruary 6th , 
1922, or of any other treaty, convention , 
agreement or engagement concerning prohibi 
t ion of import, export or transit of arms or 
ammunition or of implements of war ; nor , 
without prejudice to the provisions of the 
present Convention itsel f, shall it affect any 
other treaty, convention , agreement '?r enga
gement other than those referred to m para
graph 1 of the present Article having as its 
object the supervision of import, ex port or 
transit of arms or arnmunition or of imple
rnents of war. 

Art. 35 . The H igh Co11tracting P arties 
agree that di sputes ar ising between thern re
lating to the interpretation of this Convention 
shall, if they cannot be settl ed by direct ne
gotiation, be referred for decision to the P er
manent Court of I nternational J ustice. I n 
case either or both of the States to such a 
dispute should not be parties to the Protocol 
of December 16th, 1920, relating to the P er
manent Court of International J ustice, the 
dispute sh a ll be referred, at the choice o f the 
Parties and in accordance with the constitu
tional procedure of each State, e ither to the 
Permanent Court of International Justice or 
to a court of arb itration constituted in accor
dance with the Hague Convention of October 

18th, 1907, or to sorne othe r court of arbitra
tion. 

Art . 36. Any Hi gh Contracting Party rnay 
dec iare that its signature or r atification 01· 

access ion does not, as regards the application 
of the provisions of Chapter II and of Arti
cles 13, 14 and 15 of the present Convention, 
bind either all or any one of the territories 
subject to its sovereignty, jurisdiction or pro
tection, provided that such terr itories are not 
situatecl in the specia l zones as defined in Ar
t icle 12. 

Any High Contracting Party which has ma
de such a declaration may, subsequently, and 
in conform ity with the provis ions of Article 
37, adhe re entire ly to the present Convent ion 
fo1· any territories so excluded. Such High 
Contracting Party will use its best encleavours 
to ensure as soon as possible the accession of 
any territories so excluded. 

Any High Contracting P arty may a lso, as 
regards the application of the provisions of 
Chapter II and of Articles 13, 14 a nd 15 of 
the present Convention, and in conforrn ity 
with the procedure la id down in Article 38, 
denounce the present Convention separately 
in respect of any territory refe rrecl to above. 

Any H igh Contracting P arty which shall 
have availed itself of the option of exclusion 
or of denunciation provided for in the prece
ding paragraphs undertakes to apply the pro
visions of Chapter II to consignments destined 
for territories in respect of which the option 
has been exercised. 

Art. 37. The Hi gh Contracting Parties wil! 
use the ir best endeavours to secure the acces
sion to the present Convention of other States. 

Each access ion will be notif iecl to the Gov
ernment of the French R epublic and by the 
Jatter to a ll the signatory or acceding States . 

The instruments of access ion sha ll remain 
deposited in the archi ves of the Government 
of the French R epubl ic. 

Art. 38. The present Convention may be 
clenounced by any High Contracting Party 
thereto alter the expiration of four years from 
the date when it carne into force in respect of 
that Party, Denunciation sh a ll be effected by 
notification in writing addressed to the GoY
ernment of the French Republ ic, which will 

· forthwith transmit copies of such notification 
to the other Contracting Parties, informing 
them of the date on which it was received . 

A den unciation shall take effect one year 
a fter the date of the receipt of the notification 
thereof by the Government of the French R e
public and sh a ll operate only in respect of the 
noti fyi ng State. 

In case a denunciation ha& the effect of re
ducing the number of States parties to the 
Convention below fourteen, any of the re
maining High Contracting Parties may a lso, 
within a period of one year from the date of 
such denunciation, denounce the Convention 
without wa it ing for the expiration of the 
per iod of four years mentioned above and 
rnay requ ire that its denunciation sha ll take 
effect at the same date as the first-mentioned 
denunciation. 

Art. 39. The Hi gh Contracting P arties 
agrne that, at the conclusion of a period of 
three years from the coming into force of the 
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present Conve ntion under the terms of Article 
41, this Convontion shall be subject to revision 
upon the request of one-third of the sa id 
High Contracting Parties addressed to t he 
Government of the Frencl1 Republic. 

Art. 40. The present Convention, of which 
the French and English texts are both authen
tic, is subject to ratification. It shall bear to
day's date . 

Each Power shall adclress its ratif ication to 
the Government of t he French Republic, 
which will a t once notify the deposit of rati
fication to each of the othe r signatory Powers. 

The instruments of ratification wil! r emain 
deposited in th.e a rchi ves of the Government 
of the French Republ ic. 

Art. 41. A first proces-ve rba] of the depo
sit of ratifications will be drawn up by the 
Government of the French R epubl ic as soon 
as the present Conve ntion sha ll have been 

ratified by fourteen Powers. 
The Convention shall come into force fou1· 

months after the date of the notification of 
th is proces-ver ba! by the Government of the 
French Republic to a ll signatory Powers. 

Subsequently, the Convention will come into 
force in respect of each Hi gh Contracting 
Party four months after the date on which 
its ratification or access ion shall have been 
notifiecl by the Government of the French 
Republ ic to a ll signatory or acced ing States. 

IN WI'l'NESS WHEREOF, the a bove
mentioned P lenipote ntiaries have signed the 
p resent Convention. 

DONE at Ge neva , in a single copy, this 
seventeenth day of June, One Thousand Nine 
Hundred and Twenty-Five . 

( Zie de onderteekening en onder de Fransche 
teks t .) 

ANNEX L STATISTICAL FORMS. Form I. 

Imports 1 

into (name of importin~ country) during the . . . . . quarter of 19 .. 

Description 2 of l·---A3 
Countries of Origin 

- ... 
arms and ammu-
nition and imple- - .. 

ments of war JJ +' ]~ according to the """ ..c c-
" .;:il o! = headings in o· :.Z "' ö~ 

attached schedule. Zd :s: Ai> 
----

1 i 
1 

1 

1 
1 

Totals : 

EXPLANATORY NOTES 
1 The imports included in this table shall 

be the genera! imports of arms and ammuni 
tion and of implements of war set out in t he 
attached schedule, arriv ing from abroad , i. e., 
the total of t he goods imported for home con
suinption, into warehouse, free zones, free 
ports and all other places excluded from the 
Customs territory, a lso temporary imports , im
provement trade, etc., but excluding goocls for 
trans it or transhipment. 

,vhe n temporary warehousing pending tran
s it or transhipment is permitted, arms and 
ammun ition and implements of war a rri v ing 
uncler these condi t ions shall not be considered 
as imports, provided that the consig nments 
are accompanied by a licence or similar do
cument rnentioned in Article 4 of the present 
Convention showing some other country as 
destination . 

.... 

- - Total z a 
----- -

1 'ë;] +' "O 

1 :.1 
+' "8~ ..c ,, ~ 

1 

..c "' " ,_ " .. s co o! = 00 o! ;:, 
0 +' ,.l 0d ·:;; 0~ 
Z@ 1$ Ai> z~ 1$ Ai> 

1 

1 

1 1 

1 

: 

1 1 

2 Anns and amrnunition and implements of 
war covered by Category I shall be tabled 
separately from those in Category IL · 

3 Name of country which issued the licence 
or simil ar document mentioned in Article 4 of 
the present Convention. But when the goods 
come from a Colony or Dependency, not is
suing licences in its own name, hut h aving an 
autonornous Customs system, such colony 01· 

dependency shall be shown as the country of 
origin. 

4 In legal cur-re ncy of t he im porting coun
try. In cases where the values are the result 
of convers ion on a gold standard basis , this 
fact should be expressly mentionecl in the 
heading of this column. In all cases the value 
shall be shown, except in the case of samples 
referred to in Article 3, p aragraph 3, of the 
Convention when it is not obligatory. 
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J!'ORM II. 

Ex'f)Orts and Re-exports 1 

from 

(name of exporting country) during the ei uarter of 19 . . 

Description 2 of Countries of Destination 

arms and ammu- A• 1·.·_·_· 
nition and imple-
-,;.'ments of war .... ,,, ., -o.., 
according to the 0~ ~ \"!" 

o·] bO "'" headings in "äi öäï 
attached schedule. z~ ~ Äp-..... 

Totals: 

1 1 

EXPLANATORY OTES 
1 The exporls and re-exports included in this 

table shall be the genera! exports and re-ex
ports of arms and ammunition and imple
ments of war set out in the attached schedule 
leaving for abroad, i. e., the total of the 
goods exported and re-exported from the in
ternal market from warehouse, free zones, free 
ports and all other places excl uded from the 
Customs territory, also temporary exports and 
re-exports, improvement trade, etc., but ex
cluding goods for transit or transhipment. 

When temporary warehousing pending tran
sit or transhipment is permitted, the arms and 
ammunition and implements of war arriving 
under these conditions shall not be cons idered 
as imports, provided that the consignments 
are accompanied by a licence or similar do
cument mentioned in Article 4 of the present 
Convention showing some other country as 
destinat ion. 

2 Arms and ammunition and implements of 
war covered by Category I shall be tabled 
separately from those in Category II. 

3 Country in whose favour the licence or 
similar document mentioned in Article 4 of 
the present Convention has been issued . In 
the case of an appl icat ion by a mother-country 
on behalf of a Colony or Dependency having 
an autonomous Customs regime, such Colony 
or Dependency should be shown as country of 
destination. 

4 In legal currency of the exporting coun
try. In cases where the values are the resul t 
of conversion on a gold standard basis, th is 
fact should be expressly mentioned in the 
t itle of this column. In all cases value 
shall be shown, except in the case of samples 
referred to in Article 3, paragraph 3, of the 
Convention when it is not obligatory. 

-·· ···· ··· ··· ----- Total za 
---- - --

~"' 1 ., 'C - "' 
., 'C 

0~ ~ \"! -- 0~ ..c: 

1 ;~ --~ 1 
"'0 0 bO 

ëil - " o·:;:: "äi ö~ 0 " o -z ... ~ " al z~ ~ ÄP-al A> 

SCHEDULE - CATEGORY I. 

Arms, Ammunition and hnplements of War 
exclusively designed and intended /or Land, 

S ea or Aerial War/are. 

Arms and ammunition and implement.~ ex
clusively clesigned and intended for land, sea 
or aerial warfare, which are, or shall be, 
comprised in the armament of the armed for
ces of any State, or which, if they have been, 
are no Jonger comprised in such armament 
but are capable of military to the exclusion 
of any other use, except such arms, ammuni
tion and implements which, though included 
in the above def inition, are covered in other 
categories. 

Such anns, ammunition and implements are 
comprised in the following twelve headings: 

1. Rifl es, muskets, carbines (number). 
2. a. Machine-guns, automatic rifl es and 

machine-pistols of all calibres (nurnber) ; 
b. Mountings for machine-guns (number}; 
c. Interrupter gears (number); 
3. Projectiles and ammunition for the arms 

enumerated in Nos. 1 and 2 above (nurnber ). 
4. Gun-sighting apparatus including aerial 

gun-sights and bomb-sights, and fire-control 
apparatus (number). 

5. a. Cannon, long or short, and howitzers, 
of a calibre less than 5.9 inches {15 cm.) 
(number} ; 

b. Cannon, long or short, and howitzers, of 
a calibre of 5.9 inches (15 cm.) or above 
(number); 

c. Mortars of all kinds (nurnber}; 
d. Gun carriage (nurnber) , mountings 

(nurnber), recuperators (number}, accessories 
for mountings (weight). 

6. P rojecti les and ammunition for the arms 
enumerated in No. 5 aboYe (number). 
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7. Apparatus for the discharge of bombs, 
torpedoes, depth charges and -other kinds of 
projectiles (number) . 

8. a. Grenades (number); 
b. Bombs (number) ; 
c. Land mines, submarine mines, fixed or 

floating, depth charges (number); 
d. Torpedoes (number). 
9. Appliances for use with the above arms 

and apparatus (number). 
10. Bayonets (number) . 
ll. Tanks and armoured cars (number). 
12. Arms and ammunit ion not specified in 

the ahorn enumeration (number or weight). 
Component parts, completely finished, of the 

articles covered by the above headings, if 
capable of being utilised only in the assembly 
or repair of the said articles, or as spare 
parts, should be entered separately, by weight, 
under each of the above headings or snb
headings to which they belong. 

CATEGORY II. 

Ai-nts and An,niunition capable of Use both 
/01· Milita1·y and Other Purposes. 

1. Pistols and revolvers, automatic or self
loading, and developments of the same, de
signed for single-handed use or fired from 
the shouldcr, of a calibre greater than 6.5 
mm. and length of barrel greater than 10 cm. 
(number). 

2. Fire-arrns designed , intended or adapted 
fo,· non-military purposes, such as sport or 
personal defence, that will fire cartridges that 
can be fired from fire-arms in Category I. 
Other rifled fire-arms, firing frorn the shoul
der of a calibre of 6 mm. or above not in
cluded in Category I, with the exception of 
rifled fire-arms with a " breakdown" action 
(number) . 

3. Arnmunition for the arms enumerated in 
the above two headings, with the exception of 
ammunition covered by Category I (number). 

4. Swords and lances (number). 
Component parts, completely finished , of 

the articles covered by the above headings, if 
capable of being utilised only in the assem
bly or repair of the said articles, or as spare 
parts, should be entered separately, by weight, 
under each of the above headings or sub
headings to which they belong. 

ANNEX II. - SUPERVISION WITHIN 
THE SPECIAL ZONES. 

Section I. 

Supervision on Land. 

§ 1. All articles covered by Categ'ories I , 
II, IV and V admitted into the territory of a 
State, colony, protectorate or mandated ter
ritory situated in the special zones, except 
suoh articles imported by individuals for their 
personal use under an authorisation issued by 
the authorities of the territory concerned, shall 
be deposited by the importer at his own ex
pense and risk in a public warehouse main
tained under the exolusive custody and per
manent supervision of the authorities afore
said or the ir officials, of whom at least one 
must be a member of their armed forces, and 

who shall kee p au official record of such 
deposit. 

Every withd1·awal from a public warehouse 
must be authorised beforehand by such au
thorities. No such autho ri sation shall be given 
except for the purposes of transfer to another 
public warehouse or to a private warehouse 
duly approvecl by the sa id authorities or fo1· 
delivery to individuals who have proved to 
the satisfaction of the said authorities that 
the articles are necessary to them for their 
personal use. 

Articles required for the equipment of the 
natioual forces or for the defence of the ter
ritory are exempted from a ll formalities in 
connection with deposit in or withdrawal from 
a public warehouse. 

§ 2. No private warehouse for articles 
covered by Categories I, II, IV and V sh all 
be a llowed within the special zones uuless 
authorised by the authoriti es of the State. 
colony, protectorate or mandated territory. 
Such warehouse must consist of enclosed pre
mises, reserved for that purpose and having 
only one entry, which must be fitted with 
two locks, one of which can be opened only 
by officials of the authorities. 

The person in charge of the warehouse shall 
be responsible for a ll such articles deposited 
therein and must account for them on demand 
by the authorities . 

Such articles must not be withdrawn from 
the warehouse nor be transported or transfer
red without a special authorisation. The par
ticulars entered on such authorisations shall 
be noted in a special register numbered and 
initialled. 

Every arm imported under the provisions of 
§ 1 by an individual for his personal use or 
transferrecl under the provisions of the same · 
from a public warehouse to a private ware
house or a private individual must be regis
tered. A mark shall be stamped thereon if it 
does not a l ready bear another mark or a num
ber sufficient for identification. The mark or 
number shall be noted in the l icence to carry 
arms issued by the authorit ies. 

§ 3 . The manufacture or assembly within 
the special zones of articles covered by Cate
gories I , II, IV and V is prohibited otherwise 
than in establ ishments instituted for the de
fence of the territory or mai ntenance of pu
blic order by the authorities of the territory 
concerned, or in the case of mandated terri 
tory by such authorities under the supervision 
of the mandatory Power. 

The repair of such articles shall only be 
carried out in establishments instituted by the 
authorities or in private establi shments which 
shall have been authorised for this purpose by 
the said authorities . Such authorisation shall 
not be granted without guarantees for the 
observance of the rules of the present Conven
tion. 

Sectio n II. 

M aritinie Supervision. 

§ _ 1. Cargoes of articles covered by Cate
gories I, II, IV and V shipped on board the 
lighters, barges or coasting vessels referred to 
in Article 20, pai-agraph 3, must be covered 
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by a special I icence issued by the authorüies 
of the State, colony, protectorate or mandated 
terr itory in which such cargoes are shipped, 
and contain ing the particulars specified in 
§ 2 hereof. All articles so sh i pped hall i 11 

addition be subject to the provisions of the 
pre ent Convention. 

§ 2. Special licences referred to in § 1 of 
Sect ion II of the present Annex shall contain 
the following particulars : 

a. A statement of the nature and quantity 
of the articles in respect of which the licence 
is issued. 

b. The name of the vessel on wh ich thd 
('a 1:goes are to be sh ipped. 

c. The name of the ultimate cons ignee. 
rl. The ports of loading and discharge. 
It shall be certifiecl on such 1 icencos that 

they haYe been issued in conform ity with the 
prnvisions of the present Convcntion. 

§ 3. An authorisation to fly the flag of a 
High Contracting Party may only be granted 
by the author ities mentioned in paragraph b 
below, and subject to the three following con
ditions : 

a. The owners must be nationals of the 
Power whose flag they claim to fly or compa
nies who are nationals uncler the laws of that 
PO\Yer. 

b. The owners must have fumished proof 
that they are bona fide owner of rea l estate 
in the tenitory of the authorities to whom 
the appl ication for a 1 icence is adclressecl , or 
ham given to uch author ities su fficien t 
g uarantees for the payment of any fines to 
which they may become liable. 

('. The owners and the captain of the ves
e l must h ave furnished proof that they enjoy 

a goocl reputation and, in particular, that 
they have never been convictecl of il! icit con
,·eyance of arms or ammunit ion or imple
inents of war. 

§ 4. ·All native vessels before they a re 
author ised to fl y the flag of a Hi gh Contrac
t ing Party shall have compl iecl with the fol
lowing regulations for the purpose of the ir 
iclentiJïcation at sea: 

et. The ini t ia! letters of the port of reg is
tration of the native ve se!, followed by the 
,·essel 's regi tration number in the ser ial port 
numbers, must be incisecl and painted in 
wh ite on b lack grouncl on both quarters of 
each vessel in such a position as to be eas il y 
distinguishable from a distance. 

b. The net tonnage of the native vessel 
shall a lso, if practicable, be incisecl and 
paintecl inside the huil in a conspicuous po
sition. 

§ 5. The regulations referrecl to in Article 
24 of the present Convention are as follows: 

1. vVhen a warship belonging to one of 
the High Contracting Parties encounters with
in the maritime zone but outsicle territoria! 
waters a p1·esumecl native vessel of uncler 500 
tons burelen (net tonnage), 

et . Flying the flag of one of the High 
'ontracting Parties. or 

b. Flying no flag, 
and the Commancling Officer of the warship 
has goocl reason to believe that trye ai cl vessel 
is flying the flag of any High Contracting 
Party without being entitled to do so, ór i 

illicitly conveying articles covered by Cate
gories 1. II, lV and V, he may proceed to 
top the vessel in order to verify the nationa

lity of the vessel by exam in ing the document 
authorising the flying of the fl ag, but no 
other do ument. 

2. Any vessel which presents the ap
pearance of native buik! and rig may be 
presurned to be a native vesse l. 

3. For the purpose of ver i [ying the na
tionality of the suspected vessel, a boat com 
manded by a comm issionecl off icer in uniform 
may be sent to visit the vessol after she has 
been hailed so as to g ive notice of such intcn
tion. 'The off icer sent on board the vesse l sh all 
act with all possible cons ideration and mode
ration. Before leaving the vessel the officer 
shall draw up a proces-verba! in the form a nd 
language in use in his own country. Th is 
proces-verba! . hall state the facts of the case 
a nd shall be clated and s ig ned by the off icer. 

Should there be on board the warship no 
commis ionecl officer ether than the Command
i ng Officer, the above presci· ibed operations 
may be carried out by a warrant, petty or 
noncommissionecl officer at the discretion o[ 
the Commanding Officer. 

The captain or master of the vessel vi itecl , 
as well as the witnesses, shall be invitecl to 
sign the proces-verba! and shall have the 
right to acid to it any explanations which they 
may consider expediont. 

4. In the cases referred to in paragraph 1, 
a, hereof, unless tho right to fly the flag can 
be establ ished, the ves el may be conclucted 
to the nearest port in the maritirne zone where 
there is a competent authori ty of the Power 
whose fl ag has been flown and sha ll be hancl
ed over to such authority, but if such a port 
houlcl be a t such a di stance from the point 

of detention that the warsh ip would have to 
leave her station or patrol to escort the cle
ta ined vessel thereto, the vessel may be taken 
to the nearest port where there i a competent 
authority of one of the Hi gh Contracting P ar
ties of national i ty other than that of the 
warship and hanclecl over to such authority, 
and steps shall at once be taken to notify 
this fact to the competent authority represent
ing the Power concerned. 

No proceedings hall be taken against the 
vessel ot' her crew until the arrival of the 
represcntative of the Power whose flag the 
vesseJ was flying or without authority from 
such representative. 

Insteacl of conducting the su pectecl ves el 
to a port as laicl clown above, the Commancl
ing Officer of the cletain ing warship may 
hand her over to a warship of the nation 
whose flag she has flown if the Jatter con
sents to take charge of her. 

5. The procedure laicl clown in paragraph 
4 may also be followecl if, after the verifica
tion of the fl ag and in spite of the voluntary 
procluction of the manifest, the Comm ancling 
Officer of the warsbip continues to suspect the 
vessel of engaging in the ill icit conveyance 
of articles coverecl by Categories I , II, IV 
and V. 

6. In the cases referred to in paragraph 1, 
b, hereof, if it is ascertained, as a result of 
the visit made on board the vessel that, 
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whereas it flew no flag. it was also not e n
titled to fly the fl ag of a recognisecl State, 
the vessel may, unless the innocent nature of 
her cargo can be duly established to the sa
tisfaction of the Commanding Officer of the 
warship, be conducted to the nearest point in 
the maritime zone where there is a compe
tent authority of the Power to which the de
taining warshi·p belongs, and shall be hanclecl 
over to such authority. 

7. The authority before whom the suspectecl 
vessel has been brought shall institute a full 
cnquiry in accordance with the laws and 1·e
gulations of his country and in conformity 
with the procedure laid down in paragraph 8 
below. 

This enquiry shall be carriecl out in the 
presence of an officer of the detaining warship. 

If , however, the presence of such officer is 
impracticable owing to the duties upon which 
the warship is engaged, an affidavi t sworn by 
the Commanding Officer may in special cases 
be accepted by the authority holding the . en
quiry in place of the oral evidence of a n of
ficer of t he warship. 

8. a. In the case of vessels referred to in 
paragraph 1, a, above, if it is proved at this 
enquiry thnt the flag hns been illegally flown , 
but that the vessel is entitlecl to fly the flag 
of a recognised State , she shall, if that State 
is one of the High Contracting Parties, be 
hancled over to the nearest authority of that 
State. If such State is not a High Contrac
ting Party, the vessel shall be disposed of by 
agreement between the State respons ible for 
her detention and the State whose fl ag she is 
entitl ed to fly, and, pending such agreement, 
sha ll remain in the custody of the authorities 
of the nationality of the detnining warship. 

b. If it should be establ ished that the use 
of the flag by the deta ined vessel was correct, 
hut that the vessel was engaged in the ill ic it 
conveyance of articles covered by Categories 
I , II , IV and V , those responsible shall be 
brought before the courts of the State under 
whose flag the vessel sail ed. The vessel herself 
and her cargo shall remain in charge of the 
n uthority conclucting the enquiry. The illicit 
cargo may be destroyed in accordance with 
laws and regulations clrawn up for t he pur
pose. 

c. In the case of vessels referrecl to in pa
ragraph 1, b, above, if it be establ ished that 
t he vessel had the right to fl y the flag of one 
of the High Contracting Parties hut was en
gaged in the il! icit conveyance of any of the 
articles coverecl by Categories I , Il, IV and 
V, the procedure laid down in the prececling 
paragraph should be followecl. 

d. In the case of vessels referred to in pa
ragraph 1, b, above , if it be established that 
the vessel was not entitled to fly the flag of 
any of the High Contracting Parties a nd was 
{lngaged in the ill icit conveyance of any of the 
a rticles covered by Categories I , II, IV and 
V, the vessel and all cargo carr ied in addi
tion to these articles shall be seized by such 
authorit-ies and disposed of according to the 
nationa! laws and regulations of the author
ities before whom the vessel has been brought. 
The destruction of this cargo may be ordered 
accorcling to the same laws and regulations. 
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e. If the authol'ity entrusted with the en
quiry decicles thnt the dete ntion and diver
sion of the vessel or other measures imposed 
upon her were irregular, he shall assess the 
amount of the compensation which he con-
siders to be clue. ' 

9. If the clecision a nd assessment of the 
said authority are accepted by the detaining 
officer and the a11thorities to whom he is 
subject, the amount awarcled shall be paid 
within six months from the date of the sa id 
assessment. 

10. If the detaining officer , or the a uthor" 
ities to whom he is subject, contest the cleci
s ion of the amount of the compensation a_s-· 
se sec!, the <lispute shall be submitted to a 
Court of Arbitration consisting of one ar
bitrator appointe<l by the Government whose 
flag the vessel was flying , one appointed by 
the Government of the detaining officer, and 
au umpire chosen by the two arbitrators thus 
appointecl . The two arbitrators shall be cho
sen, as far as posRible, from among the Diplo, 
ma t ic, Consuh,r or J udicial officers of the 
High Contracting Parties. These appointments 
must be made with the least possible de lay. 
Any compensation awardecl shall be paid to 
the persons concerned withi n six months at 
most hom the date of the award of the court. 

11. The Commanding Officer of a warship 
who may have stoppecl a vessel flying a 
foreign flag shall in all cases make a 1·eport 
thereon to bis Government, stat ing the grounds 
on which he actecl. An extract from this re
port, together with a copy of the proces
verbal , clrawn up by the officer, warrant of
ficer, petty or non-commissioned office,· sent 
on board the vessel detai ned, sha ll be sent 
as soon as possibl e to the Government whose 
flag the cletained vessel was flying and to 
such of the High Contracting Parties as may 
have expressed the desire to receive such 
rlocuments. 

Declaration r eg arding the 
Territory of Ifui. 

THE SPANISH GOVERNMENT declares 
that, though the Spanish places in North 
Africa, inclucling Ceuta, Melilla and Ifni , are 
not incluclecl in t he special zones clefined in 
Article 12 of the Convention of to-day's date 
for the supervision of the international tracle 
in anns and ammunition and in implements of 
war, it agrees to the inclusion of the territory 
of Ifni in the said special zones . 

THE UNDERSIGNED, in· the name of 
the ir respective Governments, deciare that 
they agree that the regime established in 
Chapter III of the sa id Convention shall 
apply to the territory of Ifni unless and unt il 
the Spanish Government shall notify the High 
Contracting Parties that the said territory is 
to be excl uded from the said special zones. 
On and af ter the date of such noti fication , 
the territory of Ifni shall ipso facto cease to 
form part of the special zones and the regime 
established in Chapter III shall no Jonger be 
applicable to the sa id territory. 

IN WITNESS WHEREOF the undersignecl 
have s ignecl the present D eclaration. 

DONE at Geneva, in a s ingle copy, in 

45 
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French and in English, this seventeenth day 
of J une, One Thousand 1 ine Hundred and 
Twenty-Five. 

21 Juli 1928. BESLUIT tot aanvulling van 
het Bioscoopbesluit. S. 293. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onze :Ministers van · 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 8 Juni 
1928, n°. 5601,Afdeeling BiunenlandschBestuur, 
en van Justitie van 11 Juni 1928, 2de Afdeeling 
A, n°. 937; 

Overwegende, dat het wenschelijk is gebleken 
de overgangs- en slotbepalingen van het 
Bioscoopbesluit aan te vulien; 

Gelet op artikel 15, tweede lid, der Bioscoop
wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 Juni 1928, n°. 19); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Min:isters van 5 Juli 1928, no. 6376, 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, en van 
12 Juli 1928, 2de Afdeeling A, n°. 942) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 
Art. I. Achter artikel 43 van het Bioscoop

besluit worden de volgende artikelen ingevoegd : 
Art. 44. Belanghebbenden, houders van 

films, bedoeld in het voorgaand artikel, die 
deze films wenschen te doen keuren, t en einde 
deze ook na 1 September 1928 in het openbaar 
te mo~en doen vertoonen, kunnen daarvan tot 
uiterl.i1k 1 Januari 1929, op eene door de huis
houdelijke commissie vast te stellen wijze, 
opgave doen aan de centrale commissie voor 
de keuring van films. 

Art. 45. Hij, die voor eene film de toelating, 
bedoeld in de eerste drie leden van artikel 16 
der Hioscoopwet, volgens het voorgaand artikel 
wenscht te verkrijgen, is verplicht t e zorgen, 
dat deze film met het daarbijbehoorend reclame 
materiaal op een tijdstip, door den voorzitt er 
der centrale commissie te bepalen, t en bureele 
der cent rale commissie aanwezig is. 

Art. 46. De keuringscommissies voor de in 
de artikelen 44 en 45 bedoelde films bestaan, 
in afwij king van het bepaalde in artikel 11, 
eerste lid, van dit besluit, uit drie leden. 

Door eene onvoltallige commissie mag geen 
beslissing genomen worden. 

Herkeuring, volgens de regelen van dit be
sluit, op vordering van de minderheid eener 
keuringscommissie is niet mogelijk. 

Indien de voorzitter van de centra le com
missie zich met den uitslag eener keuring, welke 
vol$ens dit artikel is geschiedt, niet kan ver
eemgen, verwijst hij de film t er herkeuring 
naar eene keuringscommissie, a ls bedoeld inde 
artikelen 11 en 22 van dit besluit , van welker 
beslissing geen verder beroep meer openstaat. 

Indien de aanvrager of diens gemachtigde 
verklaart de bezwaren te hebben tegen de uit
spraak van een keuring, welke volgens dit 
artikel is geschied, is geen herkeuring, noch 
nieuwe keuring mogelijk volgens de regelen 
van dit artikel, doch kan de film slechts ter 
keuring aangeboden en gekeurd worden volgens 
de voorschriften van artikel 17 e. v. van dit 
besluit. 

Art. II. De art ikelen 44 en 45 ( oud) worden 
artikelen 47 en 48. 

Art. III. Dit besluit treedt in werking op 
den tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsb/,a,d, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan Onzen Minister van Financiën en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

Finse, den 2lsten Juli 1928. 
WILHELMINA. 

De .~fin. v. Binnenlandsche Zaken en Landhouw, 
J. B. Kan. 

De .Minister van Justitie, J . Don n e r. 
( Uitgeg. 26 J,ili 1928) 

21 Juli 1928. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 22 December 1927 
(Staatsblad n°. 403), tot regeling van het 
vergunningsrecht , bedoeld in artikel 8, 
en het recht t er zake van de keuring van 
films, bedoeld in artikel 15, derde lid, der 
Bioscoopwet. . 294. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 5 J uli 
1928, n°. 6376 I, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur, en van Justit ie van 12 Juli 1928, 
2de Afdeeling A, n°. 041 ; 

Gelet op artikel 15, derde lid, der Bioscoop
wet; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bepalen: 
Art. I. Achter a rtikel 4 van Ons besluit 

van 22 December 1927 (S taatsb/,a,d n°. 403) 
wordt het volgend artikel ingevoegd : 

Art. 5. I n afwijking van het bepaalde in 
het eerste lid van ar t ikel 2 van dit besluit , 
bedraagt het recht voor de keuring van films, 
bedoeld in de artikelen 43 tot en met 46 van 
het Bioscoopbesluit, een halven cent per M 

Art. II. Art ikel 5 ( oud) wordt artikel 6. 
Art. III. Dit besluit treedt in werking met 

ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het S taatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit , dat in het Staatsb/,a,d zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan Onzen Minister van Financiën en 
aan de Algemeene R ekenkamer. 

Finse, den 2lsten J uli 1928. 
WILHELMINA. 

De Min. v. B innenlandsche Zaken en Landbouw, 
J . B. Kan. 

De Minister van J1istitie, J. Don n er 
( Uitgeg. 26 Jul·i 1928.) 

21 Juli 1928. BESLUIT tot bekrachtiging 
van een wijzig ing van het Rijnvaartpoli
t iereglement voor den Rijn met inbegrip, 
van de W aal en de L ek. S. 295. 

Wij WILHELM! 1A , enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 6 J uni 1928, La. G, Afdee
ling Waterstaat A. en van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 6 Juni 1928, Af
deeling Directie van Economische Zaken, n° . 
17534; 
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Gezien de door de Centrale Commissie voor 
de Rijnvaart in haar zitting van April 1928 
vastgestelde na te noemen wijzigingen van het 
Rijnvaartpolitiereglement; 

Gelet op de herziene akte omtrent de Rijn
vaart van 17 October 1868, sedert gewijzigd; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 Juni 1928, n°. 25); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 6 Juli 1928, La. LL, 
Afdeeling Waterstaat A, en van 4 Juli 1928, 
Directie van Economische Zaken, nr. 21422; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat met ingang van 1 Augustus 

l 928 van kracht zullen zijn de hierna te noe
men wijzigingen van het bij Ons besluit van 
23 Januari 1913 (Staatsblad n°. 40) bekrach
tigde Rijnvaartpolitiereglement, ten aanzien 
van welk reglement het laatst een wijziging 
van kracht is verklaard bij Ons besluit van 
28 September 1926 (Staatsblad n°. 344); 

A. In § 1, cijfer 4, tweede lid, worden de 
woorden "schepen zonder eigen beweegkracht 
van minder dan 15 ton (300 centenaar&) laad
vermogen" vervangen door de woorden "klei
ne vaartuigen zonder eigen beweegkracht", 

B. Achter § 1 wordt een § lbis ingelascht, 
luidende: 

§ lbis. ,,In dit reglement worden onder 
"kleine vaartuigen" verstaan, vaartu igen van 
minder dan 15 ton (300 centenaars) laad
vermogen, welke geen sleepbooten zijn, in het 
bijzonder sportvaartuigen." 

C. In § 2, cijfer 8, worden de woorden 
,,schepen van minder dan 15 ton (300 cente
uaa1·s) laadvermogen" vervangen door de 
woorden "kleine vaartuigen". 

D. Aan § 3, cijfer 3, worden de tweede vol
gende leden toegevoegd : 

"Tusschen het Spijksche Veer en den mond 
der haven van Karlsruhe moeten de kleine 
vaartuigen, met uitzondering van de tot de 
uitrusting van een vaartuig behoorende boo
ten, zijn voorzien ván een ambtelijk kentee
ken, verstrekt door de bevoegde autoriteit 
van een Staat en bestaande uit een of meer
dere letters, welke deze autoriteit aanduiden 
en uit een volgnummer. De letters en cijfers, 
welke het kenteeken vormen, moeten een 
hoogte van tenminste 15 c.M. hebben en in 
zwarte kleur op een lichten ondergrond ge
schilderd zijn op beide zijden aan den voor
steven, zoodanig, dat zij steeds zichtbaar zijn. 
Zij kunnen ook worden aangebracht op een 
bord of op een gespannen vlag, zoodanig, dat 
zij van beide kanten zichtbaar zijn. Het be
wijs van de verstrekking van het kenteeken 
moet zich aan boord bevinden. 

Van het bezit van dit ambtelijke kenteeken 
worden vrijgesteld de kleine vaartuigen van 
de leden der sportvereenigingen, welke uit 
hoofde van de controle, die zij op hare leden 
uitoefenen, door de bevoegde autoriteiten der 
landen waar die vereenigingen haar zetel heb
ben, als zoodanig zijn erkend. In dit geval 
moet een identiteitskaart, voorzien van een 
photografisch portret en inhoudende de ver
klaring, dat de bezitter lid is van de vereeni
ging, zich aan boord bevi•,:!en en moet het 
vaartu ig de kenteekenen van de vereeniging 
voeren. De aan een sportveTeeniging verleen
de erkenning kan t · •11en tijde worden inge-

trokken door de autoriteit, die haar heeft 
verleend." 

E. Aan § 5, cijfer 2, wordt een tweede lid 
toegevoegd, luidende : 

"Het is verboden tusschen de vaartuigen 
van een sleeptrein door te varen, tenzij dit 
noodzakelij k is om langszij van een dezer 
vaartuigei;i te komen." 

Aan § 5, cijfer 4, laatste lid , wordt toege
voegd: 

"De kleine vaartuigen hebben echter geen 
recht op de toepassing der bepalingen van dil 
cijfer dan in geval van dringend gevaar en 
het is hun, behalve in een zoodanig geval, 
verboden de hierboven bedoelde seinen te 
toonen.'' 

Na § -5, cijfer 5, wordt een cijfer 5bis inge
lascht, luidende: 

"Het is verboden langszij van een ander 
zich in de vaart bevindend vaartuig te komen 
of zich daaraan vast te houden, zonder de 
uitdrukkelijke en vooraf gegeven toestemming 
van den gezagvoerder van dat vaartuig." 

Aan § 5, cijfer 9, wordt een lid c toege
voegd, 1 uidende: 

"c. de doorvaart van kleine vaartuigen door 
de bruggen aan tijdelijke beperkingen wordt 
onderworpen." 

Aan § 5, cijfer 11, eerste lid, wordt toege
voegd: 

"In dat geval moeten de bestuurders van 
kleine vaartuigen stilhouden en zich naar het 
politievaartuig begeven wanneer zulks van 
hen wordt verlangd." 

F. N a § 5 wordt een § 5bis ingelascht, lui
dende: 

§ 5bis. ,,De kleine vaartuigen, ook die 
voorzien van eigen beweegkracht, hebben geen 
recht op het volgen van een vasten koers en 
moeten aan andere vaartuigen de ruimte la
ten, die deze noodig hebben om hun koers te 
volgen en te manoeuvreer-en. De bestuurders 
van kleine vaartuigen moeten zorgen niet in 
den koers van een ander vaartuig te geraken 
en kunnen niet verlangen, dat men voor hen 
uitwijkt." 

G. Aan § 15, onder b, wordt toegevoegd: 
"Kleine vaartuigen hebben geen recht op 

de toepassing van deze bepaling." 
De kommapunt achter "geschiedt" wordt 

vervangen door een punt. 
H . Aan§ 16, onder b, wordt toegevoegd: 
"Kleine vaartuigen hebben niet het recht 

een veerschip uit te noodigen het vaarwater 
voor hen vrij te maken." 

J. Aan § 18 wordt een cijfer 6 toegevoegd, 
luidende: 

"6. Kleine vaartuigen hebben niet het recht 
te eischen, dat een schipbrug wordt geopend." 

K. In § 21, cijfer 5, derde lid, wOl'den de 
woorden "Schepen van minder dan 15 ton 
(300 centenaars) laadvermogen, ook roeiboo
ten", vervangen door de woorden "Kleine 
vaartuigen". 

L . In § 41, tweede lid, worden achter de 
woorden "van alle stroomafwaartsvarende 
schepen en vlotten" toegevoegd de woorden 
,,met uitzondering van kleine vaartuigen". 

Het laatste lid van dit artikel vervalt. 
M. In § 42 wordt het woord "schuiten" ver

vangen door de woorden "kleine vaartuigen 
zonder eigen beweegkracht". 
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Onze Ministers voornoemd zijn belast met 
de uitvoering vau dit besluit, hetwelk in het 
S taatsblad geplaatst en aan den Raad van 
State medegedeeld zal worden. 

Finse, den 2lsten Juli 1928. 
WILHELMINA. 

De lrf i1<ister van lVate,·staat, H . v. cl . V egt e. 
D e Minister van B uitenlanilsehe Za ken, 

B e e l a e r t s V a n B 1 0 k r a n d. 
(Uitgeg. 28 Juli 1928.) 

21 J uli 1928. BESLUIT tot aanwijzing over
eenkomstig artikel 170 der hooger-onder
wijswet van de Teylersstichting te H aar
lem als bevoegd om bij de faculteit der 
wis- en natuurkunde aan de Rijksuniver
siteit te L eiden een bijzonderen leerstoel 
te vestigen. S. 296. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 31 
Mei 1928, n°. 21843, afdeeling Hooger Onder
wijs; 

Gelet op de artikelen 170-172 der hooger-, 
onderwijswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 Juni 1928, n°. 2f}; 

Gel et op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 Juli 1928, n°. 2640, 
afdeeli ng Hooger Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de Teylersstichting te Haarle,n aan te wijzen 

als bevoegd om bij de faculteit der wis- en 
natuurkunde aan de Rijk uniYersiteit te L ei
den een bijzonderen leerstoel te vestigen, op
dat door den daarvoor te benoemen hoog
leeraar onderwijs worde gegeven in de na
tuurkunde. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is hela t met de uitvoer ing 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan a fschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Fin. e, den 21sten Juli 1928. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van Onderwijs, 
I{unstcn en W etenschappen, 

Waszink. 
(Uitgeg. 14 A.ug. 1928.) 

21 J uli 1928. BESLUIT, houdende nadere 
aanwijzing van losplaatsen en kantoren 
bedoeld bij artikel 4 der Suikerwet 1924 
(Staatsb lad n°. 425). S. 297. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 14 Juli 1928, n°. 60, Accijnzen; 
Gezien artikel 4 der Suikerwet 1924 (Staats

blad n°. 425) , het Koninklijk besluit van 14 
Augustus 1897 (Staatsblad n°. 194), Onze be
sluiten van 12 ovember 1903 (Staatsblad n°. 
277) , 30 April 1906 (Staatsblad n°. 103), 31 
Juli 1926 (Staatsblad n°. 285), alsmede Ons 
besluit van 29 November 1919 (Staatsblad n°. 
793); 
H ebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Met uitbreiding van de eerste vier hierbo
vengenoemde besluiten wordt, met ingang van 
de dagteekening van dit besluit, Maastricht 
aangewezen als losplaats en kantoor, bedoeld 

bij artikel -1 de,· Suikerwet 1924 (Staatsblad 
n° . 425}, doch uitsluitend voor zoo veel betreft 
suikerhoudende vloe istoffen. 

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

Finse, den 21sten Juli 1928. 
WILHELMINA. 

De _ijfini.,tl1' ·van Financiën. cl e Geer. 
( Uitgey. 20 1l uy. 1928.) 

21 Juli 1928. BESLUIT tot vaststelling van 
formulieren voor de aangiftebiljetten voor 
de inkomstenbelasting, de vermogens
belasting en de verdedigingsbelastingen 
voor de binnen het Rijk gevestigde stich
tingen, voor de niet binnen het Rijk 
wonende of gevestigde personen en licha
men, en voor de gehuwde vrouwen, be
doeld in art. 16, derde lid, der Wet 
op de Vermogensbelasting 1892. S. 29 . 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 23 Juni 1928, n°. 119, Afdeeling 
Directe Belastingen ; 

Gelet op artikel 44 der Wet op de Inkomsten
belasting 1914, artikel 2 der wet van 28 De
cember 1926 (Staatsblad n°. 430), de artikelen 
14 en 16, derde lid, der Wet op de Vermogens
belasting 1892, en op artikel 2 der wet van 
16 Maart 1928 (Staatsblad n°. 66) ; 

Gezien Onze besluiten van 17 April 1915 
(St,aatsblad n°. 200), ,an 5 April 1918 (Staatsblad 
n°. 231), van 5 December 1923 (Staatsblad 
n°. 540), van 2 Maart 1925 (Staatsblad n°. 55), 
van 28 April 1927 (Staatsblad n°. 101) en van 
28 April 1927 (Staatsblad n°. 103) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 Juli 1928, n°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen :Minister 
van Financiën van 12 Juli 1928, n°. 144, af
deeling Directe Belastingen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. 1. H et aangiftebiljet der Rijksinkom

stenbelasting en der verdedigingsbelasting II 
voor binnen het Rijk gevestigde stichtingen 
die een bedr~jf of beroep uitoefenen, bestaat 
uit de onderdeelen 1, 11 (letters a en e), 15, 
18 en 26 van het bij Ons besluit van 19 Januari 
1928 (Staatsblad n°. 7), vastgestelde formulier A, 
met dien verstande, dat vraag 1 wordt gelezen : 

Waar is de bovenbedoelde stichting ge
vestigd? 

In het hoofd van het formulier worden voorts 
de woorden "Aangiftebiljet A voor hen die 
binnen het Rijk wonen" vervangen door : Aan
giftebiljet voor binnen het Rijk gevestigde 
stichtingen, terwijl de zin boven vraag 1 niet 
deel uitmaakt van het formulier. 

2. Voor de aangiftebiljetten voor de be
lastingplichtigen, bedoeld in artikel 2 der Wet 
op de Inkomstenbelasting 1914 en voor die, 
bedoeld in artikel 2 der Wet op de Vermogens
belasting 1892, worden vastgesteld de bij dit 
besluit behoorende formulieren C-F, te weten: 

formulier C voor het aangiftebiljet der in
komstenbelasting, der vermogensbelasting en 
der verdedigingsbelastingen voor niet binnen 
het Rijk wonende of gevestigde personen en 
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1ichamen, niet vallende onder artikel 27 der 
Wet op de Inkomstenbelasting 1914; 

formulier D voor het aangiftebiljet der in
komstenbelasting, der vermogensbelasting en 
der verdedigingsbelastingen voor bnitenland
sche ondernemers van spoor- en tramwegdien
sten, bedoeld in artikel 27 der Wet op de In
komstenbelasting 1914 ; 

formulier E voor het aangiftebiljet der in
komstenbelasting en der verdedigingsbelasting 
II voor buiten het Rijk gevestigde verzekeraars 
d ie hun bedrijf binnen het Rijk uitoefenen ; 

formulier E E voor het aangiftebiljet der ver
mogensbelasting en der verdedigingsbelasting I 
voor bniten het Rijk gevesti~de verzekeraars 
die hun bedrijf binnen het RiJk uitoefenen ; 

formulier F voor niet .binnen het Rijk wo
nende of gevestigde personen en lichamen die, 
persoonlijk of door een vertegenwoordiger, 
binnen het Rijk een of meer bedrijven of be
roepen tijdelijk uitoefenen. 

3. Voor de bijzondere aangiftebiljetten, uit 
te rei.ken krachtens de artikelen 44, derde lid, 
der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 en 
16, derde lid, der Wet op de Vermogens belasting 
1892, worden vastgesteld de bij dit besluit be
hoorende formulieren G--I, te weten: 

formulier G voor het bijzonder aangüte
biljet der inkomstenbelasting en der verdedi
gingsbelasting II, tot aangifte hetgeen niet 
binnen het Rijk wonende of gevestigde belas-

tingplichtigen, als, deelgerechtigde · in de op
brengst, genieten uit bedrijven en beroepen 
die binnen het Rijk worden uitgeoefend ; 

formulier H voor het bijzonder aangiftebiljet 
der vermogensbelasting en der verdedigings
belasting I, tot aangüte van het vermogen van 
gehuwde vrouwen, wier echtgenoot binnen het 
Rijk woont, voor zooveel betreft het vermogen 
waarvan die vrouwen het beheer hebben zonder 
gerechtigd te zijn tot het vrije genot der in
komsten ervan ; 

formulier I voor het bijzonder aangiftebiljet 
der vermogensbelasting en der verdedigings
belasting I, tot aangifte van het vermogen 
van gehuwde vrouwen wier echtgenoot niet 
binnen het Rijk woont, voor zooveel betreft het 
vermogen waarvan die vrouwen het beheer 
hebben zonder gerechtigd te zijn tot het vrije 
genot der inkomsten ervan. · 

4. De formulieren, vastgesteld b~i dit besluit, 
zullen voor het eerst worden gebezigd voor het 
belastingjaar 1 Mei 1928-30 April 1929. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het St.aatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Finse, den 21 Juli 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, De G e er. 
( Uitgeg. 22 Aug. 1928.) 



RIJKSINKOMSTENBELASTING, VERMOGENSBELASTING EN 
VERDEDIGINGSBELASTINGEN. 

Belastingjaar: 1 Mei 19 -30 April 19 . 

AANGIFTEBILJET C 
voor niet binnen het Rijk wonende of 
gevestigde personen en lichamen, niet 
vallende onder art. 27 der Wet op de 

Inkomstenbelasting 1914. 

Datum~van uitreiking, } 
indien deze niet per 
post geschiedt: 

Den Heer/Mw. 

GEMEENTE: 

De vragen gemerkt met een* moeten worclen beantwoord naar den toestand op 1 Mei of, indien de belastingplichtige op 1 Mei nog niet 
belastingplichtig was, naar den toestand op het tijdsti7> waarop de belastingpliclttigheid ontstond. 

NAAM, ENZ 1. 1 Welke is de naam (met de voornamen) van den persoon van wien of 
* 1 van het lichaam waarvan het inkomen en het vermogen op dit biljet 

worden aangegeven t 
Indien het een persoon is, welke zijn dan datum en jaar zijner geboorte? 
(Voor een weduwe ook den eigen naam op te geven, voluit geschreven.) 

2. 

3. 

Indien de aangifte wordt gedaan door een ander dan de persoon of het 
lichaam bedoeld in vraag 1, welke zijn dan naam, voornamen en woon
plaats van dien ander ? 
En in welke qualiteit (voogd, curator, bestuurder) doet hij de aangifte? 

Aan wellc adres wenscht de belastingplichtige het aanslagbiljet 
eventueel bezorgd te hebben ? 

--------- -

Kunnen daar ook inlichtingen omtrent de aangifte worden gevraagd ? 1 ____ _ 

N.B. Indien in de volgende vragen gebruikt worden de woorden "gij" en "de aangever" wordt daarmede bedoeld de per
soon of het lichaam waarvan de naam achter vraag 1 moet worden vermeld. Met "Uw bedrijf", enz. worden bedoeld 
het bedrijf, enz. van dien persoon of van dat lichaam. 

WOONPLAATS. 4. Welke' is uw-woonplä&ts of-de p"l_a_,a_ts- w- aa-r gu gevestigdZijt? 
* (Gemeente, straat, gracht, enz. en huisnummer ) . 

EOH'l'GENOO'l'(E). 

BEDRIJF, VRIJ 
BEROEP ' NZ 

5. 
* 

Zijt gij gehuwd ? 
Zijt gij ~ehuwd geweest ? 
Welke zijn (waren) dan de naam en de voornamen van Uwe(n) echt
genoot(e)? 

6. Indien gij of Uw echtgenoote binnen het Rijk, persoonlijk of door een * · oil~' + • ' • • 

I""" 
(Q 
~ 
00 

N) ,.... 

VJ 
Nl 
l;C) 
CIJ __, 



1 
1 

v.a. uo111.· , , 

BETREKKINGEN, 7. 
of ber;~~ii' waar geschiidt die ·uitoefening ? -
Indien gij of Uw echtgenoote binnen het Rijk, persoonlijk of door een 

ENZ. * vertegenwoordiger, een betrekking (ambt, waardigheid of bediening 
daaronder begrepen) uitoefent, welke is dan die betrekking, waar wordt -.J 
zij uitgeoefend en welke zijn de naam en het adres van Uw werkgever ? 0 

1 

-.J --------
GEZANTEN, CON- 8. Indien gij buiten Mi, Rijk werkzaam zijt in een ambt dat uit 's Rijks 
SULS, ENZ. * schatkist wordt bezoldigd, welk is dan dat ambt ? 

------
PENSIOEN, ENZ. 9. Heb~ij of heeft Uw echtgenoote recht op periodieke uitkeeringen uit 

* het gemeen Burgerlijk Pensioenfonds ? 
Hebt gij of heeft Uw echtgenoote recht op periodieke uitkeeringen 

1 

(wachtgeld, pensioen, enz.) uit de kas van een Nederlandsch openbaar 
lichaam (Staat, provincie, gemeente, enz.) wegens het bekleed hebben 
van een ambt, bezoldigd uit de kas van zulk een lichaam ? 
Zoo ja, ter zake van welk ambt ? 

-
HUIZEN, LAND, 10. Bezit gij of Uw echtgenoote onroerende zaken, in Nederland gelegen of 
ENZ. * gevestigd, welke niet worden gebezigd in eigen bedrijf of beroep ? 

Zoo ja, in welke kadastrale gemeenten liggen zij en onder welke ar-
tikelen van den kadastralen legger komen zij voor? (Zie Uw aanslag- tv 
biljetten grondbelasting.) 

..... 
Welke daarvan bezit gij in vruchtgebruik? <-, 

Welke bezit gij slechts in blooten eigendom? q 
t-< 

HYPOTHEKEN. ll. Zijt gij of is Uw echtgenoote eigenaar van eene schuldvordering welke H 

* verzekerd is door hypotheek o)i een binnen Nederland gelegen of ge- w vestigde onroerende zaak, of ebt gij of heeft Uw echtgenoote van 
zulk eene vorderin~ genot krachtens zakelijk recht ? N:J 

hier niet te 
<:O 

(Hypothecaire bedriJfs- of beroepsvorderingen behoeven 00 
worden vermeld.) 

COMMANDITAIRE 12. Indien !ij of Uw echtgenoote als commanditair vennoot of uit anderen 
EN ANDERE RECH· * hoofde eelgerechtifd zijt (is) in de opbrengst van een bedrijf of beroep 
TEN OP WINSTAAN- . dat binnen het Rij wordt uitgeoefend, wie oefent dan dat bedrijf of 
DEELEN. beroe;e uit, wàar wordt het uitgeoefend, en waar is de zetel van dat 

bedrbf of beroep ? 
(Rechten uit een loo&Jnde arbeidsovereenkomst of rechten voort-
vloeiende uit verhan elbare aandeel-, winst- of oprichtersbewijzen 
blijven buiten aanmerking.) 

ANDERE DAN BE- 13. Hebt gij of heeft uw echtgenoote .~chulden waarvoor in Nederland ge-
DRIJFSSCHULDEN. * legen of gevestigde onroerende zaken hypothecair zijn verbonden? 

ANDERE 1 H ebt gij voor hetzelfde belastingjaar reeds elders aangifte gedaan ! AAN· 

1 

14-. ... 
GIFTEN. Zoo ja, waar ? CJ:) 

~ 
00 



6a. 

7a. 

Sa. 

INKOMEN. 

Hoe groot is de zuivere opbrengst van de be
drijven en beroepen, bedoeld in vraag 6, gesplitst 
als volgt: 
bèdrijven en beroepen waarvan de zetel binnen 
het Rijk is gevestigd . . . . . . . . . . . . 
andere bedrijven en beroepen vo·or zoovel' zij 
binnen het Rijk worden uitgeoefend . . . . 

H oe groot is de zuivere opbrengst van de bron
nen van inkomen, bedoeld in vraag 7, gesplitst 
als volgt: 
arbeidsloon, sa.la.ris, honorarium . . . . . . 
tantièmes . . . .. . . ....... . . . 
gratificatiën, provisiën, enz. en -voordeelen in 
geldswaarde . . . . . . . . . . . . . . 

Hoe groot is de zuivere opbrengst van de amb
ten bedoeld in vraag 8 . . . . . . . . . . . 
(De verblijfsvergoeding blijft buiten aanmerking 
aangezien zii wordt gelijkgesteld met het bedrag 
der beroepskosten ) 

9n. Hoe groot is de zuivere opbrengst van de rech
ten bedoeld in vraag 9, gesplitst als volgt : 
verlof. of nona.ctiviteitstraktement . . . . . 
wachtgeld ............. f ___ 1 __ 

pensioen. . . . . . . . . . . . . . ,, - ..= = 
totaal . ............. r, __ I __ _ 
Af : de helft van het gezamenlijk be-
drag der wachtgelden en pensioenen 
die vóór 1 Mei 1915 zijn ingegaan, 
doch ten hoogste f 500. . . . . . . ,, ~---- ·-· 

-------------·---------
lOa. Hoe groot is de zuivere opbrengst van de bin

nen Nederland gelegeµr: onroerende goederen 
bedoeld in vraag 10 (opbrengst van onroerende 
rechten daaronder begrepen) ? . . . . . . . . 
(De huurwaarde van gebouwen, gedeelten van 
gebouwen en gronden in eigen gebruik voor 
woning of tot huishoudelijke doeleinden moet 
in het aangegeven:._bedra.g begrepen zijn. ·De 
huurwaarde van in eigen bedriJf of beroep ge
bezigde gebouwen moet er niet, in oegrepen zïn. 

1 
1 

f._ 1 

--·-r··· 
,, -·-···r-

1· 

1 

1 

:: --1-
1"-··-·-

1,,---·--

6b. 
* 

VERMOGRN. 

·welke is de waarde van de bezittingen die be
hooren tot de bedrijven en beroepen, bedoeld in 
vraag 6, gesplitst als volgt : 
1. onroerende zaken, binnen het Rijk gelegen 

of gevestigd . . . . . . . . . . . . . . 
2. schuldvorderingen waarvoor binnen Neder

land gelegen onroerende zaken hypothecair 
zijn verbonden . . . . . . . . . . . . . 

3. andere dan onder 1 en 2 genoemde bezittin
gen, behoorende tot een bedrijf of beroep 
waarvan de zetel binnen Nederland is ge-
vestigd . ............... . 

4. andere dan onder 1 en 2 genoemde bezittin
gen, behoorende tot een bedrijf of beroep 
dat binnen Nederland wordt uitgeoefend, 
doch waarvan de zetel niet in Nederland is 
gevestigd (hierbij moet een binnen Nederland 
uitgeoefend gedeelte van een bedrijf of beroep 
als een afzonderlijk bedrijf of beroep worden 
beschouwd) . . . . . . . . . . . . 

Te zamen 

Welke is de contante waarde der bedrijfs. of 
beroèpsschulden, vallende onder art. 9bis der 
Wet op de Vermogensbelasting 1892 . . . . . 

Bedrijfs. of beroepsvermogen . . . . . . . . 
Indien de aangifte volgens de balans geschiedt 
- art. 9 der Wet op de Vermogensbelasting 
1892 - hoeveel kapitaal is dan sedert het tijd
stip der balans aan de onderneming(en) toege-
voegd ....... . .... . . .. . . 

Te zamen . . . 
En hoeveel is in dat geval sedert het tijdstip 
der balans aan de onderneming(en) onttrokken . 

Verschil ... 

10b. Welke is de verkoopwaarde van den vollen 
* eigendom van de onroerende zaken, bedoeld 

in vraag 10, welke gij of Uw echtgenoot(e) bezit: 
1. in vollen eigendom 
2. in vruchtgebruik . 

· blo , ·.,,Ani! n, 

1 
1 

1 
1 

(In te 
vullen in 
geheele 

guldens) 

L 
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12a. Hoe groot is Uw aandeel in de zuivere op• 
brengst van de bedrijven en beroepen, bedoeld 
in vraag 12, gesplitst als volgt: commanditaire 
en .. andere aandeelcn in de opbrengst van be• 
dr1Jven en beroepen waarvan de zetel in Neder. 
land is gevestigd . . . . . . . . . .' . . . 
;mdere dan commanditaire aandeelen in de 
Nederlandsche opbrengst van bedrijven en be• 
roepen waarvan de zetel met iµ Nederland is 
gevestigd .. ... . . .. . 

Totaal .. . 

,, __Il_ .. 
----
' ! 

ltll ' 
vraag 11, welke gij of Uw echtgenoot(e) bezit: 
1. in vollen eigendom . . . . . . . . . . . 
2. in vruchtgebruik . . . . . . . . . . . . 
3. in blooten eigendom . . . . . . . . . . . 

----------------------
12b. 
* 

Welke is de waarde van het commanditair kapi• 
taal, gestoken in bedrijven en beroepen waar 
van de zetel in Nederland is gevestigd . . . . 
Welke is de waarde van Uw (niet uit geldschie• 
ring en commandite, uit effectenbezit of uit een 
loopende arbeidsovereenkomst voortvloeiende) 
rechten o:ii winstaandeelen : 
1. in bedrijven en beroepen waarvan de zetel in 

Nederland is gevestigd . . . . . . . ... 

13a. Hoeveel bedraagt de jaarlijksche rente van de 
* schulden, bedoeld in vraag 13 . . . . . . . ,, __ ·-1-

2. in het in Nederland uitgeoefende gedeelte 
van andere bedrijven en beroepen: 

Totaal 
Verschil (belastbare som) .. . . . . . . . . . . 

!_ __ •= 13~ Hoe groot is de contantiwäarde van de schul. 
* den, bedoeld in. vraag 13 . ·. . . . . . . . . 

VRUCHTGEBRUIK 
EN DLOOTE 
EIGENDOM. 

15. 
* 

Verschil 
Nog af te trekken volgens vraag 15 (z.o.z.) 

Belastbaar gedeelte van het · vermogen . . 

a. Indien onder het hiervóór aangegeven vermogen begrepen is de waarde van den vollen 1 

eigendom van zaken waarvan de belastingplichtige slechts het vruchtgebruik heeft (het 

;:!t~ek z::i:~g~n~t ~e~ ~u~e~s ~li~ft_ g~h~el. b~t.en_ a~~~r~in~) _w~l~e '.s ~a~ '.le_w~a~d~ ' 

Hoeveel is 4 % van dit bedrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hoeveel is derhalve de waarde van het vruchtgebruik (zie art. 7, 2°, der Wet op de Ver• 
mogensbelasting 1892) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Welke waarde is derhalve aanvankelijk te veel aange,geven (af ~ trekken na vraag 13b) 

b. Indien onder het hiervóór aangegeven vermogen begrepen is de .waarde van den vollen 
eigendom van zaken waarvan een ander het vruchtgebruik of liet zakelijk recht van 
gebruik heeft (zie art. 7, 3°., der Wet op de Vermogensbelasting 1892) welke is dan de 

f ..... 

f ·········--···· 

(volle) waarde van die zaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f ____ _ 
Hoe groot is de waarde die moet worden toegekend aan het vruchtgebruik (zie art. 7, 2°., 
der Wet op de Vermogenslielasting 1892). of van het recht van gebruik((zie art. 7, 10., 
der Wet op de Vermogensbelasting ·1892) . · .. · • • • • · • • • • · · · · · · · · · · j ,; ---

- ---'---'--'-(D_ it_ la_a_t_ste be~rag af te trekken na vraag _l~~ _::__ __ -

TOEUOHTINGEN. 116. 1 
Welke toelichting hebt gij voorts nog omtrent Uw inkomen en Uw vermogen te geven ? (Hier o. a. melding 
te maken van!nog te verrekenen verlioze~; zie art. 17 der Wet op_de Inkomstenbelasting 1914.) - · 

Aldus zonder voorbehoud naar waarheid door mij beantwoord. 
Te .. ----•·· ..................................... ........... ·--···• den ··-·-···- .. -··· ······-·· -···· ····· .. -···· -···--•·····-··· 19- ··- ·· 
Onderteekening : 
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RIJKSINKOMSTENBELASTING, VERMOGENSBELASTING EN 

1 

GEMEENTE: 
VERDED IGINGSBELASTINGEN. 

Belastingjaar 1 Mei 19 ....... - 30 April 19 .. ,_,. 

AANGIFTEBILJET D Aan 

voor buitenlandsche ondernemers van 
spoor- en tramwegdiensten, bedoeld in n•. 

1 

art. 27 der Wet op de Inkomstenbelas-
t ing 1914. 

Dit biljet is uitgereikt den ; de uitreiking heeft plaats ter zake van het baanvak (de baanvakken) 

·--- - ---· 

Deze ruimte open te laten. 
1 

1. Wanneer begint en eindigt het boekjaar Uwer onderneming ? 

1 2. Indien de exploitatie van het baanvak (of van een der baanvakken) 
---

eerst in den loo<L van het laatst verloopen boekjaar aanving, op welken 
datum is dat an geweest ? 

3. Hoeveel bedrakft de halve bruto opbrengat der in het hoofd- dezes be:-
doelde baanva en over het laatst verloohen boekjaar ? . . . . . . f __ ,, ................... _,,_, 
Hoeveel bedraagt de van bovenstaand edrag af te trekken intereat 
van vier ten honderd over het bedrag der kosten van aanleg van die 

1 

baanvakken ? 
" Blijft . f - ---- -- - - ---

N.B. De bruto-opbrengst van een gedeelte eener lij n wordt , zoo noodig, berekend in verhoudinJi tot die der geheele lijn. I s eene 
lijn slechts gedurende een gedeelte van het laatst verloopen boekjaar in exploitatie ge,veest, an wordt de af te trekken interest 
dienovereenkomstig verminderd. 

4. Bezit gij in Nederland nog vermogen, buiten Uw hierboven 1 
bedoeU spoor- of tramwegbedrijf belegd in : 
onroerende zaken ? 
hypothecaire vorderingen ? 
geldschieting en commandite ? 
rechten op een winstaandeel in eens anders oedrijf of beroep ? 
Zoo ja, welke is de waarde van d ie zaken ? 
Welke hypothecaire schulden (niet met het spoor- of tram
wegbedrijf in verband staande) moeten hiervan worden af
getrokken ? 

(Deze en de vol~ende vragen te beantwoorden naar den toestand 
op 1 Mei, of, btj lateren aanvan van belastin licht naar den 

-
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5. Hoe groot is de waarde der onroerende zaken, deel uitmakende van of behoorende bij de in het hoofd van dit 
biljet aan~egeven baanvakken ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Welke is de waarde van Uw overige bezittingen die in het bijzonder behooren bij de exploitatie van de Neder
landsche baanvakken ? • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . • . 

'l'otaal -------------
6. Hoe groot is de contante waarde der hypothecaire schulden, rustende op de in vraag 5 bedoelde 

onroerende zaken ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f _ _ __ _ 
Hoe groot is de contante waarde der overige schulden, rechtstreeks betrekking hebbend op 
de exploitatie van de Nederlandsche baanvakken? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Zuiver bedrijfsvermogen 

7. Welke toelichting hebt gij voorts nog te geven? 

Aldus zonder voorbehoud naar waarheid door mij beantwoord. 

, ........ u v , - u.:o:.o· ... · ·~ ----------.... 

in geheele 
guldens.) 

f ---·-

f ------
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Te ·-------- --·- - ----- den _________ _ 

Onderteekening : 



RIJKSINKOMSTENBELASTING EN VERDEDIGINGSBELASTING ll. 
GEMEENTE: 

Belastingjaar : 1 Mei 19_ -30 April 19 __ 

AANGIFTEJ3ILJET E 
voor buiten het Rijk gevestigde ver
zekeraars die hun bedrijf binnenhetRijk 

uitoefenen. 

Datum va.n:uitreiking, } 
·ndien deze niet per 
P, ost geschiedt : 

Aan ____________ _ 

---------- no. ----

als vertegenwoordiger van : 

---------------··· 

te ===========-

--- ------------------------,------'---------------------
!. Indien dit biljet is uitgereikt aan U a.ls v.ertegenwoordiger ' 

van bovengenoemden verzekeraar, zijn er dan, behalve U, 
nog anderen die hier te lande optreden als vertegenwoorcliger 1 

van den bovenbedoelden verzekeraar ? 

I s een der vertegenwoordigers met het algemeen beheer belast ? 

2. Indien gij met het algemeen beheer belast zijt, welke zijn de 
na.men van de overige, in vraag 1 bedoelde, vertegenwoordigers 
en waar houden zij kantoor ? 

Indien een ander met het algemeen beheer is belast, wie is 
dat en waar houdt hij kantoor ? 

3. Welke soort van verzekeringen worden door den bovenbe
doelden verzekeraar hier te lande gesloten ? 
(Deze vraag behoeft niet te worden beantwoord indien een 
ander met het algemeen beheer belast is.) · 

4. Wanneer begint en eincligt het boekjaar der (door U ver
tegenwoorcligde) onderneming? 
(Deze vrS:'i,,!ehoeft niet te worden beantwoord indien een 

r _me a.111:emeen_beheer_hela.st- i 
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.,_ :nrmen-g:i,a-i erwgenwoormgei era; zi e ei; l:Uffe'meèr, 
beheer, hoeveel is door den in het buitenland gevestigden ver-
zekeraar in het laatst verloopen boekjaar aan Îremiën en 
kapitaal ontvangen van binnen het Rijk wonende o gevestigde f --:i verzekerden ? ~ 

co 
Met hoeveel moet bovenstaand bedrag verminderd worden 
wegens toegestane courtages, provisiën en rabatten ? " 

Blijft f --.. -

6. Indien geen der vertegenwoordigers met het algemeen beheer 
belast is, hoeveel is, voor zooveel Uw beheer betreft, door den 
in het buitenland gevestigden verzekeraar in het laatst ver-
loopen boekjaar aan premiën en k&itaal ontvangen van 

f binnen het Rijk wonende of gevestig e verzekerden ? . . . 

Met hoeveel moet bovenstaand bedrag verminderd worden 
wegens toegestane courtages, provisiën en rabatten ? 

" 
Blijft f . w ....... 

'--; 

I• q 
•• 7. Wordt bij deze aangifte het verzoek gedaan om de belastbare t-< 

som te berekenen overeenkomstig art. 29, 2• en 38 lid, der wet? H 

Zoo ja, hoeveel bedraagt dan : 4 çn 
a. de geheele zuivere opbrengst van het verzekeringsbedrijf c,o 

<:O 
van den in het buitenland gevestigden verzekeraar over het 

f ~ laatstverloopen boekjaar ? . . . . . . . . . . . . . . . . 
b. het geheele bedrag, dat in dat boekjaar aan premiën en . kapitaal van verzekerden is ontvangen ? . . . . . . . . . " 

8. Welke toelichting hebt gij bij deze aangifte nog te geven ? 

~ 

Aldus zonder voorbehoud naar w,Mirheid beantwoord en onderteekend. ..... 
C0 

Onderteekening : tlO 
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VERMOGENSBELASTING EN VERDEDIGINGSBELASTING I. 

Belastingjaar : 1 Mei_l9- -30 April 19_ . 

AANGIFTEBILJET EE 
voor buiten het Rijk gevestigde ver
zekeraars die hun bedrijf binnen het 

Rijk uitoefenen. 

Datum van uitreiking, } 
indien deze niet per 
post geschiedt : 

GEMEENTE: 

Aan 

no. __ ..... , ....... 

per adree: 

te======= 

De vragen, gemerkt met een •, moeten worden beantwoord naar den toestand op 1 Mei of, indien de geadres8eerde op 1 Mei nog niet be
lastingplichtig was, naar den toestand op het tijdstip waarop de belastingplichtigheid ontstond. 

CORRESPONDEN· 1. Aan welk adres wenscht de belasting&lichtige, indien een aanslag mocht 
TIE·ADRES, worden o&gelegd, het aanslagbiljet ezorgd te hebben? 

Kunnen aar ook inlichtingen omtrent de aangifte worden gevraagd ? 

. 
. --- -- -

PLAATS VAN 2. Waar is de belastingplichtige gevestigd? 
VESTIGING, • (Gemeente, straat, gracht, enz. en huisnummer.) 

- - -
VERTEGENWOOR· 3. Welke zijn de namen en de adressen der verte8enwoordigers, of welke 
DIGERS, * zijn de adressen der bijkantoren in Nederlan T 

- --
VERMOGEN 4. Bezit de belastinÎplichti<Îe in Nederland no1 vermogen, buiten het 
BUITEN HET VER· • verzekeringsbedrij beleg in : onroerende za en? . 
ZEKERINGSBE· hy[dothecaire vorderingen ? 
DRIJF. ge dschieting en commandite ? 

rechten op een winstaandeel in eens anders bedrijf of beroep ? 
Zoo ja, welke is de waarde van die zaken? 
Welke hypothecaire schulden (niet met het ver.i:ekeringsbedrijf in ver-
band staande} moeten hiervan worden afaetrokken? 
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, ..... 

VERMOGEN, 
BELEGD IN HET 
IN NEDERLAND 
UITGEOEFENDE 
VERZEKERINGS
BEDRIJF. 

TOELICHTING. 

5. .. 

6. 
* 
7. 
* 

8. 
• 

Jll geuoo,o 
guldens.) 

a. Welke is de waarde van Uw in Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaken die 
behooren tot het verzekeringsbedrijf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f ... . 

b. Welke is de waarde van Uw tot het verzekeringsbedrijf behoorende schuldvorderingen 
waarvoor binnen het Rijk gelegen onroerende zaken hypothecair zijn verbonden . ,, 

Welke is de waarde van de niet hiervóór genoemde bezittingen, in het bijzonder behoorend 
tot het in Nederland uitgeoefende verzekeringsbedrijf . . . . . . . . . . . . . . . 

Tezamen ... f ___ _ 

Welke is de contante waarde van de bedrijfs- of beroepsschulden, vallende onder art. 9bis 
(tweede lid) der Wet op de Vermogensbelasting 1892. . . . . . . . . . . . . . . ".-===== 

Zuiver bedrijfsvermogen f 
Welke toelichting hebt gij -bij deze aangifte nog te geven? 

Aldus zonder voorbehoud naar waarheid beantwoord en onderteekend. 

Onderteekening: 
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RIJKSINKOMSTENBELASTING, VERMOGENSBELASTING EN 
VERDEDIGINGSBELASTINGEN. 

Belastingjaar : 1 Mei 19_-30 April 19_ ... 

GEMEENTE: 

AANGIFTEBILJET F 
Den H eer/JJfw. ________ _ 

voor niet binnen het Rijk wonende of 
gevestigde personen en lioharµen die, 
persoonlijk of door een vertegenwoordi
ger, binnen het R ijk een of meer be
drijven of beroepen tijdelijk uitoefenen. 

Uitgereikt d en 

1. Welke zijn Uw naam, voornamen en woonplaats ? 
(Voor maatschappijen, vereemgingen en andere lichamen in te 
vnllen den naam en de plaats waar de zetel is gevestigd.) 

2. Indien gij of Uwe echtgenoote, persoonlijk of door een ver
tegenwoordiger, in Nederland een be-drijf of beroep (ambt, 
waardigheid, bediening en betrekking daaronder begrepen) 
uitoefent, welk is dat bedrijf of beroep en waar geschiedt die 
uitoefening ? _______ __ _ 

3. Wanneer is e hierboven bedoelde uitoefening van het bedri.ff 
of beroep aangevangen ? 1 
Wanneer zal die uitoefening van het bedrijf of beroep ver
moedelijk eindigen ? 
Waar werd het bedrijf of beroep hoofdzakelijk uitgeoefend, toen 1 

de uitoefening in het belastingjaar drie maanden had geduurd? ____________ _ 
4. Indien gij in het loopende belastingjaar reeds in eene ge- -----------

meente van het Rijk in de inkomstenbelasting zijt aange-
slagen of gij daarvoor reeds aan~fte hebt gedaan, welke is 
die gemeente en wanneer hebt gij die aangifte gedaan ? 

6. Op hoeveel begroot gij de zuivere opbrengst van de hierboven f 
bedoelde uitoefening van het bedrijf of beroep in het loopende 
belastingjaar ? 
(Zie de aanteekeningen.) 

6. Indien gij hier te lande niêt ii1 dienstbetrekking werkt, wendt 
gij dan hier te lande in Uw bedrijf of beroep een bedrijfs- of 
beroepskapitaal aan van f 16,000 of meer? 
Zoo ja, hoe groot is dan dat bedrijfs- of beroepskapitaal ? 

(De beide onder n°. 6 gestelde vragen te beantwoorden naar 
den toestand op 1 Mei, of, bij lateren aanvang der bedrijfs- of 
beroepsuitoeferung in Nederland, naar den toestand op het 
tijdstip van dien aanvang.) 
7. Welke toelichting hebt gij bij het vorenstaande nog te geven? 1 

1 

Aldus zonder voorbehoud naar waarheid door mij beantwoord. 
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RIJKSINKOMSTENBELASTING EN VERDEDIGINGSBELASTING II. GEMEENTE: 

Belastingjaar 1 Mei 19 __ - 30 April 19 __ 

AANGIFTEBILJET G 

BIJZONDER AANGIFTEBILJET 

betreffende de deelgerechtigd.heid van 
niet binnen het Rijk wonende of geves
tigde~ personen en lichamen in de op
brengst van een bedrijf of beroep dat 
binnen het Rijk wordt uitgeoefend. 

Datum van uitreiking, } 
indien deze niet per 
post geschiedt : 

Hoeveel bedraagt het aandeel, dat de bovenvermelde be
lastingplichtige in het laatst verloopen kalenderjaar in de op
brengst van Uw bedrijf of beroep (of dat Uwer vennootschap) 
heeft genoten ? 
(Aan te geven het aandeel, waarvan het bedrag in het laatst 1 

verloopen kalenderjaar is vastgesteld.) 
Op welk boekjaar had bovenbedoeld aandeel betrekking? --- - - --
Indien de deelgereohtigdheid nog niet gedurende een geheel 1 

kalenderjaar heeft bestaan, hoe groot is dan het bekend of te 

Den, Heer/Mw. 

firma: _____________ _ 

Belastingplichtige : 

begrooten jaarlijksch bedrag van het aandeel? 1 f 

--~-------------------------

Aldus zonder voorbehoud naar waarheid beantwoord en onderteekend. 

Te ------------, den _________ _ 192. 
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VERMOGENSBELASTING EN VERDEDIGINGSBELASTING 1. GEl\IE.ENTE : 

Belastingja:11' 1 Mei l L.--30 April 19_ ....... 

AANGIFTEBILJET H Aan Mevrouw 
voor gehuwde vrouwen wier echtgenoot 
binnen het Rijk woont, en die het beheer 
hebben van eenig vermogen zonder recht 
te hebben op het vrije genot der inkom
sten uit dat vermogen. 

echtgenoote van den Heer ____ _ 

Datum van uitreiking, 
indien deze niet per 
post geschiedt : 

te========== 

Ingevolge art. 16, derde lid, der Wet op de Vermogensbelasting 1892 en art. 2 der wet van 16 Maart 1928 (Staatsblctd n°. 6fi) wordt 
gij uitgenoodigd, aangifte te doen van Uw vermogen, voor zooveel gif daarvan het beheer hebt, zonder dat gij gerechtigd zijt tot het vrije 
genot van de inkomsten die het oplevert. 
Door de uitreiking van dit biljet zijt gij verplicht, de vragen alle volledig te beantwoorden. Zoo noodig kunt gij toelichting geven 
aan het slot der aangifte of op een Jos vel papier. 
Onder "beheer" wordt in dit biljet alleen verstaan het beheer, waartoe gij niet do machtiging va n Uw man noodig hebt. 

De vragen gemerkt met een * moeten worden beantwoord naar den toestand op 1 ./lfei, of, indien Uw echtgenoot op 1 Mei nog niet hier Ie 
lande woonde, naar den toestand op het tijdstip van ve-•tiging. 

NAAM, ENZ. 1. .. Welke zijn de naam en voornamen van degene, van wie het vermogen 1 

op dit biljet wordt aangegeven? 
Welke zijn de datum en het jaar harer geboorte ? 

N.B. Indien in de volgende vragen gebruikt wordt het woord "gij" wordt daarmede bedoeld de persoon, wier naam achter vraag l 
moet worden vermeld. Met "Uw woonplaats", enz. wordt bedoeld de woonplaats enz. van die persoon. 

WOONPLAATS. 2. Welke is Uw woonplaats? 
* (Gemeente, straat, gracht enz. en huisnummer; eventueel ook het post

adres te vermelden.) 

AANOIF'l'E. 3. Is Üw geheele vermogen in deze aangifte begrepen ? 
Zoo neen, waarom niet ? 
In deze aangifte dient alleen te worden begrepen het vermogen waar
van gij zelf het beheer hebt, zonder dat gij het vrije genot hebt van de 
inkomsten die het oplevert. 
In deze aangifte moet dus niet worden begrepen het gedeelte van Uw 
vermogen waarvan Uw echtgenoot het beheer heeft (hiervan moet hij 
aangifte doen), noch het gedeelte van Uw vermogen ten aanzien waar
van gij U het eigen beheer en tevens het vrije genot der inkomsten hebt 
voorbehouden. (Hiervan dient door U op een ander formulier aangifte 
te worden gedaan.) 
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VERTEGEN· 1 . 
WOORDIGDEN. 

BEROEP, ENZ. 5. 
* 

ONROERENDE 6. 
ZAKEN. * 

7. 
* 
8. 
* 

VRUOHTGENO'J\ 9. 
* 

ONVERDEELDE 10. 
BOEDELS. * 
LIJFRENTEN. ll. 

* 
GEKAPITALI· 12. 
$EERDE UI'l'· * 1 

KEERINGEN. 

1 

winctvoerstcr) van anaóren, van wier vermogen a11ng1 re mllet,vör< en 
gedaan? 
Zoo ja, welke zijn hunne namen en voornamen en hun adres? 

-Wat is Uw beroep of bedrijf? · --1 
Is het huis dat gij 
bezwaard)? 

bewoont Uw eigendom (al of niet met hypotheek 

Bezit gij andere onroerende zaken, in Nederland gelegen of gevestigd? 

In welke kadastrale gemeenten liÎgen Uw onroerende zaken, en onder 
welke artikelen van den kadastra en legger komen zij voor? (Zie aan-
slag biljet grondbelasting.) 

Hebt f,j krachtens de wet vruchtgenot van vermogen Uwer minder-
jarige · nderen ? 
Zoo ja, welke zijn hunne namen ? 

Zijt ~ij medegerechtigd tot nog onverdeelde boedels ? 
Zoo Ja, tot welke, en voor welk aandeel? 

Geniet gij eene lijfrente? Van wiens leven is zij afhankelijk en hoe is zij 
verkregen? 

Hebt gij verplichtingen, zooals bedoeld zijn in vraag 16 letter b, n". , 
(uitkeeringen) ? 
Zoo ja, welke zijn, voor iedere verplichting afzonderlijk: 
het jaarlijksch bedrag; 
de duur der verplichting ; 
naam, voornamen, adres en geboortedatum van hem, van wiens leven de 
verä_lichting afhangt ; 
en e w:ijze van ontstaan der verplichting ? 

Inlichtingen omtrent he.t invullen van he.t biljet. 

- - --- -- --- ... -----

---

--- --

-

--

- -· 

Aangifte van het vermogen (in geheele guldens), naar den toestand OP----- ------------------

Hoe groot is het bedrag van Uw vermogen gesplitst als volgt : 

VOLGENS DE 
BALANS. 

De waarde van bezittingen, waarvan de eigendom is bezwaard met vrucht- 1 IN. t b I d · 
b "k f k li "k h b "k t d I f d · Belegd in be- ie t:_eg m ge rm o za e o ree t van ge rm moe wor en aangegeven, a so e eigenaar driiif of beroep bedriJf of 

den vollen eigendom had. De waarde van zaken, waarvan men het vruchtge- 1 u b 
bruik heeft, moet worden aan'bgeven alsof men den vollen eigendom had. Het (kolom I). (kol~i;~t'ÎI). 

_be~ag_~pnieuw te vermeld~~ÎJ _vraag~4_ of vraa~ 1_5_·--------,----...,----
13. 1 a. Vermogen belegd in ondernelllÎngen, waarvan de aangeefster geen 
* verhandelbare aandeelbewijzen bezit, volgens de laatst vastgestelde 

of goedgekeurde balans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 



Het vermogen, in 
kolom I volgens , 
de balans aange- ' 
geven, moet niet 1 
andermaal worden 
aangegeven. 

WINSTRECHTEN. 

HUIZEN, LAND, 
ENZ. 

SCHEPEN. 

VOERTUIGEN, ENZ. 
EFFECTEN, ENZ. 

HYPOTHEKEN. 

ANDERE 
VORDERINGEN. 

K.As, ENZ. 

ONVERDEELDE 
DOEDELS. 
POLISS'.EN. 

LIJFRENTEN, ENZ. 

(Deze balans moei; den stand van zaken aanwijzen op een tijdstip ten 
vroegste uit het afgeloopen bela.stingjaar; de bezittingen en sehiûden 
moeten geschat zijn naar regels, welker toepassing geen lager kapitaal
saldo oplevert, dan verkregen zou zijn bij afzonderlijke taxatie ten be
hoeve van de vermogensbelasting.) 
Bij : de sedert het tijdstip der balans aan de onderneming toegevoegde 

kapitalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -'''!'--===== 
Totaal . . . f ___ _ 

Af : de sedert het tijdstip der balans aan de onderneming onttrokken be-
dragen .................. ....... . 

Verschil : ( een eventueel negatief bedrag door te halen en af te trekken 
bij vraag 16, letter a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f ___ _ 

b. Rechten op winstaandeelen (niet voortvloeiend uit persoonlijke werk-
zaamheid of uit bezit van effecten) . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,, ____ _ 

c. Om·oerende goederen, geheel of gedeeltelijk in eigen gebruik voor woning \ 
of tot huishoudelijke doeleinden (geschat naar de verkoopwaarde). ,, 

d. Andere onroerende zaken, in Nederland gelegen of gevestigd, met in
begrip van rechten van erfpacht, opstal en beklemming en van rechten 
op erfpachtcanons, beklemhuren en grondrenten ( als voren) . . . 

e. Onroerende zaken, buiten Nederland gelegen (als voren) . . . . . . 
/. Schepen, schuiten en vaartuigen met toebehooren (daaronder ook 

pleiziervaartuigen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
g. Paarden en voertuigen( daaronder ook automobiel.en, motorrijwielen, enz.) 1 " 

h. Inschrijvin~en op de Grootboeken der Nationale Schuld en Staats
schuldboekies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

j. Inschr~jvingen op andere grootboeken en effecten (daaronder begrepen 
aandeelen in, en winstbewijzen en oprichtersbewijzen van naamlooze 
vennootschappen) afzonderlijk voor : 
1°. dieiwelke genoteerd worden ter beurze van Amsterdam . . . . 
2°. die welke niet vallen onder 10. . . . . . . . . . . . . . . . 

k. Schuldvorderingen, verzekerd door hypotheek op onroerende zaken 

l 

l. V~r&r!~!=~e~p (~aidi ~g~ed bijj ba;,,k~n ·(b~e;e,;le;nba;,,k~n ·e~ ;~r: 
banken inbegrepen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

m. Beroeps- en boekvorderingen, niet vallende onder l. . . . . . . . 
n. Alle andere vorderingen en rechten op altijddurende rente . . . . . 
o. Geld in kas, wissels en ander handelspa,Pier, vervallen coupons en 

dividendbewijzen, alsmede saldi-tegoed biJ girodiensten . . . . . . 
p. Aandeelen in onverdeelde boedels . . . . . . . . . . . . . . . . 1 •'.' 

q. Polissen van levensverzekering of van nog niet ingegane lijfrenten, 
deel uitmakende van het bedrijfs- of beroepsvermogen . . . . . . 

r. Niet tot bedrijfs- of beroepsvermogen behoorende polissen van levens
verzekering, waarop in eenig jaar·van den looptijd der verzekering of bij 
het afsluiten der verzekering een hoogere premie verschuldigd is dan 
8 pct. van het bedrag dat door den verzekeraar verschuldigd is bij over
lijden van dengeen, op wiens leven de verzekering is gesloten . . . 

s. Rechten op ingegane lijfrenten, afhanlelijk van het leven van één 
persoon . ...... ..... .... ........... . 
( Onder vermogen wordt niet begrepen het recht op lijfrenten, voor 
zoover deze gezamenlijk niet meer bedragen dan f 1200 per jaar, 
indien dat recht verkregen is door betaling van een gelijk blijvende 
premie gedurende ten minste 10 jaren, mits de genieter der lijfrente 
niet bovendien een belastbaar vermo en van f 16 000 of meer bezit. 

f ___ _ 
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GouD, ENZ. 

VEE. 

BEDRIJFS
GOEDEREN, ENZ. 

OVERIGE BEZIT
TINGEN. 

ingen, al dan niet van ieman sleven afhankelijk (zie art. 7 derj Wet 
op de Vermogensbelasting 1892 en art. 47 der Successiewet) . . . / ,, 

u. Goud- en zilverwerk, paarlen en edelgesteenten, indien de gezamen
lijke waarde f 2000 of meer bedraagt . . . . . . . . . . . • • • 

v. Goud- en zilverwerk, paarlen en edelgesteenten, indien de gezamen
lijke waarde minder dan f 2000 bedraagt . . . . . . , . . • • • 

w. Rundvee (aantal stuks ____ ) . . . . . . . . . . . . . . . . 
x. Ander vee, met inbegrip:;;:van pluimvee (paarden aan te geven bij 

letter g ). . . • . . . . • • . . . • . . . . . • . . • . . • . . 
ij. Niet onder de vorige rubrieken vermelde : 

1 

1. bedrijfs- en beroepsvoorraden . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. werktuigen, gereedschappen en andere zaken, gebruikt in bedrijf, enz. 
(Aan te geven naar de geldswaarde, in verband met de bestemming) 

z. Overige bezittingen (w. o. !_auteursrechten, octrooien, enz.) . . . . . ,, 
------, 

Bij het totaal van kolom II optellen het totaal van kolom I . . . . . . " 
1 

Totaal ... 

- - ------'r-- ---',,-----·- --------- Totaal-generaal 
T---

BEDRIJFS
S0HULDEN. 

ANDERE 
SCHULDEN. 

14. 
* 

15. 
* 

16. 
* 

WELKE TOE- 117. 
LICHTING HEBT GIJ * 
OM'l'RENT Uw I 

VERMOGEN NOG 
TE GEVEN? 

Bezit gij zaken in vruchtgebruik ? 
Zoo ja, hoe hebt gij dat vruchtgebruik verkregen en wanneer eindig het ? 
Wie is de bloote eigenaar van die zaken ? 
Hoe groot is de waarde van den vollen eigendom van die zaken, be
grepen in bovenstaand totaal-generaal ? 

------------------!-- ---------
Bezit gij zaken, bezwaard met vruchtgebruik ? 
Zoo ja, wie is de vruchtgebruiker, welke zijn adres en geboortedatum? 
Hoe is het vruchtgebruik verkregen ? 
Hoe groot is de waarde van den vollen eigendom van die zaken, be-
gre n in bovenstaand totaal-generaal ? 1 

1 

et we e ag moet et · er oven aangegeve_n_ v_e-rm_ o_g_e_n- ,-v-o-rd..,.e_1_1_v_e_r.:.m_,in--,d-er-d..----w_e_g_e_n_s_:--:------

a. ::Bedrijfs- of beroepsschulden, niet reeds in aanmerking genomen bij de aangifte volgens 
de balans (vraag 13, letter a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f ___ _ 

b. Andere schulden, gesplitst als volgt : 
1. Gekapitaliseerd bedrag der lijfrenten, gevestigde of altijddurende renten, verstrek-
kingen van levensonderhoud, huisvesting of andere zaken, voor zoover deze uitkee
ringen en verstrekkingen wettelijk verschuldigd zijn en niet rechtstreeks uit het familie
recht voortvloeien. (Zie artikel 8 der Wet op de Vermogensbelasting 1892) . . . 
2. Overige schulden (naar de contante waarde), gesplitst als volgt: 
die waarvan rente verschuldigd is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
alle andere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Totaal der schulden : f ___ _ 

Aldus zonder voorbehoud naar waarheid door mij beantwoord en onderteekend. 
Te ------------ - , den _____________ 19_ 

Onderteekening : 
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VERMOGENSBELASTING EN VERDEDIGINGSBELASTING I. GEMEENTE: 

Belastingjaar 1 Mei 19 ...... - 30 April 19 ...... . 

AANGIFTEBILJE'f I Aan M evrouw 
voor gehuwde vrouwen wier echtgenoot 
niet binnen het Rijk woont, en die het 
beheer hebben van eenig vermo1>en zon
der recht te hebben op het vriJe genot 
der inkomsten uit dat vermogen. 

echtgenoote van den Heer ____ _ 

te 

Datum van uitreiking, } 
indien deze niet per 
post geschiedt : 

Ingevolge art. 16, derde lid, der Wet op de Vermogensbelasting 1892 en art. 2 der wet van 16 Maart 1928 (S taatsblad no. 66) wordt 
g ij uitgenoodigd, aangifte te doen van Uw in Neded and belastbaar vermogen, voor zooveel gij daa,-van het beheer hebt, zonder dat gij 
gerechtigd zijt tot het vrije genot van de inkomsten die het oplevert. 
Door de uitreiking van dit biljet zij t gij verplicht, de vragen alle volledig te beant woorden. Zoo noodig kunt gij toelichting geven 
aan het slot der aangifte of op een los vel papier . 
Onder "beheer" wordt in dit bilj et alleeu verstaan het beheer, wam·toe gij niet de machtiging van Uw man noocl ig hebt. 

De vragen gemerkt met een* moeten worclen beantwoord naar den toestand op l M ei, of, indien de belastingplichtigh eid van Uw echtgenoot 
op een later tijdstip is aangevangen, naar den toestand 01) het tijdstiv van dien aanvang. 

NAAM, ENZ. 1. 1· Welke zijn de naam en voornamP-n van degene, van wie het vermogen I 
* op dit biljet wordt aange"even ? , 

, Welke zij n de datum en het jaar harer geboorte ? 1 

N.B. Indien in de volgende vragen gebruikt wordt het woord "gij " wordt daarmede bedoeld de persoon, wier naam achter vraag 1 
moet worden vermeld. Met " Uw woonplaats" , enz. wordt bedoeld de woonplaats enz. van die persoon. 

W oONPLAA'rS. 

AANGIFTE. 

WTTELEIJK 
VERTEGEN
WOORDIGDEN. 

BEDRIJF, VRIJ 
UER OEP, E 7., 

3. 

1 Welke is Uw woonplaat s? 
(Gemeente, straat, gracht enz. en huisnummer; eventueel ook het post
adres t e vermelden.) 
To Uw geheele in Nedêr land belastbare vermogen in deze aangifte be
g1·epen ? 
Zoo neen, waarom niet ? 
In deze aangifte dient alleen te worden begrepen het vermogen waar
van gij zelf het beheer hebt, zonder dat g\j het vrije genot hebt van de 
inkomsten die het oplevert . 
In deze aangifte moet dus n iet worden begrepen het gedeelte van Uw 
vermogen waarvan Uw echtgenoot het beheer heeft (hiervan moet hij 
aangifte doen), noch het gedeelte van Uw vermogen ten aanzien waar-

1 v11n gij U het eigen beheer en tevens het vrije genot der inkomsten 
hebt voorbehouden . (H iervan dient door U op een ander formulier 

1 
~angifte te worden gedaan.) _____ _ 

4. ' Zijt gij wettelijk vertegenwoordigster (moeder, voogdes, cura trice, bewind- , 
* 1 voerster) van anderen, van wier vermogen aangifte moet worden gedaan ? 

1 

Zoo ja, welke zijn hunne namen en voornamen en hun adres ? 

5. I ndien gij binnen het Rijk persoonlijk of door een vertegenwo;;-rdige-;: 1' . 

* een bedrijf of beroep (ambt, waardigheid, bediening of betrekking daar
onder niet )legre _en) uitoefi:nt, welk is dan dat bedrijf of beroep en 
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HurzEN, LAND, 
ENZ. 

H YPO'fHEKEN. 

COMMANDITAIRE 
EN ANDERE 
REOH'.rEN OP 
WINSTAANDEELEN, 

ANDERE DAN BE· 
DRIJFSSOHULDEN. 

6. 
* 

7. 
* 

8. 
* 

9. 
* 

Beût gij onroerende zaken, in Nederland gelegen o gevest1g , we e niet 
worden gebezigd in bedrijf of beroep ? 
Zoo ja, in welke kadastrale gemeenten liggen zij en onder welke arti
tikelen van den kadastralen legger komen zij voor? (Zie Uw aanslag
biljetten grondbelasting.) 
Welke daarvan bezit gij in vruchtgebruik? 

. 'Y~l~e -~~zit gij slechts in blooten eigendom ? _________ _ 
Zij gij ·eigenaar van een schuldvordering, welke verzekerd is door hypo-

\ 

theekop een binnen Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaak, of 
hebt gti van zulk een vordering genot krachtens zakelijk recht? 

(Hypothecaire bedrijfs- of beroepsvordoringen behoeven hier niet te 
worden vermeld.) 

- -- ----- -----

Indien gij als commanditair vennoot of uit anderen hoofde deelgerech- -
tigd zijt in de opbrengst van een bedrijf of beroep dat binnen het Rijk 
wordt uitoegoefend, wie oefent dan dat bedrijf uit, waar wordt het 
uitgeoefend, en waar is de zetel van dat bedriJf of beroep ? 
(Rechten uit een loopende arbeidsovereenkomst of rechten, voort
vloeiende uit verhandelbare aandeel-, winst- of oprichtersbewijzen 
blijven buiten aanmerking.) -------- -----H ebt gij schulden waarvoor in Nederland gelegen of gevestigde on-
roerende zaken hypothecair zijn verbonden ? 

Aangifte van het vermcgen (in geheele guldens), naar den toestand op 
Hoe groot is het bedrag van Uwvoim ogen gesplitst als _v_o_l-"'g'-t_: __________________________ _ 

VERMOGEN, 
BELEGD IN 
BEDRIJVEN EN IN 
VRIJE BEROEPEN. 

De waarde van bezittingen, waarvan de eigendom is bezwaard met vruchtgebruik of zakelijk recht van gebruik 
moet worden aangegeven, alsof de eigenaar den vollen eigendom had. De waarde van zaken, waarvan men het 
vruchtgebruik heeft, moet worden aangegeven alsof men den vollen eigendom had. Het bedrag opnieuw te 
vermelden bij vraag 17 of vraag 18. 

10. Welke is de waarde van de bezittingen die behooren tot -de be dri]~on en beroepen, bedoeld- ( iiï te vullen In 
* in vraag 5, gesplitst als volgt : geheele guldens 

a. onroerende zaken, binnen het Rijk gelegen of gevestigd . . . . . . . . . . . . f ____ _ 
b. schuldvorderingen waarvoor binnen Nederland gelegen onroerende zaken hypothecair 

zijn verbonden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c. andere dan onder a en b genoemde bezittingen, behoorende tot een bedrijf of beroep 

waarvan de zetel binnen het Rijk is gevestigd • • • • • • • • · · · · · · · · 

1

1 " 

d. andere dan onder a en b genoemde bezittingen, behoorende tot een bedrijf of beroep 
dat binnen Nederland wordt uitgeoefend, doch waarvan de zetel niet in Nederland is 
gevestigd (hierbij moet een binnen Nederland uitgeoefend gedeelte van een bedrijf of 
beroep als een afzonderlijk bedrijf of beroep w01·den beschouwd) . . . . . . . . 

Te zamen ... 
l}- Welke is de contante waarde der bedrijfs- of beroepsschulden, vallende onder art. 9bis 

der Wet op de Vermogensbelasting 1892 ......... . .. . ..... (af) ,, ___ _ 
Bedrijfs- of beroepsvermogen . . . . . f _ _ __ _ 

12. a. Indien de aángifte volgens de balans geschiedt - art. 9 der Wet op de Vermogens-
* belasting 1892 - hoeveel kapitaal is dan sedert het tijdstip der balans aan de onder

neming(en) toegevoegd . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
Te zamen . . . f _ ___ _ 

1 

/ · . !~kt~~v~el_is _in_ d~t-g~v~l ~e~e1'.t ~e: t'.jd.st~p ~e~ ~a~a~ ~a~ ~e.o~d~r~e~i~g(_e~) (~}j 
Verschil . . . f ... ~---
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HUIZEN, LAND, 
ENZ. 

HYPOTHEKEN. 

COMMANDI'.l'AIR 
KAPITAAL. 
WINSTREOHTEN. 

SCHULDEN. 

VRUCHTGEBRUIK 
EN BLOOTE 
EIGENDOM. 

WELKE TOE· 
LICHTING HEBT GIJ 
OMTRENT Uw 
VERMOGEN NOG 
'.l'E GEVEN? 

13. 
* 

14. 
* 

15. 
* 

Welke is de verkoopwaarde van den vollen eigendom van de onroerende zaken, bedoeld 
ini.vraag-r 6,- welke gij bezit : 
1. in vollen eigendom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. in vruchtgebruik . . . . 
3. in blooten eige_n_d_o_m ______________ ____________ _ 

Welke is de waarde van den vollen eigendom van de hypothecaire vorderingen, bedoeld 
in vraag 7, welke gij bezit: 
1. in vollen eigendom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. in vruchtgebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. in blooten eigendom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Welke is de waarde van het commanditair kapitaal, gestoken in bedrijven en beroepen 
waarvan de zetel in Nederland is gevesti~d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Welke is de waarde van (niet uit geldschietmg of commandite, uit effectenbezit of uit een 
loopende arbeidsovereenkomst voortvloeiende) rechten op winstaandeelen: 
a. in bedrijven en beroepen waarvan de zetel in Nederland is gevestigd . . . . . . . 
b. in het in Nederland uitgeoefende gedeelte van andere bedrijven en beroepen 

Totaal f ____ _ 

16. Hoe groot is de contante - waarde van de schulden, bedoeld in vraag 9 (af) 
* 

17. 
* 

18. 
* 

19. 
* 

Bezit gij zaken waarvan de waarde hierboven is aangegeven, in vrucht
gebruik? 
Zoo ja, hoe hebt gij dat vruchtgebruik verkregen en wanneer eindigt het ? 
Wie is de bloote eigenaar van die zaken ? 
Hoe groot is de waarde van den vollen eigendom van die zaken, be
grepen in bovenstaand totaal-generaal ? 

Bezit gij zaken waarvan de waarde hierboven is aangegeven, bezwaard 
met vruchtgebruik ? 
Zoo ja, wie is de vruchtgebruiker, welke zijn adres en geboortedatum ? 
Hoe is het vruchtgebruik verkregen ? 
Hoe groot is de waarde van den vollen eigendom van die zaken, be
grepen in bovenstaand totaal-generaal ? 

Verschil f 

Aldus zonder voorbehoud naar waarheid door mij beantwoord en onderteekend. 
Te _____ ________ , den ......... ____________ 19 ....... _ .. 

Onderteekening : 
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725 21 Ju L r (S.299-30 1) 1928 

21 Juli 1928. BESLU[T houdende ~vrijstelling 
van zegelrecht voor sommige i verzoek
schriften om I goedkeuring ·van wijziging 
,an statuten van vereenigingen, .• alsmede 
voor sommige bij den postdienst in ge
bruik zijnde stukken. S. 299. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën, van den 11 Juni 1928, n°. 64, af-

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 Juni 1928, n°. 22); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 Juli 1928, n°. 97, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

E enig artikel. 
deeling Indirecte Belastingen ; Het eerste lid van artikel 3 van Ons besluit 

Gelet op artikel 91 der Zegelwet 1917 ; van 18 Februari 1905 (SUW,tsbla.d n°. 78), laat-
Den Raad van State gehoord (advies van I stelijk gew(jzigd bij Ons besluit van 13 Maart 

26 Juni 1928, n°. 24); 1924 (Staatsblad n°. 121), wordt gelezen als 
Gezien het nader rapport van Onzen voor- volgt : 

noemden Minister van den 11 Juli 1928, n°. 120, De inspecteurs der invoerrechten en accijnzen 
afdeeling Indirecte Belastingen ; kunnen, ieder voor zooveel zijne inspectie 

Hebben goedgevonden en . verstaan: betreft, a.an neringdoenden, op hun verzoek, 
Vrijstelling van zegelrecht te verleenen voor: tot wederopzeggens vergunnen om voor hoe-
r. verzoekschriften om goedkeuring van wijzi- veelheden suiker (waaronder kandij), van ten 

ging van statuten van vereenigingen, ingediend hoogste vijf en twintig kilogram, of voor hoeveel-
vóór 1 September 1930, ten einde de statuten ' heden geraffineerd zout, van ten hoogste 
in overeenstemming te brengen met de bepa- ' honderd kilogram, alsmede voor hoeveelhedep 
lingen van de met ingang van 1 September 1928 wijn, van ten hoogste veertig liter, zelven de 
in werking tredende Wet op de collectieve ar- geleibiljetten tot vervoer naar het pand van 
beidsovereenkomst ; den ontbieder af te geven, met inachtneming 

II. de navolgende door den postdienst uit van de volgende voorschriften. 
te reiken stukken: Onze Minister van Financiën is belast met 

a. de nota's welke worden afgegeven bij de de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
storting van bedragen verschuldigd voor fran- Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
keering van briefpostzendingen, drukwerk- afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
zendingen en postpakketten welke niet van van State. 
frankeerzegels voorzien ter verzending worden Finse, den 2lsten Juli 1928. 
aangenomen ; WILHELMllNA 

b. lde kaarten welke bij frankeering door · 
middël van frankeermachines ter zake van voor De JJf inister van Financiën, D e G e e r. 
frankeering gestorte bedragen worden afge- (U·itgeg. 6 Aug. 1928.) 
geven; 

c. de nota's welke bij de afgifte van uit het 
buitenland toegezonden postpakketten worden 
uitgereikt voor bij die afgifte te betalen ver- 21 
rekenbedragen en door den postdienst voorge- 1 

schoten rechten en kosten ; 

Juli 1928. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 16 November 
1926 (Staatsblad n°. 377), houdende wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 
den l 7den April 1923 (Staatsbl.ad n°. 146), 
tot vast,stelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld bij 
de artikelen 5, 18, tweede lid, 20, tweede lid, 
21, vierde lid, 22, tweede lid, 23, vierde lid 
der Ouderdomswet 1919, en tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel XX van de wet 
van 19 Mei 1922 (Staatsblad n°. 352). 

d. (de tegen betaling van het verschuldigd 
recht uitgereikt wordende bewijzen van be
voegdheid voor het afhalen van stukken. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Swats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Finse, den 2lsten Juli 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, D e G e e r. 
( Uitgeg. 20 Aug. 1928!) 

21 Juli 1928. BESLUIT tot wuz1gmg van 
het Koninklijk besluit van 18 Februari 
1905 (Staatsblad n°. 78), houdende nadere 
bepalingen omtrent het vervoer en de 
nederlagen van accijnsgoederen in het 
terrein van toezicht langs de grenzen. 
s. 300. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 8 Juni 1928, n°. 154, Accijnzen; 
Gelet op het eerste err het tweede lid . van 

artikel l der wet van 4 April 1870 (St<Wtsblad 
n°. 61), op artikel 1 der ":et van 28 December 
1879 (Staatsblad n°. 250), alsmede op de wet 
van 7 December 1896 (Staatsblad n°. 212) ; 

s. 301. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 7 Mei 1928, 
n°. 935, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien de artikelen 5, 18, tweede lid, 20, 
tweede lid, 21, vierde lid, 22, tweede lid, 23, 
vierde lid, der Ouderdomswet 1919 en artikel 
XX van de wet van 19 Mei 1922, Staatsblad 
no. 352; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 Juni 1928, n°. 28); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 Juui 1928, n°. 1451, 
Afdeeling Arbeidersverzekering ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Ons besluit van 16 November 1926 (Staatsblad 

n°. 377) tot wijziging van het Koninklijk besluit 
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Yan den 17den April 1923 (Staatsblad n°. 146), 
tot vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld bij de artikelen 5, 18, 1 

t weede lid, 20, tweede lid, 21, vierde lid, 22, 
tweede lid, 23, vierde lid, der Ouderdomswet 
1919, en tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel XX 
,an de wet van 19 J\Iei 1922 (Staatsblad 11°. 352) 
te wijzigen en te bepalen als volgt : 

Art. 1. In artikel XVI van Ons voornoemd 
besluit van 16 November 1026 (Staatsblad n°. 
3ï7), " ·ordt tusschen het eerste en het t weede 
lid een nieuw lid ingevoegd, luidende : 

"Verzekeringen, ge loten tusschen 31 Januari 
1923 en 1 September 1923 kracht,ms artikel 10 
juncto artikel 18, eerste lid, sub b, der Ouder
domswet 1919, en verzekeringen, gesloten 
t usschen 31 Augustus 1923 en 1 J anuari 1927, 
krachtens artikel 10 juncto artikel 18, eerste 
lid dier wet, waarvan de premiebetaling is of 
wordt beëindigd, kunnen worden hersteld 
overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk 
VI, getiteld: ,,Van het herstel der verzekering", 
van Ons besluit van 17 April 1923 (Staatsblad 
n°. 146), zooals dat luidde onmiddellijk na de 
daarin bij Ons besluit van 31 Januari 1924, 
Staatsblad n°. 27, aangebrachte wijzigingen, 
indien het herstel der verzekering bij den 1 

Raad van Arbeid schriftelijk wordt aange
naagd, binnen vier maanden na het in werking 
treden van dit wijziging besluit ondersoheiden
ljjk na' de eindiging der premiebetaling.". 

Art. II. Indien eene verzekering als bedoeld 
onder het vorig artikel bjj het in werking treden 
van dit wijzigingsbesluit reeds hersteld is, 
worden de voor dat herstel bepaalde inkoopsom 
en premie alsnog met de bepalingen betreffende 
herstel der verzekering, bedoeld onder artikel I , 
in overeenstemming gebracht, indien de ver
zekerde daartoe aan den Raad van Arbeid 
schriftel\jk het verzoek doet binnen vier maan
den na de inwerkingtreding van dit wijzigings
besluit. 

.·\rt. III. Dit be luit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsbla(l, waarin het is 
geplaatst. 

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

Finse, den 2lsten Juli 192 . 
WILHELMINA. 

De Jfinister van Arbeid, Handel en Nijverheid. 
J. R. l o t e m a k er d e B r u ï n e. 

( Uitgeg. 23 Aug. 1928.) 

21 J ul·i 1928. BE LUIT ho:idencl.e een rege
lin!; :tls bedoeld in artikel 79, derd:i lid, 
cfer Land- en Tuinbouwonge,~allenwet 1922. 

. 30'.'. 
Wij WILHEL1VIIN"A, enz.; 
Op de Yoorcl.racht __ van Onzen Miuisto_r van 

Arbeid, H andel en N11verhe1d vau 12 Juli 1928, 
no. B46, Afdf}eling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 79, derde lid, der Lftnd- en 
Tninbonwongevallenwct 1922; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Ten behoeve van de berekening van het loon, 

bedoeld in het eerste lid van artikel 79 der 
Lanrl- en Tuinbouwongevallenwet 1922, word t 
het bedrag, dat geacht wordt per dag t e zijn 
verdiend door een arbeider, als bedoeld in 
arti.kei ö Jfor wet, die door den werkgever in 
dienst is genomen, zoowel voor het verrichten 
van werkzaamheden ten behoeve van het ver
zekeringsplichtig bedrijf, als voor het ver
richten van niet-verzekeringsplichtige werk
zaamheden en met eerstgenoemde werkzaam
heden in het betalingstijdvak gemiddeld minder 
dan f 1.50 per dag heeft verdiend, bepaald op 
het in het verzekeringsplichtig bedrijf gemid
deld per dag verdiend werkelijk loon, indien het 
totale, voor de gezamenlijke werkzaamheden 
verdiende loon gemiddeld f 1.50 of meer per 
dag bedraagt. 

Bedraaat het totale, voor de gezamenlijke 
werkzaa~heden verdiende loon gemiddeld 
minder dan f 1.50 per dag, dan wordt voor de 
berekening van het in het eerste lid bedoelde 
loon het bedrag, dat de arbeider geacht wordt 
per dag te hebben verdiend, bepaald op een deel 
van f 1.50, evenredig aan het deel van het totale 
loon, dat in het verzekeringsplichtig bedrijf is 
verdiend. 

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

Finse, den 2lsten Juli 1928. 
WILHELl\UN A. 

De J:linister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. S 1 o t e m a k e r d e B r u i n e. 

(Uitgeg. 23 Aug. 1928. ) 

21 Juli 1928. BESLUI T tot intrekking van 
het Koninklijk Besluit van 8 November 
1924 (Staatsblad n°. 504) en t ot vast
stelling van een re!.!eling, als bedoeld in 
artikel 106, tweede lid, der Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922 S. ~03. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht __ van (?nzen Minist~r van 

Arbeid, Handel en N1Jverheid van. 12 Jnh 1928, 
no. 1575, A.fdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 106, tweede lid, der Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922 ; 

Den Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 
32 der Land- en Tuinbouwongevallcnwet 1922, 
gehoord; 

Hebben goed!levonden en versta.an : 
te rekenen van af 1 November 1926, Ons be
sluit van 8 November 1924 (Staatsblad n°. 504) 
in te trekken en te bepalen als volgt : 

Art. 1. De uit het Landbouwongevallenfonds 
betaalde kosten van uitvoering der b(j de Land
,m Tuinbouwon<'eval.lenwet 1922 geregelde ver
zekering, wclkif verbonden zijn aap. de ui~
voering der verzekering door Bedr1Jfsvereem
gingen, w"rden bepaald volgens de formule , 

_ 0,25 Lh A 
Ab - 0,25 L 0 + l 1 l + b 
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In deze formule stellen voor : 
hP-t tceken A1 + b het totaal bedrag der ad

ministratiekosten, hetwelk over hP.t 
bei;rokken boekjaar uit het Land
bonwongevallenfonds is betaald wegens 
kosten van werkzaamheden van de 
Rijksverzekeringsbank, de Raden van 
Arbeid en den Verzekeringsraad, ten 
behoeve van de uitvoering der Land
en Tuinbouwongevallenwet 1922 ; 

het teeken Ab het aandeel der gezamenlijk€. 
Bedrijfsvereenigingen in die kosten ; 

het teeken Lb het loonbedrag, over het be-
t rokken boekjaar verzekerd bij de 
gezamenlij ke Bedrijfsvneenigingen, 
voorzoover betrekking hebbend op de 
wettelijke verzekering ; 

het teeken L1 het loonbedrag. bij het Land-
bouwongevallenfonds over het be
trokken boekjaar verzekerd, betrek
king hebbend op de verplichte en de 
vrij willige verzekering. 

2. H et aandeel van iedere Bedrijfsvereeni
ging in het bedrag, hetwelk ingevolge artikel 1 
als haar gezamenlijk aandeel in de kosten over 
een boekjaar is vastgesteld, wordt bepaald naar 
reden van het bij iedere Bedrijfsvereeniging 
over het betrokken boekjaar in totaal verzekerd 
loonbedrag, voor zoover betrekking hebbend 
op de wettelijke verzekering. 

Indien het berekende aandeel van alle Be
drijfsvereenigingen te zamen over een boek
jaar meer bedraagt dan het maximumbedrag, 
aangegeven in artikel 106, eerste lid, der Land
en Tuinbouwongeva,llenwet 1922, wordt voor 
de definitieve vaststelling het aandeel van iedere 
Bedr(jfsvereeni\;ing verminderd met ee'l even
redig deel van het verschil. 

3. Binnen één week na ontvangst van de 
betreffende mededeeling van het Ee~tuur der 
Rijksverzekeringsbank wordt door iedc,re Be
drüfsvereeniging het bedrag van haar op de 
omschreven wjjze vastgestelde aandeel in de 
kosten over het voorafgaande boekjaar gestort 
ter plaatse, door het Best\!'.'- c~er Rijksver
zekeringsbank aan te wijzen. Het bedrag van 
het aandeel wordt verhoogd met een bedrag 
wegens rentevergoeding, berekend over het 
aantal maanden, gelegen t usschen het midden 
van het, boekjaar en den datum van storting, 
tegen een rentepercentage, hetwelke voor ieder 
boekjaar door Onzen Minster zal worden vast
gesteld. 

4. De Bedrijfsvereenigingen zijn bevoegd, 
zoolang de vaststelling van haar aandeel in de 
administratiekosten over eenig jaar nog niet 
heeft plaats gehad, een voorloopige storting te 
doen in afbetaling op dat aandeel. Deze storting 
kan voor elke Bedrijfsvereeniging niet meer 
bedragen dan het aandeel in de administratie- , 
kosten, hetwelk laatstelijk te haren aanzien was ' 
vastgesteld. 

Over de in het vorige lid bedoelde voorloopige 
stortingen wordt rente verrekend naar het 
rentepercentage, hetwelk voor het betrokken 
boekjaar door Onzen Minister op grond van 
a rtikel 3 is vastgesteld. 

Onze Minister van Arbeid, H andel r n Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 

dat in het Staatsblad zal worden geplaatst 
Finse, den 2lsten Juli 1928. 

WILHELMINA. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J. R. S I o t e m a k e r d e B r u ï n e. 
( Uitgeg. 23 Aug. 1928.) 

21 J iûi 1928. BESL UIT tot w1.1z1gmg van 
het K oninklijk besluit van 18 April 1921 
(Staatsb/,ad n°. 678) tot vaststelling van 
de regelen nopens de verdeeling der in 
artikel 19, eerste lid, der Wet op de 
Rijksverzekeringsbank (Staatsblad 1920, 
n°. 780) bedoelde kosten, laatstelijk ge
wijzigd bij het Koninkl\jk bes luit van 
15 Juli 1925 (Staatsb/,ad n°. 333). S. 304. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, H andel en Nijverheid van 12 Juli 1928, 
n°. 1575, Afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 19 der Wet op de Rijks-
verzekeringsbank (Staatsblad 1920, n°. 780); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te rekenen van af 1 Januari 1927 te wijzigen 
Ons besluit van 18 April 1921 (Staatsblad n°. 
678), laatstelijk gewijzigd bij dat van 15 Juli 
1925 (Staatsblad n°. 333), en te bepalen als 
volgt: 

Art. I. Artikel 1, sub b van Ons voren
genoemd gewijzigd besluit van 18 April 1921 
(Staatsblad n°. 678) wordt gelezen : 

"de bezoldigingen, toelagen en vergoedingen 
voor extra werkzaamheden van het Bestuur, 
den Wiskundigen Adviseur en van de aan het 
Bestuur ondergeschikte ambtenaren, die zijn 
aangewezen voor werkzaamheden ten behoeve 
van meer dan één der onder a genoemde wet
ten.''. 

Art. II. Van artikel 3 van Ons vorenge
noemd besluit van 18 April 1921 (Staatsblad 
n°. 678) wordt de laatste volzin gewijzigd als 
volgt : ,,Bij de verdeelingen in dit artikel en in 
de artikelen 4 en 5 bedoeld worden voorloopig 
de beide Ongevallenwetten als één wet en de 
beide OngevaJlenfondsen als één fonds be
schouwd.". 

Art. III. Artikel 3a van Ons vorengenoemd 
besluit van 18 April 1921 (Staatsblad n°. 678) 
vervalt. 

Art. IV. Artikel 4 van Ons vorengenoemd 
besluit van 18 April 1921 (Staatsblad n°. 678) 
wordt gelezen : 

,,De kosten, in ar t ikel 1 onder c genoemd, 
worden over de gezamenlijke Ongevallenfondsen, 
het Ouderdoms- en het Invaliditeitsfonds of -
voor zoover zij betrekking hebben op bureelen, 
waarin arbeid wordt verricht, welke niet op 
alle vorengenoemde fondsen betrekking heeft -
slechts over de betrokken fondsen verdeeld 
naar verhouding van de bedragen der bezoldi
gingen, toelagen en vergoedingen voor extra 
werkzaamheden, ten laste komend van elk 
afzonderlijk fonds. 

De bezoldiging van ambtenaren, buiten de 
bureelen der Rijksverzekeringsbank werkzaam, 
blijft bij het bepalen dezer verhouding buiten 
beschouwing.". 

Art. V. Artikel 5 van Ons vorengenoemd 
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besluit van 18 April 1921 (StaatBblad n°. 678) 
wordt gelezen als volgt: 

,,De kosten, in artikel 1 onder d bedoeld, 
zijn te onderscheiden in kosten, speciaal ver
bonden aan de uitvoering van één der wetten 
en de kosten, gemeenschappelijk verbonden 
aan de uitvoering der Ongevallenwetten, de 
Invaliditeitswet en de Ouderdomswet 1919, of 
aan twee dier wetten. 

De eerstbedoelde kosten worden gebracht 
ten laste van het overeenkomstige fonds. 

De laatstbedoelde kosten worden over de 
Ongevallenfondsen, het Invaliditeitsfonds en 
het Ouderdomsfonds of, indien zij niet op alle 
genoemde fondsen betrekking hebben, allen 
over de betrokken fondsen verdeeld, volgens 
de verhouding, aangegeven door de totaal
bedragen der bezoldigingen, toelagen en ver
goedingen voor extra werkzaamheden, ingevolge 
artikel 2 voor rekening komend van elk afzon
derlijk fonds. 

Voor zoover bedoelde kosten niet betrekking 
hebben op de geheele organisatie der Bank, 
worden zij over de betrokken fondsen verdeeld 
volgens de verhouding, welke is aangegeven in 
artikel 4.". 

Art. VI. Aan Ons vorengenoemd besluit 
van 18 April 1921 (Staatsblad n°. 678) wordt 
een nieuw artikel toegevoegd, luidende als 
volgt: 

,,Art. 6. Het aandeel van het Ongevallen
fonds en het Landbouwongevallenfonds in het 
bedrag, hetwellc volgens de voorafgaande arti
kelen ten laste .komt der gezamenlijke Onge
vallenfondsen, wordt respectievelijk bepaald 
volgens de formule 

Li 
Ai = ---·---- - A 

0,25 Lb + Ll + Li 
0,25 Lb + Ll A 

en A 1 + b = 
0,25 L b + Ll +L; 

In de in dit artikel vermelde formules stellen 
TOOr; 
hetteeken A 

het teeken Ai 

het gezamenlijk aandeel der 
beide Ongevallenfondsen in 
de administratiekosten van 
de Rijksverzekeringsbank; 
het aandeel van het Onge
vallenfonds in die kosten ; 

het teeken A 1 + b het aandeel van het Land-

het teeken Li 

het teeken Ll 

het teeken Lb 

bouwongevallenfonds met 
inbegrip van het aandeel 
der Bedrijfsvereeniginge.n in 
die kosten; 
het totale loonbedrag inge
volge de Ongevallenwet 1921 
verzekerd, het Joon inge
volge artikel 87 dier wet 
verzekerd daaronder be-
grepen; 
het loonbedrag bij het Land
bouwongevallenfonds verze-
kerd, betrekking hebbend op 
de ver)?lichte verzekering en 
de vnjwillige verzekering ; 
het Joonbedrag in totaal 
verzekerd bij de gezamen-
lijke Bedrijfsvereenigingen, 
voorzoover betrekking heb
bend . op } e wettelijke ver- 1 

zekenng .. 

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

Finse, den 2lsten Juli 1928. 
WILHELMINA. 

De .illiniBter van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J . R. S I o t e m a k e r d e B r u ï n e. 

( Uitgeg. 23 Aug. 1928.) 

21 J,ili 1928. BESLUIT houdende wijziging 
van het Koninklijk besluit van 10 Juli 
1926 (Staatsblad n°. 233), tot uitvoering van 
artikel 19 van de Vleeschkeuringswet 
(Staatsblad 1919, n°. 524). S. 305. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 2 Mei 1928, 
no. 1200 E, afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op Ons besluit van 10 Juli 1926, 
Staatsblad n°. 233 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 19 
Juni 1928, n°. 25); 
;l"IGezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 Juli 1928, n°. 605 E, 
afdeeling Volksgezondheid ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te wijzigen Ons besluit van 10 Juli 1926, 
Staatsblad n°. 233, en te bepalen als volgt : 

Art. I. Aan artikel 3, onder E, van voren
genoemd besluit wordt een nieuwe alinea toe
gevoegd, luidende: 

" Na het slachten en na de reiniging van het 
slachtlokaal mogen in dit lokaal slechts andere 
werkzaamheden, die vleesch tot voorwerp 
hebben, worden verricht, met dien verstande, 
dat het toebereiden en verduurzamen van 
vleesch niet gelijktij<!-îg m~~ andere werkzaam-
heden mag plaats vmden. . 

Art. II. In artikel 3, onder J, worden m 
plaats van de woorden : _,,met wo~gen;;, 
gelezen de woorden: ,,~et pnva~en, wo~gen 

Art. III. Dit beslwt treedt m werking met 
ingang van den tweeden dag na dien_ der da~
teekening van het Staatsblad, wa.arm het 1s 
geplaatst. .. 

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

Finse, den 2l sten Juli 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. S I o t e m a k e r d e B r u ï n e. 

( Uitgeg. 20 Aug. 1928.) 

21 Juli 1928. BESLUIT tot schorsing van 
een besluit van den Raad der gemeente 
R idderkerk ad 25 Juni 1928, waarbij aan 
F. de Jong aldaar een bouwvergunning is 
Yerleend. S. 306. 

Geschorst tot 1 Februa,-i 1929. 
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21 Jtdi 1928. BESLUIT tot schorsing van 

een besluit van den Raad der gemeente 
's-G1·aveland d.d. 11 Juni j.l., waarbij aan 
J. Ph. Klokke aldaar een bouwvergun
ning is Yerleend. S. 307. 

7Jescho1wl lol 1 December 1928. 

21 Jul i 1928. BESLUIT, houdende wijziging 
van de regelen ten aanzien van de toela
ting van oorlogsschepen van vreemde mo
gendheden in de Nederlandsche territori
ale wateren en het daarbinnen gelegen 
Nederlandsch watergebied, zooals deze zijn 
vastgesteld bij het Besluit van 30 October 
1909 ( Staatsblad 351 ). S. 308. 

Wij WILHELMINA, enz.; 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
Onze Ministers van Marine ad interim van 
Oorlog, van Buitenlandsche Zaken er{ van 
Justitie van den 17den Januari 1928, Afd. 
S/G n°. 54 ; van 30 Januari 1928, Ilde Afd. 
n°. 136; van 5 Maart 1928, Afd. Juridische 
Zaken n°. 3807, en van 15 Maart 1928 2de 
Afd. A n° . 940 ; ' 

Den Raad van State gehoord, advies van 
den 5den Juni 1928, n°. 38; 

Gelet op het nader rapport van Onze Mi
nisters _van Marine ad interim, van Oorlog, 
van Bmtenland che Zaken en van Justitie van 
den 18den Juni 1928, Afd. S/G n°. 63 ; van 
den 6den Juli 1928, Afd. Juridische Zaken, 
n°. 20619, en van 13 Juli 1928, 2de Afd. A 
n°. 873 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Ons besluit van den 30sten October 1909 

(~taatsblad n°. 351) houd_ende vaststelling van 
meuwe regel en ten aanzien van de toelating 
van oorlogsschepen van vreemde Mogendhe
den in de Nederlandsche territoriale wateren 
en het daarbinnen gelegen N ederlandsch wa
tergebied, gewijzigd bij Ons besluit van 15 
Nov~!D_ber 1923 (Staatsblad n°. 521), opnieuw 
te w1Jz1gen als volgt: 

In den laatsten regel van het tweede lid 
sub a van Artikel 8 wordt in plaats van "Com
mandant der fortbezetting" gelezen Com-
missaris van het Loodswezen 'enz.". " 

In het vierde lid van Artikel 8 worden de 
woo1·den "Commissaris der Loodsen" vervan
gen door "Commissaris van het Loodswezen 
enz.''. 

C!nze Ministers van Marine, van Oorlog, van 
Bmtenlandsche Zaken en van Justitie, zijn 
belast met de uitvoering van dit besluit dat 
in het Staatsblad zal worden geplaat;t en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Finse, den 21sten Juli 1928. 
WILHELMINA. 

De M iniste1· van Marine a.i., Lam b o o y. 
De Ministe1· van Oorlog, L a m b o o y. 

De Ministe1· van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

De Minister van Justitie, J. Don n er. 
(Uitgeg. 5 Sept. 1928.) 

21 Jtdi 1928. BESLUIT tot vaststelling van 
een reglement, houdende bijzondere bepa-
1 ingen te1· voorkoming van aanvaring op 
de Oude Maas onder de gemeenten Dord
drecht en Zwijntlirecht. S. 309. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

W aterstaat van 7 Juni 1928, La. 0., afdeeling 
Waterstaat A' ; 

Gelet op de wet van 15 April 1891 (Staats
blad n°. 91) en op het Binnenaanvarings
reglement; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 Juni 1928, n°. 26) ; 

Gelet op het nader rappOl't van Onzen voor
noemden Minister van 10 Juli 1928, n°. 386, 
afdeel ing Waterstaat A ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen het volgende: 

REGLEMENT, houdende bijzondere bepalin
gen ter voorkoming •van aanvaring op de 
Oude Maas onde1· de ge1neenten Dordrecht 
en Zwijnd,·echt . 

Art. 1. Met afwijk ing in zooverre van het 
Binnenaanvaringsreglement gelden op de Oude 
Maas onder de gemeenten Dordrecht en Zwijn
drecht met betrekking tot de vrijvarende vaar
tuigen in den veerdienst Dordrecht-Zwijn
drecht v.v. de volgende bepalingen. 

Art. 2. De in artikel 1 bedoelde vaartuigen 
zullen, varende in den veerdienst, het volgen
de sein voeren : 
_ a. tusschen zonsopgang en zonsondergang: 
m den top ".an den mast een zwarten cylinder 
van ten mmste 0.65 M. middellijn en ten 
minste 1 M. hoogte; 

b. tusschen zonsondergang en zonsop"ang: 
één meter loodrecht boven het bovenste der in 
artikel 15, eerste lid, van het Binnenaanva
ringsreglement voor veervaartuigen voorge
schreven lichten, één rood licht dat aan alle 
zijden op een afstand van ten ~inste 1800 M. 
zichtbaar is in den zin van het Binnenaan
varingsreglement. 

Art. 3. Elk vaartuig zonder vaartu ig of 
vlot op sleep, voor hetwelk ingevolge artikel 
2, eerste lid, van het Binnenaanvaringsregle
ment gelden de verplichtingen, bij dat regle
ment opgelegd ten aanzien van stoomvaartui
gen, die varende zijn, en hetwelk niet be
stemd is om de zee te bevaren, moet wijken 
voor de in den veerdienst varende, in artikel 
1 bedoelde, vaartuigen welke het in artikel 2 
voorgeschreven sein voeren. 

Art. 4. H et bepaal de bij het vijfde lid van 
artikel 2, bij het eerste, het tweede en het 
derde I id van artikel 5, alsmede bij het derde 
lid van artikel 15 van het Binnenaanvarings
reglement is ten aanzien van dit Reglement 
van toepassmg. 
_ Art. 5. De handhaving van dit reglement 
1s opgedragen aan de personen, genoemd in 
artikel 6 van het Binnenaanvaringsreglement. 

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

Finse, den 21sten Juli 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Wat e1·staat, H. v. d. V egt e. 
(Uitg eg. 20 Aug. 1928.) 
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21 J uli 1928. BESLUIT tot vaststel ling van 
een bijzonder reglement van pol it ie voor 
het kanaal van Wesseni naar Nederweert. 
s. 310. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 12 Juni 1928, n°. 383, afdee
ling Waterstaat A; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 
(Staatsblad n°. 69) en op het Algemeen Re
glement van politie voor rivieren en Rijks
kanalen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 Juni 1928, n°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 10 Juli 1928, n°. 385, 
afdeeling Waterstaat A; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen het volgende 

BIJZONDER REGLEMENT VAN POLITIE 
voor het kanaal van W essem naar Neder
weert . 

Art. 1. Onder het kanaal van Wessem naar 
Nede,·weert wordt verstaan het kanaal, dat de 
Maas beneden Wessem tusschen de kilometer
raaien 66 en 67 verbindt met de Zuid-Wil
lemsvaart bij Nederweert met inbegrip van de 
beide uitmondingen in laatstgenoemd kanaal. 

Art. 2. Dit reglement, zoomede een verta-
1 ing daarvan in het Fransch en Duitsch, wordt 
a lgemeen verkrijgbaar gesteld. 

Art. 3. 1. De grootste geoorloofde afme-
tingen der vaartuigen zijn: 

lengte ......... .. ....... ............. ...... ........ 60 M. 
breedte . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . 7 M. 
hoogte van het vaartuig met opper-

last boven kanaalpeil .. .... .. ..... .. ..... .. .. 5 M. 
2. H et kanaal peil is: 
a. voor het kanaalvak tusschen de Maas en 

de sluis te Panheel 22.30 M. boven N.A.P.; 
b. voor het kanaalvak tusschen de sluis te 

Panheel en de Zuid-Willemsvaart 28.50 M. 
boven N.A.P. 

Art. 4. 1. De grootste geoorloofde diepgang 
der vaartuigen bedraagt, behoudens het hierna 
omschreven uitzonderingsgeval, 1.90 M. 

2. Zoolang de waterstand in het kanaalvak 
tusschen de Maas en de .sluis te Panheel lager 
is dan het stuwpeil te Linne, welk peil gele
gen is op 20.40 M. boven N.A.P., bedraagt 
de grootste geoorloofde diepgang in dit ka
naalvak en in de sluis te Panheel evenveel 
m inder dan 1.90 M. als de waterstand lager 
is dan voornoemd stuwpeil . 

Art . 5. 1. De grootste snelheid, waarmede 
de stoomvaartuigen zich mogen bewegen, be
draagt, behoudens het in het tweede lid be
paalde, per minuut: 

a. bij meer dan 1.50 M. diepgang 150 M . ; 
b. bij 1.50 M. diepgang en minder 180 M. 
2. Wanneer op het kanaalvak tusschen de 

Maas en de sluis te Panheel de waterstand 
hooger is dan 22.30 M. boven N.A.P. be
draagt op dat vak de grootste snelheid, waar
mede de stoomvaartuigen zich mogen bewe
gen, 100 M. per minuut. 

Art. 6. De grootste geoorloofde afmetingen 
der vlotten zijn: 

lengte 40 :é\l. 
breedte 5 M. 
diepgang . .... . ... .... ..... ... 1.50 M. 
De vlotten mogen met geen grootere snel-

heid vervoerd worden dau van 60 M. in de 
m inuut. 

Art. 7. Het grootste aantal vaartu igen, dat 
tegelijk door één sleepboot mag worden ge
sleept, bedraagt vier, waarbij twee vaartuigen, 
elk van minder dan 15 ton (15000 K.G.) laad
vermogen, in den sleeptrein voor één vaar• 
tuig worden gerekend. 

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

Finse, den 21sten Juli 1928. 
WILHELMI NA. 

De Mini,s te1· van Waterstaat, H. v. d. V egt e. 
(Ui tgeg. 20 Aug. 1928,) 

21 Juli 1928. BESLUIT tot nadere wijziging 
van de bij Koninklijk besluit van 26 
Maart, 1914 (Staatsblad n°. 166), vastge
stelde regelen voor den dienst op de spoor
wegen, waarop de wet van 9 April 1875 
(Staatsblad n°. 67), van toepassing is en 
op welke vervoer plaats heeft, zoowel met 
stoom als met electriciteit als beweegkracht 
met uit~ond~ring van de spoorwegen, be
doeld b1J artikel 1 der wet van 9 Juli 1900 
(Staatsblad n°. ll8). S. 31 1. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 26 Juni 1928, n°. 437, afdeeling 
Vervoer- en Mijnwezen; 

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

3 Juli 1928, no. 31) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden J\'unister van 12 Juli 1928, n°. 446, 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de bij Kouinklijk besluit van 26 Maart 1914 

(Staatsblad n°. 166) vastgestelde regelen voor 
den dienst op de spoorwegen, waarop de wet 
van 9 April 1875 (Staatsblad n°. 67) van toe
passing is en op welke vervoer plaats heeft 
zoowel met stoom als met electriciteit als be
weegkracht, met uitzondering van de spoor
wegen, bedoeld bij artikel 1 der wet van 9 Juli 
1900 (Staatsblad n°_ ll8), welke regelen werden 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 26 Februari 
1923 (Staatsblad n°. 62), nader te wijzigen als 
volgt: 

In artikel IV wordt het omtrent afwijking 
van artikel 87bis bepaalde vervangen door het 
volgende: 

"In artikel 87bis worden de slotwoorden 
"honderd veertien (ll4) uren" vervangen door 
de volgende woorden: ,,honderd elf (lll) uren 
voor de wagenvoerders en honderd veertien 
(ll4) uren voor het overig treinpersoneel". 

Onze J\'unister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad o-eplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Finse, den 2lsten Juli 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. d. V egt e. 
(Uitgeg. 20 Augustus 1928.) 
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21 Jul ·i 1928. BESLUIT tot toepassing van 
artikel 3 § 2 en artikel 6 der Rivierenwet. 
S . 312. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht Yan Onzen Minister van 

Waterstaat van 26 Juni 1928, La. C., Afdee
ling Waterstaat A.; 

Gezien de Rivierenwet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

3 Juli 1928, n°. 29); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 13 Juli 1928, La. G.G., 
Afdeeling Waterstaat A.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen de volgende bepalingen tot 

toepassing van Artikel 3 § 2 en Artikel 6 der 
Rivierenwet: 

Art. 1. Als terreinen, bedoeld in artikel 3 
§ 2 der Rivierenwet, dienende tot zijdeling1,che 
afleiding van het hoog opperwater van de 
l\,Iaas, worden aangewezen de daartoe van ouds 
gediend hebbende gebieden van de overlaten 
in den Rechter Diezedijk wederzijds het stoom
gemaal te 01·then, van den overlaat in den 
Linker Diezedijk bij het stoomgemaal van 
Boschveld en Maij, van den Vl ijmenschen 
overlaat/' in den Aardappeldijk en van den 
Bokhovenschen overlaat in den linke:- Maas
dijk. 

Deze in de gemeenten ' s-Hertogenbosch, Em
pel, Engelen, H edikhuyzen, H erpt en Bern, 
Ammerzoden, Vught, Cromvoirt, H elvoirt, 
Vlijmen, Nieuwkuik, Dr-unen en Loon op Zand 
gelegen terreinen zijn in rood en groen op de 
bij dit besluit behoorende kaart aangeduid. • 

2. Ingevolge artikel 6 der Rivierenwet 
wordt bepaald, dat artikel 5 § 1 dier wet bui
ten toepassing blijft ten aanzien van de ge
deelten van de in artikel 1 van dit besluit 
genoemde gebieden, die op de kaart in rood 
zijn aangeduid. 

Onze M inister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad geplaatst en aan den Raad van State in 
afschrift medegedeel cl zal worden. 

Finse, den 21sten Juli 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Wate1·staat, H. v . d. V egt e. 
(Uitgeg . 23 Aug. 1928.) 

21 Juli 1928. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de tus
schc n den Nederlandschen Gezant te Lis
sabon en den Portugeeschen Minister van 
Buitenlandsche Zaken gewisselde nota's 
dd. 21 Juni 1928, tot verlenging van de 
voorloopige handelsschikking van 27 
Aug ustus 1924 (S taatsblad 1924, n°. 547), 
zooals deze is gewijzigd bij notawisseling 
van 5 Augustus 1926 (Staatsblad 1926, 
n°. 343 1

/ . S . 313. 
Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de tusschen Onzen Gezant te Lissabon 

en den Portugee chen Minister van Buiten
landsche Zaken gewisselde nota's dd. 21 Juni 
1928, strekkende tot verlenging van de voor
loopige handelsschikking tusschen Nederland 
en Portugal van 27 Augustus 1924 (Staatsblad 

* Deze kaart is niet opgenomen. 

1924, n°. 547), zooals die is gewijzigd bii 
notawisseling van 5 Augustus 1926 (Staat.•
blad 1926, n°. 343), van welke nota's een af
druk en eene vertaling bij dit Besluit zij n ge
voegd; 

Op de voordracht van Onzen Minister yan 
Buitenl andsche Zaken van den 12den Juli 
1928, Directie van het Protocol , n°. 21899 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemde nota's, alsmede de vertalin

gen daarvan, te doen bekend maken door de 
plaatsing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoe
ring van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Finse, den 21sten J ui i 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken. 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

(Uitgeg. 20 Aug. 1928.) 

Légation Royale des 
Pay s-B as. 

N°. 275. 

Lisbonne, Ie 21 juin 1928. 
Monsieur le Ministre, 

Conformément aux ordres du Ministre des
Affaires Etrangères à La Haye, j'ai l'honnem· 
de porter à la connaissance de Votre Excel
lence, que le Gouvernement de Sa Majesté l a 
Reine approuve de proroger à partir du le1-
septembre prochain, et pour la période d'un 
an, Ie modus vivendi commercial entre les 
Pays-Bas et Ie Portugal, signé le 27 août 1924 
à Lisbonne, tel qu'il a été modifié par ma 
note dus 5 août 1926, n°. 365, et la note con
cordante de Votre Excellence de la même
date n°. 51/26. 

En ajoutant que Ie Gouvernement de la 
Reine considère l,accord en question comme 
étant prorogé pour la période d'un an, à 
partir du ler septembre 1928 pour terminer· 
Ie 31 août 1919, en vertu de la présente note, 
ainsi que de la note concordante que Votre 
Excellence voudra bien me faire parvenir, je 
saisis cette occasion pour Vous offrir, Mon
sieur Ie Ministre, l'assurance de ma plus 
haute considération. 

H . M. v a n H a e r s m a cl e W i t h. 
Son Excellence Monsieur le Ministre des 

Affafres Et1·angères à Lisbonne. 

Ministério des 
N e g ó c i o s E s t r a n g e i r o s. 

Direcçáo dos Negócios 
Comerciais e Consulares. 

l a Repartie/to. 

Lisboa, 21 de J unho de 1928. 

Senhor Ministro, 

Por nota datada de hoje, digna-se V. Exa 
communicarme que o Governo dos Paizes 
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Ba.ixos a.pro,a a prorogaçûo por urn ano, a 
patil' de 1 de Setembro p róx imo, do modus 
vivendi comercial entre Portugal e os Paizes
Baixos, ass inado em Lisboa a 27 de Agosto 
de 1924, com as modificaçóes estipuladas nas 
notas trocadas entre mim e V. Exa. em 5 
Agosto de 1926. 

Em resposta, tenho a honra de participar a 
V. Exa. quo o Governo da R epublica aprova 
a prorogaçao do acó1·do, com as adicóes con
venciona das em 1926, por urn ano, de 1 de 
etembro próxima a 31 de Agosto de 1929. 

0 Governo Português con idera celebra do o 
acórdo pela presen te nota e pel a COL'respon
dcnte nota de V. Exa. 

Aproveit.o o ensejo para reiterar a V. Exa 
os protest.os da minha alta consideraçäo. 

Dr. B e t te n co u r t R o cl 1· i g u es. 

Senhor J onkhee,· H.M. van Haersnia de W ith, 
et. etc. etc. 

VERTALINGEN. 

Gezantschap der 
~ e d e r I a n cl e n. 

N°. 275. 

Lissabon, 21 Juni 1928. 
lVlijnhcer de Minister, 

In opdracht van den Mini ter van Bui ten
landsche Zaken te 's-Gravenhage, heb ik de 
eer ter kennis van Uwe Excellentie te bren
gen dat de R egeering van H . M. de Koningin 
goedkeurt de verlenging, voor den tijd van 1 

een jaar, te rekenen van 1 September a.s. af, 
van de voorloopige handelsschikking tusschen 
~ ederland en Portugal, onderteekend te Lis-
abon op 27 Augustus 1924, zooals die is ge

wijzigd bij mijne nota van 5 Augustus 1926 
n°. 365 en de daarmede overeenstemmende 
nota van Uwe Excellentie van denzelfden da
tum n°. 51/26. 

derl anclsche R egeering goedkeurt de veden
ging voor een jaar, met ingang van 1 Sep
tember a.s., van de voorloopige handelsschik
king tusschcn Portugal en N ederland, onder
teekend te Lissabon op ·27 Augustus 1924, met 
de wijzigingen, vastgelegd bij notawisseling 
tusschen mij en Uwe Excellentie van 5 Augus
tus 1926. 

In antwoord daaro p, heb ik de eer Uwer 
Excellentie mede te dealen, dat de Regeering 
der Republiek goedkeurt de verlenging van 
de schikking, met de in 1926 overeengekomen 
aanvullingen, voor één jaa r, van 1 September 
aanstaande tot 31 Augustus 1929. De Portu
geesche R egeering beschouwt de schikking a ls 
t.ot stand gekomen door deze nota en Uwer 
Excellentie's dienovereenkomstige nota. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om 
Uwer Excellentie de hernieuwde verzekering 
mijner hoogachting aan te bieden. 

Dr. Be t ten co u r t R o cl r i g u es. 
Zijner Excellentie J onkheer H. M. van 

Haenma de With, Nede,·landsch Ge
zant te J;issabon. 

21 J uli 1928. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de op 
16 en 26 Mei en 4 Juni 1928 tusschen den 
Gezant der Nederlanden te M exico en 
den Mexicaan chen Onder-Staatssecretaris 
gewisselde nota's, strekkende tot verlen
ging van het op 22 September 1897 tus-
schen Nederland en M exico gesloten ver
drag van handel en vriendschap (Staats
blad 1899, n°. 200). S . 314. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de tusschen Onzen Gezant te Mexico 

en den iexicaanschen Onder-Staatssecretaris 
gewisselde nota's dd. 16 en 26 Mei en 4 Juni 
1928, strekkende tot verlenging van het op 
22 September 1897 tusschen N ede,·land en 
M exico gesloten verdrag van handel en vriend
schap (Staatsblad 1899, n°. 200), van welke 
nota's een afdruk en eene vertaling bij dit 
Besluit zijn gevoegd; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 12den Juli 
1928 Directie van het Protocol, n°. 21897 ; 

Terwijl ik h ieraan toeYoeg, dat de Regee
r ing der Koningin de bedoelde chikking be
schouwt als te zijn verlengd, voor den tijd van 
een jaar, aanvangende op 1 eptember 1928 
e n e indigende op 31 Augu tu 1929, krachtens 
deze nota en de daarmede overeenstemmende 
nota die Uwe Excellentie mij wel zal willen 
doen toekomen, maak ik van deze gelegen
heid gebrni k om U, Mijnheer de Minister, de 
ver,,ekering mijner meeste hoogachting aan te 
bieden. 

H. M. v a n H a e r s m a cl e W i t h. 
Zijner Excell entie den H eer M iniste1· van 

Bttitenlandsche Zaken, te L issabon. 

' H ebben goedgevonden en verstaan: 
bedoelde nota's, alsmede de vertalingen 

daarvan, te doen bekend maken door de p laat
sing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen B estuur, zijn, ieder voo1· 

1 zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vere ischt. 

Mini ster i e van 
B u i t e n I a n d s c h e Z a k e n. 

Al gemeene Directie van 
Buitenlandschen Hande l 

en Consulaire Zaken. 

l e Afdeeling. 

Lissabon, 21 Juni 1928. 
Mijnheer de Mi nister, 

Bij schrijven van heden heeft Uwe Excel 
lentie mij wel willen mededeelen, dat de Ne-

Finse, den 21sten Juli 1928. 
WILHELMINA. 

De ,lfinist er van Biiitenlandsche Zaken, 
B e c I a e r t s v a n B I o k l a n d. 

(Uitgeg. 20 Aug. 1928.) 

N° . 378. 

Mexico, Ie 16 mai 1928. 

Monsieur Ie Sous Secrétaire d'Etat, 

Les négociations entamées dans Ie but de 
conclure un nouveau traité de commerce en-
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tre Je 11:exique et les Pays-Bas n'étant pas 
encore terminées, j'ai été chargé et j'ai l'hon
neur de proposer à V otre Excellence une 
nouvelle prorogation des effets de la dénoncia
tion par Ie Gouvernement Mexicain du traité 
du 22 septemb,·e 1897, pour une période de 
six mois, jusqu'au 31 décembre 1928. 

1 d'Etat, les assurances renouvelóes de n1a très 
haute considénLtion. 

Veuillez agréer, Monsieur Ie Sous Secré
taire d'Etat, l es assurances réitérées de ma 
très haute considération. 

R. R o o s m a l e N e p v e u. 

Son Excell ence 1lfonsieur Genaro Estrada, 
Som Secrétaire d' Etat, charyé de la 
rlirection du Ministère des Affafres Etran
oères, Mexico D.F'. 

Se cretar iade 
R o l a c i o n e s E x t e r i o r e s. 

7525. 

Mexico, 26 de mayo de 1928. 
Senor Ministro , 

R. R o o s m a l e N e p v e u. 

Son Excellence Monsieur Genaro E strada, 
Som Secrétaire d'Etat, cha,·gé de la 
direction du Ministère des Affaires Etntn

(Jè'res, Mexico. 

VERTALINGEN. 

N°. 378. 

Mexico, 16 Mei 1928. 
M ijnheer de Onder-Staatssecretaris, 

Aangezien de onderhandelingen over een 
nieuw handelsverdrag tusschen Mexico en Ne
derland nog niet zijn afgeloopen, heb ik op
dracht ontvangen Uwer Exce ll entie voor te 
stellen de gevolgen van de opzegging, door 
de Mexicaansche R egeering, van het verdrag 
van 22 September 1897, opnieuw op te schor
ten, voor den tijd van 6 maanden, tot 31 De
cember 1928. 

Gel ief, enz. 
R. R o o s m a I e N e p v e u. Me refiero a la atenta nota de Vuestra Ex

celencia de 16 del actuel, por la que se sirve ' 
solicitar, en virtud de no estar a(m termina
das las negociaciones para celebrar el nuevo 
Tratado de Amistad y Comernio, una nueva 
prórroga de los efectos del denunc.io del Tra
tado anterior de 22 de septiembre de 1897. 

Zijne,· Excell entie den Heer Genaro E strada, 
1 Oncler·-Staatssecretaris, belast niet het behee1· 

van het ~Ministerie van Buitenlandsche Za
ken, :Mexico. 

En debida respuesta me es grata manifestar. 
a Vuestra Excelencia, que el Gobierno de 
Mexico ha tenido a bien conceder una prór
roga más de los efectos del denuncio de dicho 
Tratado, la cual terminará el 30 de noviembre 
del ano en curso. 

Aprovecho la oportunidad para renovar a 
Vuestra Excelencia las geguriclacles de mi muy 
clistinguida consideración . 

G. Est ra cl a. 

E'xcelentisi1no senor ll. C. 1'. lloos1nale 
Nepveu, E nviado Extraordinario y 1lfi
n·istro Pl enipotenciario de H olcmde. 
Presente. 

N°. 437. 

Mexico, Ie 4 juin 1928. 
Monsieur le Sous Secrétaire d'Etat, 

Je n'ai pas manqué de communiquer à mon 
Gouvernement Ie contenu de la note de Votre 
Excellence n°. 7525 en date du 26 mai der
nier, par laquelle Votre Excellence a bien 
voulu me faire savoir que Ie Gouvernement 
Mexicain est disposé à proroger les effets de 
la dénonciation du traité de commerce, conclu 
entre Ie Mexique et les Pays-Bas Ie 22 sep
tembre 1897, jusqu'au 30 novembre prochain. 

En réponse, j'ai été chargé et j'ai l'hon
neur de porter à la conna issance de Votre Ex
cellence que mon Gouvernement est tombé, 
d'accorcl avec Ie Gouvernement de Votre Ex
cellence pour la prorogation susmentionnée 
jusqu'à la date susindiquée. 

Veuillez agréer, Monsieur Ie Sous Secrétaire 

1928 

Ministerie van 
B u i t e n l a n d s c h e Z a k e n. 

7525. 

Mexico, 26 Mei 1928. 
Mijnheer de Minister, 

Ik moge verwijzen naar de nota van Uwe 
Excellentie del . 16 dezer, waarbij U verzoekt 
de gevolgen der opzegging van het vroegere 
verdrag van 22 September 1897 opnieuw op 
te schorten, aangezien de onderhandelingen 
betreffende het sluiten van een nieuw verdrag 
van vriendschap en handel nog niet zijn afge
loopen. 

In antwoord daarop is het mij aangenaam 
Uwer Excellentie mede te deelen, dat de 
Mexicaansche Regeering met eene nieuwe 
opschorting van de gevolgen der opzegging 
van gemeld verdrag instemt, eindigende 30 
November van dit jaar. 

Ik maak, enz. 
G. Est ra cl a. 

Z·ijne1· Excell entie den He ere Jl. (]. 1' . Roos
rnale N epveu, Buitengewoon Gezant en Ge
volmachtigd Minister de,· Nederlanden, 
Alh•e1·. 

N°. 437. 

Mexico, 4 Juni 1928. 
Mijnheer de Onder-Staatssecretaris, 

Ik heb niet nagelaten aan mijne Regeering 
den inhoud mede te deelen van Uwer Excel-

47 
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lentie's nota n°. 7525 van 26 Mei j .l., waarbij 
Uwe Excellentie mij wel heeft willen doen we
ten, dat de Mexicaansche Regeering bereid is 
de gevolgen van de opzegging van het op 22 
September 1897 tusschen Mexico en Neder
land gesloten handelsverdrag op te schorten 
tot 30 November a.s. 

In antwoord daarop heb ik opdracht ontvan
gen ter kennis van Uwe Excellentie te bren
gen dat mijne R egeering het met de R egee
ring van Uwe Excellentie eens is over be
doelde opschorting tot bovengenoemden datum. 

Gel icf, enz. 
R. R o o s m a I e N e p v e u. 

Zijner Excell entie den H eer Genaro Estra:da, 
Onde,·-Staatssecretaris, belast niet het be
heer van het Ministerie van Buitenlandsche 
Zaken, Mexico. 

21 J uli 1928. KONINKLIJK BESLUIT 
(Hinderwet Art. 12) Een besluit van B. 
en W., houdende beslissing op een ver
zoek van den concessionaris om hem te 
ontslaan van een opgelegde voorwaarde, 
welk besluit is genomen zonder dat te
voren belang·hebbenden zijn opgeroepen 
om hun bezwaren tegen het verzoek in te 
brengen, is in strijd met de wet. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de American Petroleum Company te 's-Gra
venhage tegen het besluit van Burgemeester 
en Wethouders van Alblasserdam van 28 Jan. 
1928, F n°. 1-1-6, waarbij baar ontheffing is 
geweigerd van eene voorwaarde, verbonden 
aan de baar bij besluit van 22 November 1927 
verleende vergunning tot het opr ichten van 
eene ondergrondsche 6000 L . benzine-bewaar
plaats met aftapinrichting op het perceel ka
dastraal bekend gemeente Alblasserdam Sectie 
An° 5452· 

De~ Ra;d van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 Juni 1928, n°. 593; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 13 Juli 
1928, n°. 431 H, Afd. Arbeid; 

0. dat Burgemeester en \Vethouders van 
Alblasserdam bij besluit van 22 November 
1927 aan de American P etroleum Company 
te 's-Gravenhage en hare rechtverkrijgenden 
vergunning hebben verleend tot het oprichten 
van eene ondergrondsche benzine-bewaarplaats 
met aftapinrichting op het perceel kadastraal 
bekend gemeente Alblasserdam Sectie A n°. 
5452, onder voorwaarde, dat de aftapinrich
ting wordt opgericht op de plaats, zooals op 
de aangehechte teekening in rood is aange
geven; 

dat de American Petroleum Company zich 
bij brieven van 30 December 1927 en 16 
Januari 1928 tot Burgemeester en Wethou
ders van Alblasserdam heeft gewend met ver
zoek de voorwaarde te willen schrappen met 
toepassing van de artt. 12 en 12bis der Hin
derwet ; 

dat Burgemeester en Wethouders, op het 

verzoek beschikkende, bij schrijven van 28 
Januari 1928, F n°. 1-1-6, de verzoekster heb
ben doen weten, dat er geen termen waren om 
het verzoek in te willigen; 

dat van deze beschikking de American P e
troleum Company bij Ons in beroep is geko- . 
men, verzoekende te willen bepalen, dat de 
aftapinrichting worde geplaatst op de oor
spronkelijk daarvoor geprojecteerde plaats; 

0. dat het verzoek van de appellante aan 
het gemeentebestuur de strekking had haar te 
ontslaan van de voorwaarde, waaronder haar 
bij besluit van 22 November 1927 vergunning 
is verl eend, welke voorwaarde met name ter 
voorkoming van brandgevaar was geste] d ; 

dat van de op <lit verzoek door Burge
meester en Wethouders genomen beslissing, 
krachtens art. 15 in verband met art. 12 der 
Hinderwet, beroep ·op Ons openstaat; 

dat derhalve de appellante in haar beroep 
ontvankelijk- is; 

0. voorts, dat blijkens de overgelegde ambts
berichten, B urgemeester en Wethouders van 
Alblasserdam niet, ingevolge art. 12, lid 2, 
der Hinderwet, alvorens op het bovenbedoelde 
verzoek te besl issen, belanghebbenden hebben 
opgeroepen, ten einde hunne bezwaren tegen 
het verzoek in te brengen; 

dat mitsdien dit besl uit niet kan worden 
gehandhaafd ; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het· besluit van Burgemeester en Wethouders 
van Alblasserdam van 28 Januari 1928, F n° . 
i-1-6 te vernietigen. 

Onze Minister van Arbeid , Handel en Nij
verheid is belast, enz. 

(A. B .) 

21 J uli 1928. KONINKLIJK BESLUIT 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 100) De 
slotbepaling van het 2e lid handhaaft 
niet bepaalde boventallige onderwijzers, 
doch den grondslag van de berekening; 
daarbij is het onverschilig of de leerkrach
ten, voor welke op grond van die bereke
n ing vergoeding moet worden toegekend, 
eenzelfde reeds te voren aanwe~ige per
soon is, o f twee of meer el kaar al of niet 
met tusschenpoozen opvolgende personen. 

Bedoelde slotbepal ing handhaaft den 
grondslag van de berekening, zooal s deze 
vóór de wijziging van den klassedeeler de i· 
openbare lagere scholen had behooren te 
zijn toegepast, en niet de wijze van bere
kening, zooals deze verkeerdelijk door den 
R aad of Ged. Staten is toegepast. 

De vergoeding volgens art. 100 geldt 
all een voor schol en, onderscheiden in art. 
3. 2e en 4e lid , waartoe niet behooren cle
Echolen, die nog waren ingericht overeen
komstig art. 2bis, leden 2 en 3 der wet 
van 1878. 

Wij WILH E LMINA, enz. ; 

B eschikkende op de beroepen, ingesteld dom· 
a. den Raad der gemeente Rotterdam; b. het 
Bestuur der Rotterdamsche Vereeniging voor· 
Katholiek onderwijs, gevestigd te Rotterdam 
en c. het Bestuur der Vereeniging tot bevor-
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dering van Katholiek bijzonder onderwijs, ge
vestigd te Haarlem, tegen het besluit van 
Ged. Staten van Zuid-Holland van 18 Octo
ber 1927, n°. 23 waarbij I. ongegrond is ver
Idaard het beroep van den appêllant onder b 
tegen het beslui t van dén Raad der gemeente 
Rotterdam van 18 Maart 1927, met betrekking . 
tot de daarbij over 1923 vastgostelde vergoe
ding, overeenkomstig art. 100 der Lager-On
derwijswet 1920 ten behoeve van de bijzondere 
schol en aan de Mauritsstraat 84 en aan de 
Hoflaan 1091, aldaar; II. met vernietiging 
in zooverre van dit R aadsbesluit de onder I 
bedoelde vergoeding opnieuw is vastgesteld 
voor de bijzondere scholen aan de Oranje
boomstraat 121, aan de H ammerstraat 15, aan 
de Boomgaarddwa1-sstraat 15, aan de Isaac
Hubertstraat 95, aan de Schoutenstraat 119, 
aan het Gedempte Slaak 86a, en aan den 

, Schiedamschen singel 88 te Rotterdam; 
Den Raad van State, Afdeeling voor de 

Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
26 Juni 1928, n°. 242; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
14 Juli 1928, n°. 17472, Afd. L . 0. F. ; 

0. da t de Raad der gemeente Rotterdam bij 
besluit van 18 Maart 1927 heeft beslist op de 
door besturen van bijzondere lagere schol en 
ingediende aanvragen om vergoeding, als be
doeld in art. 100 der Lager-Onderwijswet 
1920 over het jaar 1923, waarbij o. m. geen 
vergoeding is toegekend voor de bijzondere 
school aan den Schiedamschen singel n°. 88 
uitgaande van de Vereeniging tot bevordering 
van Katholiek Bijzonder Onderwijs en voor 
die aan het Gedempte Slaak n°. 86a, uitgaan
de van de Rotterdamsche Vereeniging voor 
Katholiek Onderwijs, en voorts eene lagere 
vergoeding is toegekend, dan was aange
vraagd, o. m. voor de bijzondere scholen: 
Oranjeboomstraat n°. 121, Hammerstraat n°. 
15, Mauritsstraat n°. 84, Boomgaarddwars-
5'traat n°. 16, Isaac-Hubertstraat n°. 95 , Schou
tenstraat n° . 119 en Hoflaan n°. 1091 alle 
eveneens uitgaande van de Rotterdamsche 
Vereeniging voor Katholiek Onderwijs; dat 
de Raad daarbij heeft overwogen, dat het ge
middelde aantal leerlingen per onderwijzer 
op de openbare scholen, berekend naar het 
gemiddelde aantal leerlingen in 1922 en het 
aantal onderwijzers op 1 J anuari 1923, be
droeg: op de scholen voor gewoon lager on
derwijs 31.68 en op de scholen voor uit
gebreid lager onderwijs 21.54 ; dat, nadat 
de besturen van beide genoemde vereenigingen 
bij Ged. Staten van Zuid-Holland in beroep 
waren gegaan, dit college bij besluit van 18 
October 1927 voor de scholen Mauritsstraat 
84 en Hoflaan 1091 het beroep ongegrond 
heeft verklaard, en voor de overige scholen 
de vergoeding op een hooger bedrag heeft 
vastgesteld ; dat Ged. Staten daarbij ten aan
zien van de scholen aan de Mauri tsstraat 84 
en de Hoflaan 1091 hebben overwogen, dat 
de eerstgenoemde school tot aan 1 September 
1923 een oude school voor gewoon lager on
derwijs in den zin van art. 193, le lid , der 
Lager-Onderwijswet 1920 en de tweede tot aan 
1 September 1923 een oude school voor uit
gebreid lager onderwijs in den zin van art. 

193, 2e lid, dier wet is geweest; dat deze 
scholen eerst van 1 September 1923 af scholen 
voor gewoon lager onderwijs waren volgens 
de onderscheiding van art. 3 der tegenwoor
dige Onderwijswet; dat die voor 1 September 
bestaande scholen van een oud type naar de 
strenge letter der wet geen aanspraak op ver
goeding uit de gemeentekas voor boventallige 
leerkrachten konden doen gelden, vermits art. 
100 alleen spreekt van scholen, vallende in de 
onderscheiding van het tegenwoordige art. 3, 
en eene met art. 100 correspondeerende bepa
ling ten behoeve van de oude scholen in de 
overgangsbepalingen der wet, zooals die over 
1923 luidde, geheel ontbrak; dat derh alve de 
aanspraak op vergoeding voor deze beide scho
len eerst kan worden erkend met ingang van 
1 September 1923, en dat het voorts duidelijk 
is, dat die aanspraak aanvankelijk moet steu
nen op het eerste lid van art. 100, zoodat het 
door appellant gedane beroep op het tweede 
1 id van dat wetsartikel ten deze niet vol
doende is; dat Ged. Staten ten aanzien van 
de overige voornoemde schol en hebben over
wogen, dat het tweede lid van art. 100 der 
Lager-Onderwijswet 1920 naar de meening· 
van hun college, aldus moet wor den verstaan , 
dat de vergoeding uit de gemeentekas van de 
jaarwedden van een bepaald aantal bovental -
1 ige leerkrachten, welke een school bestuur 
over eenig tijdvak genoten heeft nog gedu
rende twee jaren bestendigd blijft, voor zoover 
de aanwezigheid van dat aantal boventallige 
leerkrachten aan de school bestendigd blij ft, 
wanneer aan het eerste I id van art. 100 geen 
aanspraak op vergoeding of slechts aanspraak 
op vergoeding van de jaarwedden van een 
geringer aantal leerkrachten kan worden ont
leend ; dat, vermits reeds bij de toekenning 
der vergoeding over het jaar 1922 voor de 
Rotterdamsche scholen toepassing is gegeven 
aan het beginsel van het tweede lid van art . 
100 bovenstaande uitlegging hierop neerkomt, 
dat in casu een vergoeding op grond van het 
·tweede lid van art. 100 mag worden toegekend 
voor evenveel boventallige onderwijzers als 
over het jaar 1921 uit de gemeentekas zijn 
vergoed; dat diensvolgens in verband met 
door het gemeentebestuur over 1921 verstrekte 
gegevens over het jaar 1923 uit de gemeente
kas mogen worden vergoed: voor de school 
aan de Oranjeboomstraat 121, drie, die aan de 
Boomgaarddwarsstraat 15, vijf, I saac Hu
bertstraat 95, twee, Schoutenstraat 119, drie, 
Gedempte Slaak 86a, twee, Schiedamschesin
gel 88 twee boventallige onderwijzers en voor 
de school aan de Harnmerstraat 15 drie bo
ventallige onderwijzers van 1 J anuari tot en 
met 29 December en 2 boventallige onderwij
zers van 30 tot en met 31 December; dat van 
dit besluit van Ged. Staten de Raad der ge
meente Rotterdam en de besturen van voor
noemde Vereenigingen bij Ons in beroep zijn 
gekomen; dat de Raad in hoofdzaak aan
voert, dat bij de beoordeeling van de aanvra
gen om vergoeding voor boventallige onder
wijzers aan bijzondere scholen over de aan 
1923 voorafgaande jaren in de gemeente Rot
terdam niet is uitgegaan van het gemiddelde 
,iantal leerlingen per onderwijzer op de open
bare scholen, zooals dit met ingang van 1 
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Jan11a l'i 1923 bij de z.g. Technische hel'z iening 
van de wet is voorgeschre,·en, doch dat daar
bij toen uitgangspunt is geweest de voor de 
openbal'e scholen geldende regel, dat, behalve 
het hoofd, per klasse-afclecling een onderwij 
zer werd aangesteld , zonder dat de zwakkere 
of sterkere bezetting der klassen onmiddellijk 
van invloed was op het aantal leerkrnchten 
en alzoo bij de beschouwing· va.11 de aanvragen 
iecl r e betrokken bijzondere school werd be
oordeeld, a lsof het eene openbare school was ; 
dat de vergoeding, welke in 1921 was toege
kend , en nu voor 1923 weder a ls grondslag 
wordt genomen, dus op een gansch anderen 
grondslag was bepaald, een gronds lag, die 
·ecle l't de Technische herziening van de wet 
11iet moer mocht worden gebezigd; dat boven
dien in het algemeen tegen de opvatting van 
Ged . Staten de bedenking moet rijzen, dat in 
het geheel geen rekening wordt gehouden met 
mogelijken achteruitgang va11 de bijzondere 
school in den loop dezer be ide overgangs
jaren ; dat het bij die opvatting kan voor
komen , clat eene bijzondere school , die op 
grond van het aantal leerlingen .va11 de ge
meente twee lee rkrachten ve rgoed krijgt, bij 
aanme1·kelijken teruggang van het getal kin
deren niettemin gedurende nog twee jaren de 
wedden van de beide boven tal I ige lee rkrachten 
van de gemeente kai:l ontvangen, en zelfs bij 
het ontstaan van eene vacatu re onder het per
sonee l bevoegd zou moete n worden geacht, die 
vacature b.v. tijdelijk aan te vu ll en ten laste 
van de Gemeente, a l zou aan de leerkrach ten 
geen feitelijke behoefte meer bestaan ; da t 
ook in de beslissing van Geel. Staten met het 
ontstaan van vacatures aan de betrokken bij 
zondere scholen geen rekening is gehouden en 
het in 1923 nieuw aangestelde pe rsonee l (op 
de scholen Oranjeboomstraat u 0

• 121, Boom
gaarcldwarsstraat n°. 15, Gedempte Slaak n°. 
86a en Schieclamschensingel n°. 88) eveneens 
voor: rekening van de gemeente is gebrach t ; 
dat het bestuur van de Vereenig ing tot bevor
del'ing van Katholiek onderwijs ten aanz ien 
,·an de school aan den Schiedamschcn singel 
88 in hoofdzaak aanvoert, dat de beteekenis 
--an het tweede lid van a rt. 100 de r Lager
Onderwijswet 1920 deze is, dat de besturen 
der bijzondere schol en nog gedurende twee 
jaren recht hebben op vergoeding van bovcn
tall ige onderwijzers na het tijdstip, waarop 
de gemeente de boventallige onderwijzers 
heeft a fgeschaft, en wel volgens het systeem 
en op dezelfde basis, a ls waarop de besturen 
der bijzondere scholen deze ve rgoeding kregen 
in het laatste jaar, waarin do gemeente aan 
ha1:e scholen nog bovental I ige onde rwijzers 
vergoedde; dat nu het systeem, door de ge
meente Rotterdam in verband met de ve r
goeding van boventallige onderwij zer· aan bij 
zondere schol en gevolgd, dit was, dat de ge: 
meente vergoedde aan iedere school een hoofd 
pi us een onderwijzer voor iedere ki asse, het
geen in overeenstemming was met de vergoe
d ing voor boventallige leerkrnchten aan de 
e igen scholen van de gemeente; dat nu a ls 
vaststaande mag worden aangenomen, dat de 
gemeente in de eerste maa nden va n 1922 nog 
boventallige leerkrachten aan hu n, e igen scho
len ve rgoedde, zoodat de Besturen de r bij-

zondere schol en in iede r geval op grond van 
art. 100, lid 2, in de jaren 1922 en 1923 nog 
recht hadden op vergoeding van boventallige 
onderwijzers, en wel volgens 't systeem :1 hoofd 
per school plns 1 onderwijzer per klas; dat in 
verband met het systeem aa11vaarcl door het 
college van Geel. Staten, aan het bestuur vel'
goeding wordt gegeven voo r hetzelfde aanta l 
boventalli ge leerkrachten, hetwelk iu het jaar 
1921 door de gemeente voo r deze school aan 
dit Bestuur is vel'goed; dat 11u bij het vol gen 
van dit systeem geen rekening ermede word t 
gehouden, dat het Rijk in 1921 voor de onder
havige school niet hetze lfde aantal onderwij 
zers heeft vergoed als i II het jaar 1923, zoo
dat hierdoor een verschil is ontstaan ten na
deele van zijn bestuur; dat het er op heeft 
gerekend, over het jaar 1923 vergoed te krij 
gen door Rijk en gemeente tezamen 1 hoofd 
pe r school plu · 1 onderwijze r voor iedere klas, 
en clerhal ve ook op cl ie basis de sal ar isser. 
aan het onderwijzend personeel heeft uitbe
taald; dat het bestuur van de Rotterclamsche 
Vereenig ing voor K atholiek ondenvijs ten 
aanzien van de schol en aan de Mauritsstraat 
84 en Hoflaan 1091, aanvoe ,·t, dat het meent, 
dat art. 100 1 id 2, de l' Lager-Onderwijswet 
1920 ook wel degelijk geldt voor scholen voor 
gewoon la ge r onderwijs in den zin van art. 
193, lid 1, en voor oude uitgebrnid lager on
derwijs en meer uitgebreid lage r onderwijs
scholen in don zin van art. 193, lid 2, de r 
Lager-Onderwij wet 1920, en ten aanzien va11 
de scholen Oranjeboomstraat, 121, H ammer
straat 15, Boomgaarddwarsstraat 15, Isaac
Hubertstraat 95, Schoutenstraat 119 en Ge
dempte Sl aak 86a, he tze l{cle, als het Bestuur 
der Vereenig iug tot bevordering van Katho
liek bijwnder onderwij , ten aanzien van de 
school aan den Schiecfomschen s ingel 88, aa11-
voert; 

0. dat art . 100, 1 id 1, der Lager-Onder
wijswet 1920 bepaalt, dat, indien in eene ge
meente aan eene open ba re school mee1· onde1•
wijzers werkzaam zijn, dan het aantal, waar
van de jaarwedden door het Rijk aan de ge
meente worden vergoed, het bestuur ecner, 
naar de onderscheidingen van art. 3, 2e en 
4e lid, overeenkomstige bijzondere school in 
di e gemeente aansp raa k heeft op vergoeding 
uit de gemeente kas van de jaarwedden en 
wedden van een met betrekking tot het aan
tal leerlingen aa n die school evenredig aantal 
aan die school ve rbond n onderwijzers boven 
het aantal , w aarva.11 de jaarwedden en wed
den door het Rijk aan dat bestuur worden 
vergoed , en al s grondslag de l' bernke11ing 
aangeeft het gemiddelde aantal leerlingen per 
onderwijzer aan de gezamenlijke overeenkom
stige openbare schol en; dat lid 2 van art. 
100 bepaalt, dat deze ve rgoeding wordt ui t
gekeerd over het tijdva k, gedurende hetwelk 
aan de openbare school meer onderwijze l'S 
werkzaam zij n dan het aantal, waarvan de 
jaarwedden door het Rijk aan de gemeenten 
worden ve rgoed en tot twee jaren daarna: 
nat op groucl van lid 1 als grondslag der 
berekening moet worden beschouwd de z.g. 
klassecleeler van de o,•e reenkomstige open
bare schol en in het jaa r, voorafgaande aan 
dat, ·waarover ve rgoeding wordt gevraagd ; 
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dat de woot·den: , .on tot twee ja.ren daarna", 
blijkens de geschiedenis van de wet, zijn op
genornen 0111 aan de besturen van de bijzon
dere schole n gelegenheid te gernn zich gelei
delijk aan te passen aan wijziging van dien 
k lassedee ler; dat hieruit volgt, dat, indie n in 
eenig jaar de klassedeeler der openbare scho
len wijziging ondergaat de besturen van de 
overeenkomstige bijzondere schole n met den 
ongewijzigden klassedeeler van dat jaar nog 
gedurende twee ja.ren rekening n1ogen hou
den; dat ook reeds voor de wijziging van 
art. 100, 1 id 1, hij de wet van 16 F ebrual'i 
1923, S. 38, als grondslag der vergoeding 
behoorde te worde n genomen de klassedee ler 
van de overeenkomstige openbare lagere scho
l en, zoodat bij de berekening van de vergoe
ding voor boventallige onderwijzers voor 1923, 
met toepassing van den klassedee ler van het 
jaar 1921 of 1922 zich niet voordoet het door 
den gemeenteraad van Rotterdam opgewor
pen bezwaar, dat een· grnndslag wordt gebe
zigd wel ko na voormelde wijzigingswet niet 
,au mogen worden gebezigd; dat bij de hier
boven aangegeven wijze van berekening ook 
het bezwaa ,. van den gemeenternad , dat met 
mogel ij ken achternitgang van de bijzondere 
school in de n loop der beide overgangsjaren 
niet wordt gerekend, vervalt ; dat het bezwaar 
van den gemeenteraad , dat ook rnrgoed ing 
zou moeten worden verleend voor nieuw aan
gesteld personeel , moet worden afgewezen, 
aangez ien de slotbe paling van art . 100, lid 2, 
niet bepaalde boventallige onderwijzers, doch 
den grnndslag van de berekening haudhaaft, 
waarbij het onverschillig is, of de leerkracht 
,·oor we lke op grond van die bere kening ver
goeding moet worden toegekend, eenzelfde 
reeds te voren aanwezige persoon is, of twee 
of meer e l kaar al of niet met tu sche npoozen 
opvolgende personen; 

0 . voorts, dat gewraakt moet ·worden het 
standpunt vau de appelleerende schoolbestu
ren, dat de slotbepaling van art. 100, li<l 2, 
de n school besturen recht geeft op vergoeding 
ma bovcnt11ll ige onderwijzers na het tijdstip, 
waarop de gemeente de boventallige onderwij 
zers heeft afgeschaft, volgens het systeem en 
e n op deze! fde basis, a ls waarop de besturen 
<ler bijzondere lagere scholen deze vergoeding 
kregen in het laatste jaar, waarin de ge
meente aan hare scholen nog boventa llige 
onderwijzers vergoedde; dat immers de slot
hepal i11g van art. 100, lid 2, den grond lag 
n111 de bereke ning , zooals deze voor de wijzi
g ing van de kl assedeeler der openbare lagere 
scholen had behooren te zij n toegepast, hand
haaft, en n iet de wijze van berekening, zooals 
deze verkeerdelijk door den Gemeenteraad of 
door Geel . Staten is toegepast; 

0. wijders, dat de kl assedeeler van de open
bare schole n vooe gewoon lager onderwijs te 
Rotterdam, blijkens nader op verzoek van de 
Afdeeling va11 den Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur, ingewonnen inlich
tingen, in 1921 28.988 was en in 1922 29.953; 
dat met toepassing van de slotbepaling van 
art. 100, lid 2, vol gens den klassedecler van 
1921, gelet op de aanvrnge van de schoolbe
sturen, aanspraak kan worden gemaakt op 
vergoed ing uit de gemeentekas voor de sala
rissen , onderscheidenlijk voor de school aan 

de Oraajeboomstraat 121 van drie onderwij
zers, voor de school aan de Hammerstraat 15 
van vier. onderwijzers, voor de school aan de 
Boomgaarddwarsstraat 15 van twee onderwij 
zers, voor de school aan de Isaac-Hubertstraat 
95 van tvvee onde rwijzers, voor de school aan 
de Schoutenstraat 119 van één onderwijzer, 
voor de school aan de Gedempte Slaak 86a,, 
van geen onderwijze r e n voor de school aan 
den Schiedamschcn singel van één onder
wijzer; 

0. ten s lotte, dat de beslissing van Geel. 
Staten ten aanzie11 vau de schol en aan d,, 
Mauritsstraat 84 en de Hoflaan 1091 juist 
moet worden geacht, aa11gezien de vergoeding 
volgens art. 100 a lleen geldt voor scholen, 
onderscheiden in art. 3, tweede en v ierde lid , 
tot welke scholen niet behooren de scholen, 
welke in stede van te zijn ingericht overeen
komstig art. 3, leden 2 en 4, nog waren inge
richt overeenkomstig a rt. 2b i., , leden 2 on 3, 
van de wet van 1878 ; 

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

I. het beroep van het Bestuur dei· Rotter
damsche Vereeniging vOOt' Katholiek onder
wijs , gevestigd te Rotterdam, ongegrond te 
verk laren, voor zooveel betreft de scholen aau 
de M auritsstraat 84 en de Hoflaan 1091 ; 
II. met wijziging voor zoover noodig van het 
bestreden beslui t van God. Staten het bedrag 
der vergoeding, waarop de appelleerende 
schoolbesturen op grond van a ,·t. 100 del' 
Lage r-Onderwijswet 1920 over het jaar 1923 
aanspraak ktumen maken voor hunne na te 
noemen te Rotterdam gevest igde schol en, vast 
te stellen als volgt: 

voor de school aan de Oranjoboomstraat 121 
op f 4295.83; 

voor de school aan de Hammerstraat 15 op 
f 6861.47; 

voor de school aan de Boomgaarddwars
straat 15 op f 3295.83 ; 

voor de school aa n de Isaac-Hubertstraat 
95 op f 3326.33 ; 

voor de school aan de Schoutenstraat 119 
op f 2316.25; 

voor de school aan het Gedempte Slaak 
86a op n ihil en 

voor de school aan den Schieclamschen sin
gel 88 op f 2300.84. 

Onze Iliinister vau Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

(A.B.) 

21 Jul i 1928. KONJNKLlJK BESLUIT 
(Motor- en Rijwielreglement Art. 36 j 0

• 

a rt. 47). Een bes luit van Geel. Staten tot 
indeel ing van wegen krachtens art. 36 en 
tot ges loten ve rkl aren vau wegen krnch
tens art. 47 waa rin rle redene n van in
deeling en 'ges loten ver klaren niet zijn 
ve rmeld , is in strijd met genoemde artike
len. E e n besl uit. gei.omen krnchtens art . 
47 , waarbij wegen zij n gesloten met het 
oog op de afmet ingen van motonij tuigen. 
is in strijd met genoemd arti kei. dat niet, 
als art. 8, de mogelijkhe id opent om we
gen te sluiten voor motol'l' ij tuigen en aan
hangwagens , we l kc bep;ialde afmetingen 
te boven gaan. 
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Wij WILHELMINA, enz.: 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Bond van Bedrijfsautohouders in eder-
1 and tegen het besluit van Ged. Staten van 
Zeeland ,·an 27 October 1927, n°. 181, 2e 
Afd., tot intrekking van besluiten tot s luiting 
van wegen in Zeeland voor zware rnotorrij
tui gen in het belang van de vrijheid en vei
lighe id van het verkeer, tot indeel ing van 
wegen in klassen en sluiting van wegen in het 
belang van het in stand houden en de bruik
baarheid der wegen in Zeeland; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschi ll en Yan Bestuur, gehoord, advies van 
19 Juni 1928, n°. 545 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 6 Juli 1928 n°. 383, afd . 
Waterstaat A; 

0. dat Ged. Staten van Zeeland bij voor
noemd beslui t, krachtens artike l 36 van het 
Motor- en Rijwielregl ement, eon provincialen 
weg hebben ingedeeld in klasse II en 15 we
gen in klasse III en krach ten at·tikel 47 van 
daL reglement gesloten hebben verklaard: 

a. a lle wegen, geen Rijkswegen zijnde en 
ge legen bui ten de bebouw<le kommen der ge
meenten, voor zoover niet ingedeeld i11 klasse 
II of III. voor motorrijtui gen, waarvan de 
grootste wielbelasting meer dan 1800 ICG. en 
de breedte meer dan 2.10 M. bedragen, onder 
bepaling, dat de snelheid op rlPzc wegen ten 
aanzien van ingeschreven motorrij tu igen niet 
grooter mag zijn dan in hun in chrij vingsbe
wijs voor de wegen der IIIe klasse is aange
gc ,·en; 

b. de Provinciale wegen, alsmede andere 
wegen, geen Rijkswegen zijnd en gelegen 
buiten de bebouwde kommen der gemeenten. 
YOOr aanha ngwagen , waarvan het gewicht 
met inbegrip van elf' lading meer bedraagt 
dan 1200 K.G. ; 

dat Geel . Staten daarbij hebben overwogen, 
dat wegen, welke in kla se I gerangschikt 
k11nnen worden, in de provincie Zeeland niet 
voorkomen; dat voor eene incleeling in klasse 
JI a ll een in aanmerking kan komen de Pro
vinciale weg van Draa ibrug over Sluis naar 
<le R ijksgrens bij St. Anna- ter Mu id n; dat 
voor eene incleeling in klasse UI in aanmer
king kunnen komen : 

1. de P rovinc iale weg Buitenlu t- Groede--
1 ÎC'IIWvJiet: 

2. de Provinciale weg choondijk IJzen
rlijke-Rijksgrens ; 

3. de Provincia le weg Oostburg- Zuid
Za nde; 

4. de Provinciale weg tu, schen Weste lijk 
en Ooste lijk Zeeuwsch-Vl aanderen; 

5. de Provincia le weg 1ei,zen- Ax 1; 
6. Walsoorden-Hulst ; 
7. ., Zierikzee-Zij pe; 

de weg van weg sub 7° naar B ru inisse; 
9. de weg Middelburg- Oost Souburg

Vl i s ingen; 
10. de weg Middelbu1·g- Veere: 
ll. de weg Middelburg-Seroo kerk Oost

kape lle-Domburg; 
12. de weg MidclelbUL·g- We t ouhurg

Vl iss in gen: 
13. de Provincia le weg Goc -'s Graven-

polder-Hoedekenskerke: 
14. de Provinciale weg van nabij 's Heer

H endrikskinderen naar het Wolphaartsclijksche 
Veer; 

15. de Provincial e weg Zeeland en oord
Brabant; 

dat ten aanzien van de ovel'ige wogen, geen 
Rijkswegen zij nde en gelegen buiLcn de be
bouwde kommen der gemeenten, welke niet, 
voor eene indee l ing in k lassen in aanmerking 
kunnen komen, eenc sluiting, a ls bedoeld in 
artikel 47 van het :\lotor- en Rijwielregle
ment, gewcnscht is. met dien verstande, dat 
deze betrekking heeft op motor rijtuigen. waar
va n de grootste wielbelasting meer clan 1800 
K.G. en de breeilte meer dan 2.10 M. bedra
gen, tenvijl de snelheid op bedoelde wegen 
ten aanzien van ingeschreven motorrijtuigen 
niet grootcr zal mogen zijn dan in hun in
schrijvingsbewijs voor de wegen der 3e klasse 
is aangegeven; dat het ten aanz ien van het 
be rijden de,· wegen m t aanhangwagens wen
schel ijk i~, krachtens artikel 47 van voornoemd 
Reglement, a lle Provinciale wegen, a lsmede 
andere wegen, geen Rijkswegen zijnde, en ge
legen buiten de bebouwde kommen der ge
meenten, g sloten te verklaren voor aanhang
wagens, waarvan het gewicht met inbegrip 
van de lading m e r bedraagt dan 1200 K.G .. 
met dien verstande. dat voor bepaalde wegen. 
krachtens artikel 54 van voornoemd Regle
ment, ontheffingen zu llen worden verleend : 

dat van <lit besluit de Bond van Bedrij fs 
autohouclers in Nederland bij Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat volgen artikel 
47 van het Motor- en Rijwielreglement, wegen 
a ll een gesloten mog·en worden voor motonij 
tuigen en aanhangwagens, waarvan het ge
wicht met inbegrip van de lading of de groot
ste wielbelasting een in het beslui t aange
geven maximum overschrijdt ; doch dat daarin 
niet beperkt mag worden de breedte van die 
voertu igen; dat volgens a rt. 47, l id 1, en a rt. 
36. ]ic] 5, van het Reglement het bedoelde 
besluit met redenen moet zijn omkl eed en dez<' 
,·edenen daarin z. i. ontbreken; dat de reden, 
<lie tot de instelling van de kl asse- indeeli ng 
der wegen heeft gevoerd, hoofdzakelijk is om 
eenheid ten deze in het gehee le I and zooveel 
mogelij k te bereiken en de wenschelijkhei<l 
om het verleenen van ontheffingen zoovee l 
mogelijk overbodig te maken. zij nde dit de 
oorzaak van grooten aclm i11istratieven omslag 
en veel last voor de autogebru ikers; dat door 
een zoo groot aantal wegen voor hot a uto
verkeer onder bepaalde voorwaarden te slui 
ten, zij het ook met de mogel ijkhe id tot het 
verleenen van ontheffing d it euvel in de pro
vinc ie Zeeland in strijd met bovengeschetsto 
bedoeling zeor ernstig- zal toenemen ; dat het 
daarom zeer gewonscht, zoo niet noodzakelijk 
moet worden geacht, al Ie thans niet ingedeelde 
wegen minstens in klasse III in te deelen; 
dat het tevens min tens noodzakelijk moet 
worden geacht, dat waar het gedeelte van den 
verbindingsweg van de stad Middelburg met 
het vaste land van oord-Brabant t.ot Kapell e 
door de Rijksautoriteiten in kl asse II is ge
rangschikt, eveneen het gedeelte provincial e 
weg vanaf K apel le tot aan de grens van 
Noord-Brabant in di zelfde klasse wordt in-
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gedeeld ; dat het evenzeer noodzakelijk is, de 
mogelijkhe id te scheppen, om de stad Vlis
singen langs een weg- van de klasse II te be
re iken, waartoe het noodig zal zijn den weg 
M iddelburg- Vlissingen in die klasse in te 
dee len; dat eene dergelijke overweging even
zeer geld t voor den weg W a lsoorden- Hul st 
tot aan de Belg ische g rens, zijnde dit de 
eenige doorgaande verbindingsweg naar Bel
g ië; dat derhalve dit beslui t mede moet wor
den geacht in strijd te zij n met het algemeen 
belang; 

0. dat bij het bestreden besluit van Ged. 
Staten o. m. wegen zijn ingedeeld krachtens 
a rtikel 36 van het ":\fotor- en Rijwiel reglement 
en wegen zijn gesloten ver klaard krachtens 
art. 47 van dat R eglement; 

dat zoodanig bes! u it krachtens het bepaalde 
in art. 36, lid 5, en art. 47, lid 1, van voor
noem d Reglement met redenen moet zij n om
k leed ; dat het bestreden besluit van Ged. 
Staten niet kan worden geacht met redenen te 
zijn om kleed, daar immers de redepen, waar
.om geen weg in klasse I kan worden inge
deeld, slechts een weg in klasse II en 15 we
gen in klasse III, en waarom het gewenscht 
is de ornrige wegen, geen Rijkswegen zij nde 
e n gelegen bniten de bebouwde kommen der 
gemeenten, gesloten te verklaren voor motor
l'ijtuigen van zekere wielbelasting en breedte 
en aanhangwagens van zekere wielbelasting, 
niet zij Il vermeld ; 

dat m itsdien het bestreden besluit is geno
men in strijd met art. 36 , li d 5 en art. 47, 
lid 1 van voorno md Reglement ; 

0. voorts , dat Ged. Staten, krachtens art. 
47 van meergenoemd R eglement, wegen kun
nen gesloten verklaren voor motorrij tuigen, 
en aanhangwagens, waarvan het gewicht met 
inbegrip van de ladi ng of de grootste wiel
belasting een aangegeven maximum over
schrijdt ; 

dat hierbij n iet. zooals bij artikel 8 van 
-voornoemd R eglement, de mogelijkheid wordt 
geopend om wegen te slu iten voor motorrij
t uigen en aanhangwagens, welke bepaalde af
metingen te boven gaan ; 

dat mitsdien het besluit van Ged. Staten 
ook i11 st.rijd is met het voornoemde art. 47, 
YOor zoover bij het besluit, krachtens art. 47, 
wegen zij " gesloten met het oog op de afme
t ingen van motorrijtuigen; 

dat, nu wegens strijd met het Motor- en 
Rijwielreglement het bestreden besluit be
hoort te worden vernietigd, de bezwaren van 
den appellant tegen de indeeling in kl assen, 
zooals zij door Ged . Staten is geschied, welk 
gewicht men daaraan ook onder het lich t van 
de ingewonnen ambtsberichten moge toeken
nen, thans bu iten beslissing kunnen blijven; 

Gezien de Motor- en Rijwie lwet en het 
::Vfotor- en Rijwielreglement; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het besluit van . Ged. Staten van Zeeland 

nrn 27 November 1927, n°. 181, 2e afd. , te 
-vern ietigen, voor zoover daarbij krachtens a r t . 
36 van het Motor- en R ijwielreglement wegen 
zijn ingedeeld en krachtens art. 47 van di t 
R eglement wegen zijn gesloten verklaard. 

Onze Minister van W aterstaat is belast, enz. 
(A.B.) 

21 Jul i 1928. KONINKLIJK BESLUIT 
(Wet openbare middelen van vervoer Art. 
3) Hangende het beroep tegen een besluit 
van Ged. Staten tot het verleenen van een 
vergunning tot het in werking brengen 
van een autobusdienst behoort dit college 
daarin geene wijzig ing aan te brengen ten 
a anzien van de punten, waaromtrent be
roep is ingesteld , en die door dit beroep 
aan de beslissing der Kroon zijn onder
worpen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 

Beschikkende op het beroep, ingesteid cloor 
de Directie der Nederlandsche Spoorwegen 
tegen de beschikking van Ged. Staten van 
Friesland van 12 October 1927, n°. 92, l e 
Afd. B., waarbij de a an R . van der L ey en 
L. Bantema te Oudebildtdijk bij beschikki ng 
van Ged. Staten voo rnoemd van 11 Mei 1927, 
n°. 179, l e Afd. ·B., verleende vergunning tot 
het in werking brengen van een au tobusdienst 
voor het traject Westhoek (St. J acob iparochie) 
- L eeuwarden is gewijzigd in di en zin, dat de 
dienst alle werkdagen, uitgezonderd des Woens
dags, mag worden uitgeoefend, doch dat daal'
tegenover het traject i 11 zoover is ver kort, dal 
de dienst het uitgangspunt en e indpunt zal 
nemen bij den Koudeweg in plaats van in den 
Westhoek; 

D en E aad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen val! Bestuur, gehoord, advies va n 
6 Maart 1928, n°. 194 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 28 Juni 1928, 11°. 436, Afd. 
Vervoer- en Mijnwezen; 

0 . dat Ged. Staten van :Friesland bij be
sluit van 12 Octoher 1927 de aan R. van de,
Ley en L . Bantema te Oudebildtdijk bij hun 
besluit van 11 Mei 1927 verleende vergun
ning tot het in werking brengen van een auto
busdienst voor het traject Westhoek (S t. 
J acob iparo~hie )- L eeuwarden hebben gewij 
zi gd in dien zin, dat de dienst all e werkda
gen, uitgezonderd des Woendags, mag worde11 
uitgeoefend, doch dat daartegenover het tra 
ject in zoover wordt verkort, dat de dienst 
het aanvangspunt en eindpunt zal nemen bij 
den Koudeweg in plaa ts van in den West
hoek, met h andhaving overigens van all o aan 
de vergunning verbonden ,·oorwaarden : 

dat van dit besluit de Di rectie der Neder
la ndscbe Spoorwegen bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat zij reeds bezwaa" 
had tegen de verleende vergun ning, voor zoo
ver betreft het gedeelte Stiens-L eeuwa ,-den. 
en dat deze wijzig ing den dienst op di t ge
deel te nog belangrijk uitbreidt zoodat haar be
zwaar des te ernstiger is geworden ; 

0. dat hangende het beroep tegen een be
slui t va n Ged . Staten, dit college daarin geene 
wijziging behoor t aan te brengen ten aanzien 
van de punt.en, wa aromtrent beroep is inge
stelcl, vermi ts door het be roep deze pnn ten 
aan Onze bes! iss ing zijn onderworpen; 

dat in het onderhavige geval Ged. State11 
van Friesfand bij bes] uit van 12 October 1927 
wijzig ing hebben gebracht in hun beslu it van 
11 M ei 1927, waai:tegen door de Di rectie der 
N ederlandsche Spoorwegen be roep bij Ons was 
ingeste ld , op welk beroep eerst bij beslui t van 
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25 November 1927, 11°. 19, door Ons is be
l i t · 
dat deze wijziging mede betrekking had op 

het t raject Stiens-Leeuwarden, waartegen het 
beroep ,·an de Directie der Nederlandsche 
Spoorwegen gericht \\"aS; 

dat derhalve het besluit van Geel. Staten 
van Friesland va11 12 October 1927 niet kan 
worden gehandhaaîd; 

Gezien ,de wet Openbare Vervoerm iddelen ; 
H ebben goedge,·onden en verstaan : 

het besluit van Ged. Staten van Friesland 
van 12 October 1927, 11°. 92. le afd ., te ver
n ietigen. 

Onze :Ministe r van Wate ,·staat is belast, enz. 
(A.B . ) 

21 Jul-i 1928. KONINKLIJK BESLUIT 
(Lager Onderwijswet 1920 Art . 100) T en 
onrechte is de jaarwedde van een boven
tall ig onderwijzer niet voor vergoeding in 
aanmerking gebracht op g1·ond van de 
omstandigheid, dat het schoolbestuur niet 
bij de Kroon in beroep is gekomen van de 
beschikking van den Minister tot rnstste l
ling der vergoeding ex. art. 97. fmmei 
spreekt art. 100 lid 1 van " worden ver
goed", d. i. feitel ijk worden vergoed, en 
kan in casu van een schuldig verznim van 
het schoolbestuur niet worden gesproken, 
nu de bes! iss ing van den Minister voort
vloeide uit zijne uitlegging van art. VII 
der wet Y<tn 30 Juni 1924, S. 319, waar
tegen het schoolbestnur blij kbaar· geen 
·bezwaar had. 

Wij WJLBELMINA , enz. ; 

B eschikkende op het beroep, ingesteld door 
het Bestuur der Vereeniging " de Twee 
Roomsch-K atho lieke Parochien van Zwolle" 
tegen het besluit van Geel. Staten van Over
ijssel van 20 December 1927, 2e a fd . 11° . 12041/ 
8054, waarbij ongegrond is verklaard ,iijn be
roep tegen het besluit van den Raad der ge
meente Zwolle van 7 December 1926, n°. 717, 
houdende afwijzende beschikking op zij n ver
zoek om toek nning van de vergoeding vol
gens art. 100 der Lager-Onderwijswet 1920, 
over de jaarwedde van den over het tijdvak 
van 16 September tot en met 31 December 
1924 aan de bijzondere school, Koestraat n°. 1 
a l daar , verbonden boventalligen onderwijzer 
J. A. H. T eurl ings; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord, adv ies van 
4 Mei 1928, 11°. 411; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
13 Juli 1928, n°. 17980, afd. L.O.F.; 

0. dat de R aad der gemeente Zwolle bij be
slui t van 7 December 1926 afwij zend hee ft be
sch ikt op het verzoek van het Bestuur der 
Vereenigi11g , de Twee Roomsch-Katholieke 
Paroch ien van Zwolle" om vergoeding van 
het sala ris Yan een boventalligen onderwijzer 
over 1924 voor de school voor meei- uitgebreid 
lager onderwijs aan de Koestraat uit over
weging, dat bij de vaststelling van de Rijks-

vergoeding over dat jaar, Onze :Mi nister van 
Onderwijs, Kunsten en \.Vetenschappen, ten 
onrechte daarvoor niet in aanmerking heeft 
gebracht de jaarwedde van den over het t ijd
vak van 16 September tot en met 31 Decem
ber 1924 aan de school verbonden onderwijzer 
J . A . H. Teurlings die, volgens de meening 
van den Raad niet boven het verplichte aan
ta l onderwijzers aan de school verbonden was; 
dat, na dat het school bestuur bij Ged . Staten 
van Overijssel in beroep was gekomen , dat 
coll ege bij besluit va n 20 December 1927 het 
bernep ougegrond heeft verklaard, uit over
weging dat krnchtens art. VII de r op 1 J u i i 
1924 in werking getreden ,vet va n 30 Juni 
1924. S. n°. 319, de scholen voor meer uit
gebreid lager onderwijs voor de berekening 
van de vergoedingen van het R ij k en gemeen
ten moesten worden beschouwd als een samen
stel van eene school voor gewoon lager onder
wijs en eene school voo r u itgebre id lager on
derwijs, be ide staande onder hetze! fde hoofd; 
dat, ingevolge art. UI van ,·oornoemde wet, 
cl Rij ksvergoeding over 1924 tot en met 1929 
wordt berekend volgens de op 31 December 
1923 geldende regelen, echter met dien ver
stande, dat daarbij buiten aanmerking blij,·en 
de onderwijzers, die te rekenen Yan 1 J ui i 
1924 in dien t zijn getreden boven het aantal, 
gesteld in art. 28 der wet, zooals dat art. van 
1 Juli 1924 tot en met 31 December 1929 
wordt gelezen; dat volgen de op 31 Decem
ber 1923 geldende regeling de meergenoemde 
school voot· meer u itgebreid lager onderwijs. 
met eene gemiddelde schoolbevolki ng ove,· 
1923 van 316 leerlingen over 1924 aansprnak 
kan maken op eene R ij ksvergoed ing voor 10 
onderwijzers, met inbegrip van het hoofd der 
school (7 verplichte- en 3 overcomplete-onder
wijzers}; dat, doordat op 16 September 1924 
aan voornoemde school in dienst is getreden 
de onderwijzer J. A . H. Teurlings, de op 31 
December 1923 ge ldende regeling kwam te 
vervallen en daarvoor in de plaats trad art. 
VII der wet van 30 Juni 1924, S. n°. 319, 
zoodat voor de berekening over 1924 van de 
Rijksvergoeding en van de gemeentelijke ver
goeding de school moest worden beschouwd 
al s een samenstel van eene school voor ge
woon la ger onderwijs en eene school voor uit
gebreid lager onderwijs; dat het gem iddel d 
aan tal leerlingen over 1923 van de klassen 
voor gewoon ' lager onderwijs van genoemde 
school bedroeg 245 en van de kopklassen van 
de school 71 ; dat de onderwijzer Teurlings 
is benoemd aan de kla sen voor gewoon lager 
onderwijs; dat bij eene gem iddelde school
bevolking over 1923 van 71 leer! ingen, voor 
de kop klassen van de school voot· meer ui tge
hreicl lager onderwijs over 1924 aanspraak 
kon worden gemaakt op eene R ijksvergoeding 
van de jaarwedden van de 4 aan die klassen 
verbonden onderwijzers, en dat bij een ge
rn iddel d aantal lee rlingen over 1923 van 245. 
volgens art. 28 van de Lager-Onderwijswet 
1920, zooals dat artikel luid t krachtens de 
wet van 30 Juni 1924, S. n° . 319, voor do 
klassen voor gewoon lager onderwijs op eene 
Rijksvergoeding van de jaarwedden van 6 
onderwijzers, of in totaal van 10 onderwijzers; 
dat aangezien het Rijk slech ts de jaarwedden 
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van 9 onderwijzers hee ft vergoed, het school
bestuur ingevolge art. 99, 3e lid, van de 
Lager-Ónderwijswet 1920, van de beslissing 
van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, houdende vaststel) ing van 
de vergoeding bij Ons in beroep had moeten 
gaan; dat , nu het van die bevoegdheid geen 
gebruik heeft gemaakt, het, volgens de mee
ning van hun college, niet aangaat, de jaar
wedde van den 1neergenoe1nde n onderwijzer op 
de gemeente te verhal en; 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij 
Ons in bernep is gekomen, aanvoerende, dat 
vo lgens het bepaalde in art. 100, l e lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 een schoolbestuur in 
het daar geste l de geval aanspraak hee ft " op 
vergoeding uit de gemeentekas van de jaar
\\'edden en wedden ·van een met betrekking 
tot het aantal leerkrachten aan elk d ier scho
len, eveneedig aantal aan die scholen verbon
den onderwijzers boYen het aantal, waarvan 
de jaarwedden en wedden door het R ijk aan 
dat bestuur wordt vergoed"; dat bij M iniste
rieele beschikking van 23 April 1926, n°. 
5994 afd. L. 0. F. , te r kennis van het bestm,r 
is gebrncht, dat door het Rij k n iet ,, \\'ordt 
vergoed" het salari s van den onderwij zer 
Teul'lings over het tijdvak 16 September tot 
en met 31 December 1924, zoodat, naar het 
oordeel van het bestuur, dit salaris , overeen
komstig het bepaalde in art. 100, l e lid, der 
wet, ten laste der gemeente kan \\'orden ge
bracht; dat het feit, dat het bestum destijds 
niet van de Ministerieele besl issing in be rnep 
is gegaall, z. i. geen g rnnd kan opl everen om 
de gevraagde gemeentelijke vergoeding te we i
geren; dat, wa1·e dit I aatstc wel het geval, 
de consequentie daarvan zou zijn, dat een 
schoolbestuur val! elke Ministerieele beschik
king tot vaststelli ng van de Rijksvergoeding 
in beroep zou moeten gaan, zei fs wanneer het 
zoodanige beschikking juist en in overeenstem
ming met de ten tijde van het geven dier 
beschikking geldende jurisprudentie acht; dat 
imn1 ers n i1n1n el' is te voorzien, hoe de juris
prndentie zal luiden op het t ijdstip, waarnp 
rle beslissing op de aanvrage om gemeentelijke 
vergoeding door , den Gemeenteraad wordt ge
nomen zoodat, in het systeem van Ged. Sta
ten , ·een school bestuur de dupe zou kunnen 
worden van een wisselende jurisprudentie 
door niet van eene Ministerieele besl iss ing, 
welke bij het ve rstrijken van den voorgeschre
ven beroepstermijn, in overeenstemming is 
met de dan bestaande jurisprudenti e, in bernep 
te gaan; 

0. dat art. 100, lid 1 der Lager-Onderwijs
wet 1920 bepaalt, dat, indien in eene ge
meente meer onderwijze ,·s werkzaam zijn dan 
het aanta l, waarvan de jaarwedden door het 
Rijk aan de gemeente worden vergoed het be
stuur eener uaar de onderscheidingen van 
art. 3, 2e en 4e Jid , overeenkomstige bijzondere 
school in die gemeente aanspraak heeft op 
vergoeding ui t de gemeentekas van de jaar
\Yedden en wedden voor een met betrekking 
tot het aantal leerlingen aan elk dier scholen 
evenred ig aantal aan die scholen ve rbonden 
onderwijzers boven het aantal waarvan de 
jaarwedden en wedden door het Rijk aan dat 
bestuur worden vergoed; dat in het onder-

havige geval, krachtens de beschikking ntn 
Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 23 Apri l 1926 , n°. 5994, 
afd . L. 0. F. , welke in kracht van gewijsde 
is gegaan, de jaanredde van J. A. H. T eur
lings over het t ijdvak van 16 September tot 
en met 31 December 1924 niet door het Rijk 
aan het schoolbestuur wo1·dt vergoed; dat 
Ged. Staten van Overijssel ten omechte on
afhankelijk van deze beschikking, ze lf hebben 
bere kend , voor we1k aanta l onderwijzei·s h. i. 
de Rijksvergoed ing had behoo ren tB zijn Yer
leend en al leen de onderwijzers, \\'elke hoven 
di t g~ta.L werkzaan1 zij11 , al s boventallig be
schouwen; dat immers art. 100 , 1 iel 1 spreekt 
van de onderwijzei·s, werkzaan1 boven het aan
ta l waarvan de jaar\\'edden en wedden door 
het Rij k aan het bestuur worden vergo2d, d .i. 
feitelijk worden vergoed; dat wel is waar sal a
rissen, welke door de schuld ,·an het school
bestuur niet doo,· het Rijk worden vergoed. 
niet ten laste ntn de gemeente kunnen worden 
gebracht; da t echter va ,·, zoodanig·e schuld 
in dit geval niet kan worden gesprnken; dat 
Ged . Staten wel aanvoeren, dat het schoolbe
stnur bij Ons in berne p had behooren te ko
men Yan . de beslissing van Onzen iVlinister 
van Onderwijs, Kunsten en ·wetenschappen, 
\\'1tarbij de Rijksvergoed ing is toegekend. 
inaar dat van zoodanigen plich t en dus ook 
van schuldig verzuimen van dien plicht niet 
ka n wot'den gesprok n, nu de bes1 issing van 
Onzen :Milliste r voortvloeide uit zijne, zij het 
volgens Ced. Staten onjuiste, uitl egging van 
art. VII de r wet van 30 Juni 1924, S . 319, 
waartegen het schoolbestu llr blijkbaar geen 
bezwaa1· had ; dat mitsdien de Raad Yan 
Zwolle en Ged. Staten van Overijssel ten on
rechte rl e jaanvedde van J. A . H . Teurl ings 
over het tijdvak Yan 16 Septembe,· tot en met 
31 December 1924 niet voor vergoeding ex 
a!'t. 100 der T,age 1:-Ondenvijswet 1920 voo r 
vergoeding in aanmerking hebben gebracht, 
op grnnd va n de omstandigheid, dat het 
schoolbestuur niet bij Ons in beroep is geko
men van voornoemde beschikking van Onzen 
Ministe r van Onderwijs, Kunsten en vVeten
schappen van 23 April 1926; dat overigens 
op grnnd van rle stukken moet wonlen aall
genomen, dat ingevol ge het bepaalde in art. 
100, le I id , der wet rle jaarwedde van J. A . 
H. Temlings uit de gemeentekas aan het 
school bestuur behoort te wonlen vergoed: 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging va n he t besb-eden besluit 
van Ged. Staten van Overijssel en Yan het be
si uit van den Raad van Zwol Ie van 7 Decem
ber 1926. voor zoover daarbij afwijzend is 
besch ikt op het ve,·zoek van het appel leernnde 
schoolbestuur om vergoeding van de jaar\\'ed
de van den onderwijzer J. A. H. Teurlings te 
bepal en, dat de jaarwedde Yan dezen onder
wijzer over het t ijdvak van 16 September 
1924 tot, en met 31 December 1924 uit de ge
meentekas aa n het appelleerende schoolhe
stuur zal worden vergoed. 

Onze l\'Iiniste r van Onde rwijs, K ,msten en 
\1/etenschappen is helast enz. 

(A.B. ) 
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21 .Juli 1928. KONINKLIJK BESLUIT 
(Gemeentewet Art. 207) Ged. Staten heb
ben terecht goedkeuring onthouden aan 
een gemeentebegrooting, krachtens welke 
pensioenkorting op de salarissen der amb
tenarnn zou worden toegepast, nu de gel
del ij ke belooning dier ambtenaren niet te 
hoog is te ach ten en niet is aangetoond 
dat de financieele toestand der gemeente 
deze bezuinig ing e ischt. 

Wij WILHELM! IA, enz.: 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
Burgemeester en vVethouders, na mens den 
Raad der gemeente Millingen, tegen het be
sluit va n Ged. Staten van Gelderland van 27 
]\[aart 1928, nummer 179, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan de begrooting dier gemeente 
voor het dienstjaar 1928 ; 

Den Ra ad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen vau B estuur, gehoord, advies van 
27 Juni 1928. n°. 592: 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
Binnenlandsche Zaken en L andbouw van 
10 Juli 1928, afd. B.B. n°. 6500: 

0 . dat de R aad der gemeente Millingen in 
zijue vergadering van 6 October 1927 heeft 
vastgesteld de begrooting der gemeen te voor 
<len dienst 1928, daarbij met ingan g van 1 
Januari 1928 het pensioensve1·haal op de ge
meente-ambtenaren zoodanig uitbreidende, dat 
in dat verhaal ook betrokken worden de amb
tenaren, <li e vóór 1 J anuari 1925 in dienst 
der gemeente waren en wèl in deze mate, dat 
op hen zal worden verhaald 2 % voor e igen 
pensioen en 2 % voor weduwen- en weezen
pensioen ; 
da t Ged. Staten van Gelde1·land bij besluit van 

27 M aart 1928, n°. 179 , aan deze begrooting 
hunne goedkeuring hebben onthouden, ui t 
ovei·weging, dat de financieele toestand der 
gemeente , zooals die ook in deze begrooting 
tot uitcl rukk in g komt, tot uitbreiding van pen
~ioensverhaal niet noopt; dat ook in het be
drag de r weêl<len van de betrokkenen, welke 
wedde n Biet nan den hoogen kant zijn, geen 
motie f kan zijn gelegen, thans tot feitelij ke 
verm inde ring met 4 % over te gaan; dat de 
Raad we igeracht ig is gebleven, aan de ge
m aakte opmerking gevolg te geven en den 
gewraakten "verhaa lspost" (volgnummer 10 
der begrooting) ongewijzigd heeft gehand
lrnaf d ; 

dat van dit besluit het gemeentebestuur van 
::IJillingen bij Ons in beroep is gekomen, aan- ! 
voe,·ende, rl at de sa larissen nrn de door dezen 
maatregel getroffen a~btenaren gunstig af- , 
steken bij die van ande1·e gemeenten van de
zelfde grootte en financieele gesteldheid; dat 
z. i. rleze ambtenaren overigens r eeds veel 
voor hebben op de andere ingezetenen der 
gemeente; dat z. i. de gemeente in de harde 
noodzakelij khe id ve rkeert om, e venals het 
Rijk dat doet, het verhaal op de ambtenaren 
toe te passen; dat de tegenwoordige bevolking 
hoofdza kel ijk bestaat ui t arbeiders , visschers 
en wat middenstanders, die op zware lasten 
zitten; dat hoofdzakelijk zij dé te Millingen 
geheven wordende hooge be lasti ngen moeten 
opbrengen; dat z. i. naar versobering van de 
uitgaven moet worden gestreefd, om daar-

door ve rl aging van de belastingen te vet·krij
gen, terwijl de loonen der arbeiders te Mil
lingen uiterst laag zij n, waardoor zij zoo goed 
a ls geen belasti ng kunnen opbrengen; 

0. dat de geldelijke belooning de r gemeente
ambtenaren te Mill ingen, die vóór 1 Januari 
1925 in dienst zijn getred en , niet te· hoog is te 
achten , zoodat pensioenskorting op de sal a
rissen dier ambtenaren slechts op grond van 
dringeHde redenen gerechtvaard ig d zou zijn; 

dat niet is aangetoond, dat de financiëele 
toestand der gemeente deze bezuin iging eischt, 
terwij l ook overigens van de noodzakelijkheid 
daarvan niet is gebleken; 

dat mitsdien Ged. Staten te1·echt aan de 
begrooting voor het dienstjaar 1928 hunne 
goedkeuring he bben onthouden ; 

Gez ie n de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te ve1·klaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw is belast, enz. 
(A.B.) 

21 J uli 1928. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenla ndsche Zaken en 
L andbouw, aan H eere n Bm·gemeesters be
treffende: ve rkeerspolitie. 

N a overleg met den Minister van W ater
staat heeft mijn ambtgenoot van J ustiti e op 
12 dezer een rondschrijven gericht tot de 
Procureurs-Generaal bij de Gerechtshoven be
treffende de verhouding van verkeersregelende 
bevoegdheid van het personeel van den R ijks
waterstaat en van de Zuiderzeewerken tot die 
van politie. U gelieve een afschrift van di t 
mndsch rijven h ierbij aan te treffen. 1 Overeen
komstig het slot van dit rondschrijven heeft 
de Minister van J ustiti e zich thans tot mij 
gewe nd met het verzoek de aandach t van de 
Burgemeesters op den inhoud van het rond
schrijven te willen vestigen, met uitnoodiging 
voor zooveel noodig te bevorderen. dat rle ge
meentepolitie ter hunner plaatse zich overeen
komstig- het vastgestelde inzake de verhouding 
van de verkeersregelende bevoegdheid van het 
personeel van, den Rij kswate1'Staat en van de 
Zu iderzeewerken tot die der pol itie, gedrage. 

Ik voldoe aan dat verzoek het aan Uw oor
deel overlatend hoe een zoodanige verhouding 
in U we gemeente kan worden bevorderd. 

(B.) 

1 1lugustu.s 1928. BESLUIT tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 170 der hooger
onderwijswet van de Maatscha ppij tot B e
vo rdering der Toonkunst te A msterdam 
a ls bevoegd om bij de facul teit dei· lette
ren en wijsbegeerte aan de Rij ksu niver
siteit te Utrecht een bijzonderen leerstoel 
te Yestigen. S. 315. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

1 Z ie circu laire van <len M in, v. J ust. va n 
12 J uli 1928. 
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Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
19 Juni 1928, n°. 22123, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op de al'tikelen 170- 172 der hooger
onderwijswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 Jnli 1928 , n°. 17); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 Juli 1928, n°. 2948, 
a [deel ing Hooger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de Maatschappij tot bevordering der Toon

kunst te A 1nsterdmn aan te wijzen als bevoegd 
om bij de faculteit der letteren en wijsbegeerte 
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht een bij
zonderen leerstoel te vestigen, opdat door den 
daarvoor te benoemen hoogleeraar onderwijs 
worde gegeven in de theorie en geschiedenis 
der muziek. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
\Vetenschappcn is belast met de uitvoering 
van dit bes! uit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaat&t en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den R aad van State. 

Soestdij k, den lsten Augustus 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Ku11stcn cii W etenschappen, 

Wa s zink. 
(Uitgeg. 29 Aug. 1928.) 

À'UiJustus 1928. BESLUIT houdende vast
stelling van bepalingen ter uitvoering van 
de artikelen 2 en 14 der Marinescheeps
ongevallenwet (Staatsblad 1928 n°. 69). 
s. 31(1, 

Wij WILHELMINA, enz. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Marine ad interim en van Waterstaat van 21 
Mei 1928, Afdeeling B, le Bureau, no. 58, en 
van 16 Juli 1928, n°. 433, Afdeeling Vervoer
en Mijnwezen; en voor zooveel betreft het be
paalde in artikel 18 mede op voordracht van 
Onzen Minister van Financiën van 21 Juli 1928, 
n°. 106, afdeeling Generale Thesaurie; 

Gelet op de artikelen 2, eerste, zevende en 
achtste lid, en 14, zesde lid, der Marinescheeps
ongevallenwet (Staatsblad 1928 n°. 69) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Vast te stellen de volgende bepalingen ter 

uitvoering van de in bovenvermelde artikelen 
der Marinescheepsongevallenwet (Staatsblad 
1928, n°. 69) gegeven voorschriften: 

Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder : 
"de wet": de Marinescheepsongevallenwet 

(Staatsblad 1928, n°. 69) ; 
,,de Minister" : de Minister van Marine : 
,, de Raad" : de Marineraad. 
2. De Raad is gevestigd te 's-Gravenhage. 
3. l. Alvorens zitting te nemen, legt de 

voorzitter in handen van den Minister, en leggen 
de leden, de plaatsvervangende voorzitter, de 
plaatsvervangende leden, de secretaris, de 
plaatsvervangende secretaris, zoomede de des
kundige raadgevers, aan den Raad toegevoegd 
ingevolge het bepaalde in artikel 2, zesue lid, 

der wet, in handen van den voorzitter, de(n) 
volgende(n) eed (belofte) af: 

"Ik zweer (beloof), dat ik de functie van 
(voorzitter, lid, enz.) van den Marineraad 
overeenkomstig de voorschriften, bij en krach
tens de Marinescheepsongevallenwet (Staats. 
blad 1928, no. 69) gegeven, nauwgezet en 
onpartijdig zonder aanzien van personen zal 
waarnemen. 

Zoo waarlijk helpe mij God almachtig. (Dat 
beloof ik)." · 

2. Bij dadelijke herbenoeming wordt af
legging van een nieuwe(n) eed (belofte) niet 
geëischt. 

4. 1. De vergaderingen van den Raad 
worden belegd door den voorzitter of b\i diens 
afwezigheid of ontstentenis door d(ln plaats
vervangenden voorzitter. 

2. Wanneer de voorzitter verhinderd is 
zijne functie als zoodanig uit te oefenen, neemt 
hij maatregelen voor zijne vervanging. Ver
keeren de leden, de secretaris of hunne ver
vangers in '.lat geval, dan brengen zij dit zoo 
spoedig mog~lijk ter kennis van den voorzitter, 
die zorg draa:st, dat in hunne vervanging wordt 
voorzien. 

5. Wanneer de voorzitter in kennis is ge
steld met de uitkomsten van een ingesteld 
voorloopig onderzoek naar een a.an een oorlogs
vaartuig overkomen ramp of ongeval, bepaalt 
hii de plaats wa.a.r, en het tijdstip, waarop de 
Raad zal worden bijeengeroepen ter beslissing, 
of met het oog op den aard en den omvang van 
de ramp of het ongeval, door den Raad al dan 
niet een onderzoek zal worden ingesteld. 

6. Vóór den aanvang van elke vergadering 
wordt door den voorzitter, de aanwezige leden 
en de eventueel toegevoegde deskundige 
raadgevers de presentiel~jRt geteekend. 

7. 1. In de vergaderingen nemen de leden 
en de plaatsvervangende leden plaats na!l,r 
rang en ouderdom in rang als officier, in dier 
voege, dat de hoogste of oudste in rang rechts 
van den voorzitter, de daaropvolgende links 
van den voorzitter en de beide overige leden 
respectievelijk rechts en links van het andere 
lid plaats nemen. 

2. Deskundige raadgevers, eene vergadering 
bijwonende, nemen plaats rechts, de secretaris 
of plaatsvervangende secretaris neemt plaats 
links van den voorzitter na de leden en plaats-
vervangende leden. . 

8. Wanneer de Raad het wenschel~jk acht 
voorlichting te ontvangen van deskundige 
raadgevers, wendt de voorzitter zich tot den 
Minister, met verzoek zoodanige raadgevers 
aan den Raad toe te voegen. Indien in het ver
zoekschrift geen bepaalde personen worden 
genoemd, zal het eene duidelijke omschrijvin ; · 
moeten bevatten van het terrein, waarop de 
raadgevers deskundig moeten zijn. 

9. l. De voorzitter, de leden, de deskundige 
raadgevers en de secretaris, dan wel hun 
vervangers, die toegang wenschen tot schepen, 
welke op eenigerlei wijze, zij het ook slechts 
middellijk bij een ramp of ongeval zijn betrok
ken, of tot de plaatsen, waar zoodanige schepen 
zich bevinden, zullen, wanneer het een oorlogs
vaartuig betreft, de hoogste Marine-autoritei t 
ter plaatse, of wanneer het een koopvaar~j
schip betreft, dengene, die in den zin der wet 
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eigenaar is van het schip, daarmede in kennis 
stellen. Voor het verkrijgen van toegang wordt 
hun vanwege den Minister een legitimatie
bewijs verstrekt. 

2. Het vorenstaande is, voor zooveel noodig, 
van overeenkomstige toepassing op den officier, 
die belast is met het instellen van een voorloopig 
onderzoek als bedoeld in artikel 9, eerst e lid, 
der wet. 

10. 1. De R aad kan een zijner leden of eene 
commissie uit zijn midden aanwijzen tot het 
instellen van een plaatselijk onderzoek of t ot 
het inwinnen van inlichtingen, als bedoeld 
in artikel 4 der wet . 

2. Hij ka n den secretaris of diens plaats
vervanger aan dat lid of aan deze commissie 
toevoegen. 

11. Indien de R aad of de betrokken Com
mandant der Marine inzage of afschrift van 
administratieve bescheiden of inlichtingen van 
eenig openbaar gezag wenscht t e verkrijgen, 
wendt hij zich daartoe tot den Minist er. 

12. 1. De secreta.ris zorgt voor de toezending 
aan de leden, de deskundige raadgevers, en 
den bet rokken commandant der Marine of 
hunne vervangers van de kennisgevingen, 
vermeldende de plaats waar en het tijdstip, 
waarop de Raad zitting zal houden, zoomede 
voor de toezending van de oproeping aan 
getuigen en deskundigen, indien te hunnen 
aanzien het bepaalde in artikel 15, tweede lid, 
der wet geen toepassing ~;ndt. 

2. Hij maakt proces-verbaal va n het onder
zoek op en vermeldt daarin den zakelijken 
inhoud van de verklaringen van getuigen en 
deskundigen en van de m ededeelin~en va n 
anderen, bij de zaak betrokken. Hij houdt 
mede aanteekening van hetgeen overigens in 
de vergaderingen van den Raad wordt behandeld. 

3. Zoowel het proces-verbaal van het 
onderzoek als bedoelde aan teekeningen worden 
door rlen vool"ûtter en den secret aris vast ge
steld en onderteekend. 

13. De leden, de deskundige raadgevers 
en de Commandant der Marine of de hem ver
vangende zeeofficier kunnen t er zitting van den 
Raad vragen stellen aan getuigen, deskundigen 
en voorts aan allen, die als bij de zaak betrokken, 
ter zitting aanwezig zijn. De voorzitter geeft 
hun op hun verlangen daartoe het woord. De 
beslissing, of een vraag zal worden gest eld, is 
aan den voorzitter. 

14. 1. Nadat het onderzoek ter zitting 
van den Raad door den voorzitter gesloten is 
verklaard, wordt in raadka mer beraadslaagd. 

2. De voorzitter kan de deskundige raad
gevers uitnoodigen de vergadering in raad
kamer bij te wonen tot het geven van advies. 
De betrokken Commandant der Marine óf diens 
vervanger woont de vergadering in raadkamer 
niet b\j. 

3. In alle zaken doet de voorzit t er t er vast 
stelling van de uitspraak en van den inhoud 
der mededeeling met event ueel advies, bedoeld 
in artikel 14, derde lid der wet, hoofdelijk om
vraag bij de leden, beginnende bij het jongste 
lid in rang en ouderdom in rang. 

De voorzitter brengt het laatst zijn st em uit. 
4. Zijn er verschillende gevoelens kenbaar 

gemaakt, dan zal de uitspraak en de mede
deeling met eventueel advies worden opge-

maakt op de wijze, die het meest overeenstemt 
met het gevoelen van de meerderheid. 

15. De uitspraken van den R aad, welke 
door den voorûtter in het openbaar zijn uit
gesproken, worden mede openbaar gemaakt 

1 door plaatsing in de Staatscourant. 
16. 1. De secr et a.r is betaalt de aan getuigen 

en deskundigen toekomende schadeloosstellin
gen, bedoeld in artikel 11 der wet, uit hem 
daartoe vanwege het Departement van Marine 
verstrekte gelden. 

2. H ij houdt een register aan van bij den 
Raad aangebrachte zaken. Aan iedere zaak 
wordt een afzonderlijk nummer gegeven; in 
het register wordt naar volgorde van tijd in 
het kort aanteekening gehouden van het ver
loop eener zaak. Van elke zaak wordt een 
dossier gevormd, waaraan hij een inventaris van 
stukken toevoegt. 

3. H ij bewaart het archief van den Raad. 
4. Van de uitgaande brieven worden door 

hem afschriften gehouden . 
5. Hij verricht overigens de werkzaamheden, 

welke hem door den voorzitter worden opge
dragen. 

17. Alle brieven van den R aad uitgaande, 
worden door den voorzitter en den secretari s 
onderteekend. 

18. 1. De voorzitter en de secretaris ont 
vangen een vacatiegeld van respectievelijk 
f 10 en f 6 per dag en de leden en deskundige 
raadgevers, voor zoover zij niet behooren tot 
de bezoldigde burgerlijke en militaire lands
dienaren, een vacat,iegeld van f 8 per dag, voor 
eiken dag, waarop zij eene vergadering van den 
R aad hebben bijgewoond of waarop zij in op
dracht van den Raad of krachtens de wettelijke 
voorschriften werkzaamheden hebben verricht . 

2. Het in het eerste lid bepaalde is mede 
van toepassing op degenen, die de daarin 
genoemde functionarissen vervangen. 

' 19. De in art ikel 18 genoemde functionaris-
sen genieten vergoeding voor reis- en verblijf
kosten overeenkom tig de bepalingen van het 
"R eisbe luit 1916" wegens door hen ten behoeve 
van den R aad gemaakte reizen. 

20. De deu rwaarders zullen voor het bet ee
kenen van oproepingen en beslissingen en voor 
vergoeding van reis- en verblijfkosten eene 
belooning ontvangen , berekend volgens het 
,,tarief van geregt skosten in strafzaken, waar
van de gewone rechter kennis neemt" . 

Deze belooning wordt door den secrntaris 
uitbetaald uit de hem ingevolge artikel 16, 
eerst e lid, verstrekte gelden. 

21. Dit besluit treedt in werking tegelijk 
met de Marinescheepsongevallenwet (Staatsblad 
1928, no. 69). 

Onze Ministers van Ma rine en van Water
staa t zijn , ieder voor zooveel hem betreft, 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het 'taatsblad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, den ! sten Augustus 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van ilfarine a. i ., L a m b o o y. 
De .Minister van Waterstaat, H. Y. d. V eg t e. 

De .Minister van Financiën, De G ee r. 
(Uitgeg. 6 September 1928.) 
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1 Aw111,stus 1928. BESLUI'l', houdende wijzi
g ing van het Koninklijk besluit van 10 
November 1892 (Staatsblad n°. 253) in 
verband m et titulaire rangen . S. 317. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordrncht van Onze Ministers van 

Oorlog, van Bin nenlandsche Zake n en Land
bouw, van Financiën, van Marine a. i. en van 
Koloniën van 26 Juni 1928, VIde Afd. n°. 6; 

Gezien' het Koninklijk besluit van 10 No
vember 1892 (Staatsblad n°. 253) zooals dat 
besluit achtereenvolgens is gewijzigd bij de 
Koninklijke besluiten van 

147 ), 5 Augustus 1895 (Staatsblad n°. 
22), 

,, 149) , 
,, 222) , 
,, 279), 
,, 196) , 
,, 442), 

17 Januati 1898 ( 
24 Juni 1898 ( 
16 December 1902 ( 
7 September 1910 ( 

26 Jnni 1911 ( 
28 October 1915 ( 
9 l\lei 1917 ( 
1 Juli 1918 ( 

20 November 1919 ( 
8 Augustus 1923 ( 
4 Juli 1925 ( ,, 

Den Raad ntn State gehoord 
den l0den Juli 1928, n°. 9) ; 

389), 
439) , 
756) , 
396), 

,, 319), 
(advies van 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
uoemde Ministers van 23 Juli 1928, Vlde 
Afd. n°. 88: 

Overwegende, dat het wenschelij k is voor
noemd Koninklijk besluit, zooals dit sedert 
herhaaldelijk is gewijzigd, te wijzigen en aan 
te vullen: 

H ebben goedgevonden e n verstaan : 
te bepalen, dat in den sedert herhaaldelijk 

gewijzigden tekst van voornoemd Koninklijk 
besluit de volgende wijzigingen en aanvullin
gen worden aangebracht: 

Art. 3. In stede van "b. Vo01· een onder
officier beneden den rang van adjudant-onder
ofjicie,· :" te lezen: 

,,b. 1'001· een onderofficier (ook in den ti
tulairen rr,ng) beneden den rang van adju
dant-ondero ffici er :; 

in stede van "c. V ooi· een adjudant-onder
officier, een onderofficier daarniede gelijkge
steld of van hoogeren 1·ang en voor een subal
tern-officier:" te lezen: 

"c. Voor een adjudant-onderoffic ie,· ( ook in 
den titulairen rang) , een onderofficier daa1·
mede gelijkgesteld of van hoo geren rang en 
voor een subaltern-officie ,·:". 

Art. 4. In stede van "a. Voor een onder
officier beneden den rang van adjudant-onder
of ficier of een soldaat:" te lezen: 

"Voor een onderoff icier beneden den rang 
van adjudant-onde,·officier ( adjudant-onder
of ficicr-titulair) of een soldaat:" . 

In stede van "b . Voor een officier en een 
adjuda11t-011derofficier, een ondernfficier daar-
11,ede gelijkgesteld of van hoo geun rang:" te 
lezen: 

,,b . Voor een officier en een adjudant
onderofficier (ook in den titulaii-en ,·ang), een 
onderofficier daa,·-niede gelijkgesteld of van 
hoo gercn rctng :· •. 

Art. 8. In het gestelde onder 1 °., 
in stede yan ,.a. voor een militair beneden 

den rang yan onderofficier:" te lezen : 
" a. Voor een militair beneden den rang 

yan onderofficier (onderofficier-titulair):"; 

in stede van "b . voor een ondemfficier be
neden den rang van adjudant-onderofficier:" 
te lezen: 

,,b. voor een onderofficier (ook in den ti
tulairen rang) beneden den rang van adjudant
onderofficier:" ; 

in stede van "c . voor een adjudant-onder
officier, een onderofficier daarmede gelijk
gesteld of van hoogeren rang en van een sub
altern-officier:" te lezen: 

"c . voor een adjudant-onderofficier (ook i11 
den titulairen rang), een onderofficier daar
mede gel ijkgesteld of van hoogeren rang en 
voor een subaltern-officier :" ; 

in het geste lde onder 2°., 
in stede van " voor huisvesting met voeding 

van militairen beneden den rang van adju
dant-onderofficier:" te lezen: 

,,voor huisvesting met voeding van militai
r en beneden den rang van adjudant-onderoffi
cier (adjudant-onderofficie,·-titulair):"; 

rn het gestelde onder 3°., 
in stede van "voor voeding zonder huisves

ting door de ingezetenen, a ls bedoeld onder a 
van art. 6 van militairen beneden den rang 
van adjudant-onderofficier:" te lezen: 

"voor voeding zonder huisvesting door de 
ingezetenen, a ls bedoeld onder a van art. 6 
van militairen beneden den rang van adju
dant-onderoffi cier (adjudant-onderofficier-titu
lair) :". 

Art. 9. In stede van " Wanneer een offi
cier, een adjudant-onderofficier," te lezen: 
,, \,Vanneer een officier, een adjudant-onder
officier (ook in den titulairen rang),". 

Onze Jl.1:inisters van Oorlog, van Binnen
landsche Zaken en Landbouw, van Financiën, 
van Marine en van Koloniën zijn, ieder voor 
zoovee l hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsb~ad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
" ·orden gezonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den l sten Augustus 1928. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van 0 01·log, L a m b o o y. 
De Ministe,· van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw. J. B. Kan. 
D e 11linister van Finctnciën, de Ge er. 

De Ministe,· van Marine a.i., Lam b o o y. 
De M inister van Koloniën, 

Ko n i n g s b e r ge r. 
( Uitgeg. 13 September 1928.) 

1 Au,gustus 1928. KONINKLIJK BESLUIT 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 101, 5e 
lid) Koste n van aanschaffing van school 
meube le n komen als zijnde genoemd in 
art. 55 sub d niet voor vergoed ing in aan
merking; het begrip "onderhouden van 
schoolmeubelen" in art. 55 sub f mag niet 
worden opgevat in zoo ruimen zin dat 
daaronder uitgaven voo,· vernieuwing en 
aan.vul l ing der meubel en van een reeds 
bestaande school wmden gebracht, óók 
niet voor 1922. Toen door een leemte in 
art. 72 de besturen der bijzondere I agere 
scholen de kosten van aanschaffing van 
schoolmeubelen e venmin langs den weg 
van dat art. vergoed konden krijgen . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
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het Bestuur der Nederduitsch-Hervormde Ver
ceniging voor Christelijk Lager Onderwijs te 
Arnhem, tegen het beslui t van Ged. Staten 
van Gelderland van 28 Maart 1928, n°. 64, 
voor zoover daarbij, met vernietiging van het 
besluit van den R aad de r gemeente Arnhem 
van 16 Augustus 1927, n°. 2017 Ond. ten be
hoeve van de bijzondere school voor gewoon 
lager onderwijs aan de Agnietenstraat 88 al
daar, nader is vastgesteld de vergoeding, be
doeld in art. 101 , 2e lid , der Lager-Onderwij s
wet 1920, over het jaar 1924, met inbegrip 
van de 5-jaarlijksche verrekening overeenkom
stig het Se I id van dit wetsartikel over het 
tijdvak 1922 tot en met 1924 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 J ui i 1928, n°. 617; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
27 Juli 1928, n°. 18222, afd. L. 0. F.; 

0. dat de Raad der gemeente Arnhem bij 
besluit van 16 Augustus 1927, n°. 2017 Ond., 
o. m. ten behoeve van de bijzondere school 
voor gewoon lager onderwijs aan de Agnieten
straat 88 a ldaar opnieuw heeft vastgesteld de 
vergoeding, bedoeld in art. 101, lid 2, der 
Lager-Onderwijswet 1920, over het jaar 1924, 
met inbegrip van de 3-jaarlijksche verreke
ning overeenkomstig lid 8 van dit a rtikel 
over het tijdvak 1922 tot en met 1924; 

dat, na da t het school bestuur bij Ged. Staten 
van Gelderland in beroep was gekomen, dit 
college met vernietiging van het bestreden 
R aadsbesluit het bedrag der vergoeding voor 
voornoemde school nader heeft vastgesteld, 
daarbij o. m . overwegende, dat ingevolge het 
bepaalde in art . 101 , 5e lid , der wet voor ver
goeding in aanmerking komen de uitgaven, 
genoemd onder de letters e tot en met h en o 
van art. 55, a lsmede de kosten van instand
houding; dat hieronder niet vallen de uit
gaven, op de aanscha ffing van nieuwe school
meubelen betrekking hebbende, aangezien 
deze genoemd worden onder letter d van art. 
55, zoodat die uitgaven niet door de gemeente 
mogen worden vergoed; dat weliswaar de 
aanschaffing dier meubelen heeft plaats ge
had in 1922, op een tijdstip dus, dat vergoe
ding der kosten er van door de gemeente vol
gens de toen geldende redact ie van art. 72 
d~r wet niet mogelijk was, doch dat deze om
standighe id er niet toe kan leiden, tegen het 
uitdrukkelijke voorschrift van art. 101, 5e lid, 
in verband met art. 55 der wet, de op deze 
aanschaffing betrekking hebbende kosten bij 
de 3-jaarlijksche afrekening in aanmerking 
te doen brengen ; 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat z. i. 
in 1922 art. 55 d, der Lager-Onderwijswet 
1920 alleen betrof het aanschaffen van school
meubelen en bij het stichten van nieuwe scho
len en dat dus de uitgaven voor vernieuwing 
en aanvulling der meubelen van een reeds 
bestaande school behoorden onder art. 55 / 
" onderhouden van schoolmeubelen enz." en 
daarom bij de exploitatiekosten in rekening 
mogen worden gebracht; 

0 . dat in art. 55 onder d van de Lager
Onderwijswet 1920 in het algemeen wordt ge
sproken _van het aanschaffen van schoolmeu-

beien ; <lat daarom daaronder ook moet wor
den beg repen het aanschaffen van schoolmeu
bel en ter vernieuwing en aanvulling van het 
reeds aanwezige meubi lair; dat in verband 
hiermede het begrip "onderhouden van school
meubelen" onder / van art. 55 niet in den 
ruimen zin, als de appellaut voorstaat, 1nag 
worden opgevat, ook niet voor het jaar 1922, 
toen ten gevolge van eene leemt<i in art. 72 
der wet <le besturen der bijzondere lagere 
scholen de kosten van het aanschaffen van 
schoolmeubelen evenm in langs den weg van 
art. 72 vergoed konden h ijgen; dat mitsdien 
de kosten voor het aanschaffen van school 
meubelen in 1922 door Geel. Stater, terecht 
niet voor vergoeding in aanmerking zijn ge
bracht ; 

Gezien de L ager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

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

Wetenschappen is belast enz. (A. B.) 

1 Augu~ttts 1928. KONINKLIJK BESLUI T 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 101, 5e 
l id) De uitgave wegens straatbelasting is 
een uitvloeisel van den eigendom , strekt 
dus ter verzekering van het genot van het 
schoolgebouw en moet de1·halve geacht 
worden deel uit te maken van de a lge
meene kosten van instandhouding, bedoeld 
in de slotwoorden van a rt. 101, 5e lid. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Venlo tegen het be
slui t van Ged. Staten van Limburg van 30 
M aart 1928, 11°. 2143/3 R, 2e Afd. , waarbij 
gedeeltelijk gegrond is verklaard het beroep 
van het Roomsch-Katholieke Kerkbestuur van 
de parochie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen, gevestigd te Venlo, tegen het be
sluit van den Raad der gemeente van 3 Au
gustus 1927, n°. 12/24, vierde a fd., tet vast
steil ing ten behoeve van de Sint-Josephschool, 
Tegelsche weg n°. 51, aldaar, van de vergoe
ding, bedoeld in art. 101 , 2e lid, juncto Se 
lid, der Lager-Onderwijswet 1920 over het 
jaar 1924 en d ie vergoeding nader is vastge
steld op f 1032. 74; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord, advies van 
11 .J uli 1928, 11°. 616; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
27 Juli 1928, 11°. 18484, Afd. L. 0. F .; 

0. dat de Raad der gemeente Venlo in 
zijne vergaderiug van 3 Augustus 1927, o. a. 
de vergoeding noodig tot goedmaking van de 
volgens de Lager-Onderwijswet 1920 voor de 
instandhouding van de bovengenoemde school 
gemaakte kosten over de ja.ren 1922, 1923 en 
1924 heeft vastgesteld op f 6841.90, daarbij 
o. m. overwegende, dat de uitgave wegens 
straatbelasting voor het schoolgebouw noch is 
te brengen 011der die, genoemd bij de letters 
e tot en met h van art. 55 der Lager-Onder
wijswet 1920, noch is gedaan ter verzekering 
van den goeden gang van het onderwijs aan 
de school zoodat deze uitgave buiten aanmer
king i~ te laten; 

d~t, nadat het schoolbestuur daartegen bij 
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Ge<l. ::ltaten van Limburg in beroep was ge
komen, dc:ze bij hun besluit van 30 Maart 
1928, 2e afd. La. 2143/3 R, het bedrag der 
over het t ijdvak 1922 tot en met 1924 ten be
hoeve van de onderhavige school werkel ij k 
gemaakte kosten hebben bepaald op f 7069.40 
en het bedrag der vergoeding, bedoeld in art. 
101 der Lager-Onderwijswet 1920, ten behoeve 
Y:tn deze school over 1924 overeenkomstig het 
8<! lid van dat artikel vastgesteld op f 1032.74, 
daarbij o. a . overwegende, dat de uitgaven 
wegens straatbelasting, naar het oordeel van 
hun college, zijn te r·angschikken onder de 
"andere uitgaven <ler verzekering van den 
goeden gang van het onderwijs" in het vijfde 
lid van artikel 101, juncto art. 55 letter o der 
Lager-Onderwijswet 1920, weshalve de Raad 
die uitgaven ten onreehte niet voor vergoeding 
in aanmerking heeft gebracht; dat mitsdien 
het -door ,Jen R aad op f 6841.90 vastgestelde 
bedrag der over de jaren 1922, 1923 on 1924 
werkelijk gemaakte kosten , bedoeld in het 5e 
lid van art. 101 der Lager-Onderwijswet 1920, 
met het wegens straa~belasting uitgegeven 
bedrag ad f 227.50 verhoogd en bepaald moet 
worc.ien op f 7069.40; 

dat van dit beslui t de Haad der gemeente 
Venlo bij Ons in beroep is gekom€-n, aanvoe
rende, dat de uitgave wegens straatbelasting 
z. i. niet is te rangsch ikken onder de uitgaven, 
bedoeld in art. 55 der wet onder e tot en met 
h, noch ook dat ze is gedaan ter verzekering 
van den goeden gang van het onderwijs aan 
clc- school of voor de instandhouding noodig is 
gebleken; dat . het vergoeden van eene derge
lijke uitgave evenm in door het beginsel der 
financieele gelij kstelling wordt geboden. 

0. dat de uitgave wegens straatbelasting 
welke een uitvloe isel is van den e igendom en 
dus strekt ter verzekering van het genot van 
het schoolgebouw, moet worden geacht deel 
uit te maken van de algembene koste;, van 
instandhouding, bedoeld in de slotwoorden 
van het 5e lid van art. 101 der L ager-Ür;der
wijswet 1920 juncto a \'L. 55 dezer wet; 

dat deze uitgave alreeds hierom en daarge
laten of ook niet zou kunnen worden aange
nomer. dat zij - zoo,ils Geel. Staten van oor
deel zijn - strekt tot bevordering van den 
goeden gang van het onderwijs in den zin 
van art. 55 onder e der wet, voor vergoeding 
in aanmerking komt; 

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

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

Wetenschappen is belast enz. (A. B.) 

1 A.ugustus 1928. KONINKLIJK BESLUIT 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 85) Ged. 
Staten hebben ten onrechte het gemeente
bestuur niet-ontvankel ij k verklaard in zijn 
krachtens art. 85, 3e I id, ingesteld beroep 
op grond dat naar de meening van Ged. 
Staten aan een vroeger door hen genomen 
besluit, waarbij werd bepaald dat voor 
den bouw eener bijzondere school gelden 
hchooren te worden besch ikbaar gesteld, 
geen uitvoering kon worden gegeven daar 
voor dien bouw geen machtiging der 
Kroon ingevolge de wet van 21 April 1922 
S . 195 was bekomen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

door: a. den Raad der gemeente Zwoller kers
pel; b. het bestuur der Vereeniging voor 
Christelijk Schoolonderwijs te Zwollerkcrspel 
(Ittersum en omgeving) tegen het bes luit van 
Ged. Staten van Ovnijssel van 27 Maart 
1928, 2e Afd., n°. 2117/1941, tot niet-ontvan
kelijkverklaring van Burgemeester en Wet
houders van Zwollerkerspel in hun beroep
tegen de beslissing van de Commissie vau 
Deskundigen, bedoeld in het eerste lid van. 
art. 85 der Lager-Onderwijswet 1920, inzake 
de waardebepaling van het voor schoolbouw 
bestemde terrein, kadastraal bekend gemeente 
Zwollerkerspel, sectie M n°. 1187, groot 19 A . . 
50 c.A.; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
11 J"uli 1928, n°. 628; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en ·wetenschappen vim 
27 J ui i 1928, n°. 18486, Afd. L. 0. F.; 

0. dat op 18 Februari 1928 eene commissie 
van drie deskundigen, als bedoeld in art. 86 , 
le lid, der Lager-Onderwijswet 1920, ter be
paling van de waarde van het tenein aan den 
Ouden Sintelweg te Ittersum, gelegen in de 
gemeente Zwoll erkerspel, e igendom zijnde van 
de Vereeniging voor Christelijk schoolonder
wijs aldaar (Ittersum en omgeving) en aange
wezen tot bouwterrein voor het bouwen van 
een schoolgebouw voor lager onderwijs, heeft 
beslist, dat het terrein, groot 19 A . en 50 c.A . . 
kadastraal bekend gemeente Zwoller kerspel , 
Sectie M n°. 1187 een waarde heeft van 
f 3315 welke waarde door de drie deskundigen 
gezamenlijk is toegekend; 

dat van deze beslissing Burgemeester en 
Wethouders van Zwollerkerspel bij Ged. Sta
ten van Overijssel in beroep zijn gekomen , 
op grond, dat hun uit voo rl ichting van des
kundige zijde gebleken is, dat dit perceel 
geene hoogere waarde heeft dan f 2925 (f 1.60 
per M2.) dat in de onmiddellijke nabijheid 
gelegen gronden reeds eenige m alen ten ver
koop zijn aangeboden voor den prijs van f 1.50 
per M2., doch dat daarvoor tegen dien prij"' 
geene koopers konden worden gevonden; 

dat Ged. Staten bij besluit van 27 Maart 
1928 Burgemeester en Wethouders in dit be
roep niet-ontvankelijk hebben verklaard, uit 
overweging, dat de Raad van Zwollerkerspel 
bij besluit van 23 November 1927 Burgemees
ter en \Vethouders heeft uitgenoodigd de noo
dige stappen te doen, die kunnen leiden tot 
het beschikbaar stellen aan het Bestuur der 
Vereeniging voo,· Christelijk Schoolonderwijs 
te Zwoll erkerspel (Itters um en omgeving) van 
de voor den bouw van eene school benoodigde 
gelden; dat dit R aadsbesluit is gegrond op de 
overweging, dat uit het besluit van Ged. Sta
ten yan 3 Januari 1923, 2e Afd. , n°. 11814/ 
127 voortvloeit, dat de voor den beoogden 
schoolbouw te Ittersum benoodigde ge lden 
beschikbaar behooren te worden gesteld, ook 
a.l is nimmer door het Bestuur der Vereeni
giug Onze machtiging voor den schoolbouw 
verkregen; dat Ged. Staten op een indertijd 
tot hen gericht adres van het schoolbestuur . 
houdende verzoek te bevorderen, dat het ge
meentebestuur van Zwoll erkerspel overga tot 
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de nitbetal i11g· rn n ge lden Y0Or school bouw 
tc11 behoeve ,·an zij ue verecniging bij hunne 
beschikking van 30 October 1923, 2e afd., n°. 
10140/6894, hebben te · kennen gegeven, dat 
het gemeen tebestuur terecht de uitbeta li ng 
heeft geweigerd en dat er derha lve voor hun 
col lege geene termen voor tusschenkornst in 
deze bestaan ; dat Geel . Staten op dit stand
punt, na een tweede adrns van het schoolbe
stuur en na met Onzen Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen gevoerde 
briefwisseling niet zijn teruggekomen; dat er 
voor hun college ook thans geen aanleiding 
bestaat op dit eenmaal ingenomen standpunt 
terug te komen; dat, daar Ged . Staten van 
11 1oen i11g z ijn, dat hun beslui t van 3 Januari 
1923, 2e :ifd ., n° . 11814/127. niet behoort te 
worde11 uitgevoerd , het door het gemeentebe
stuur van Zwollerkerspel ingestelde be roep, 
dat een uitvloeisel is van het Raadsbesluit van 
23 November 1927, waarbij het gemeentebe
_stuur werd uitgonoodi gd stappen te doen om 
tot Hi tvoe ri:ig van hun voormeld beslu it te 
ge raken, rloo ,· hun col lege niet mag wo rden 
ontvangen; 

dat van dit besluit, zoowel de Raad van 
Zwollerkerspel a ls het Bestuur der Vereeni
ging voor Clwiste lij k Schoolonderw ijs te Zwol
lcrkerspel bij Ons in beroep zij n gekomen; 

dat de Raad aanvoert dat het besl u it van 
Ger!. :'\taten z. i. in strijd is met a rt. 85 3e 
1 id der Lager-Onderwijswet 1920 ; ' 

dat het schoolbestuur aanvoert, dat het on
herroepelijk beslui t yan Geel. Staten van 3 
Januari 1923 , 2e afd., n°. 11814/127, zijns 
inziens wel degel ij k behoort te worden u itge
voe rd en de reeds vergevorderdé uitvoer ings
werken, waarin de herschatt ing van het school-
1.enein een schakel is, behooren te worden 
YOOrtaezet · 

0. dat Ger! . Staten van Overij ssel bij beslu it 
van 3 J anuari 1923, 2e afd., n°. 11814/127, 
hebben bepaald, dat door de gemeente Zwol
lerkei-spel de benoodigde geleien beschi kbaar 
behooren te worden gesteld voor den bouw 
"'111 eene bijzondere lage re school voor de 
Vereenigi ng voor Ch ri ste! ijk Schoolonderwijs 
te lttersum en Omge,·ing in die gemeente; 

dat, aangezien daarvoor van Ons geen 
machtiging is bekomen overeenkomstig de ge
wijzigde wet van 21 Apr il 1922, S . 195, ge
durende het t ijdvak van 16 Maart 1922 tot 
1 April 1923 aan het evengenoemde besluit 
uit kracht van deze wet geen ui tvoe ring kan 
wonlen gegeven, 

dat echte r na het ve rstrijken van dezen ter 
mij n de hierbedoelde wetsbepaling aan de uit
voering van het genoemde, onherroepelij k ge
worden besluit van Geel. Sta ten niet meer in 
den weg staat; 

dat Ged. Staten m itsd ien ten onrechte Bur
gemeester en ,vethouders van Zwollerkerspel 
in hun krnchtens art. 85, 3e lid, der Lager
Ondenvijswet 1920 ingesteld beroep tegen de 
bes li ssing van de Comm issie van schatters va n 
18 Februar i 1928 niet-ontvankelijk hebben ver
ldaard; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het bes! uit van Ged. Staten van Overijssel 
van 27 M aart 1928, 2e Afd., n°. 2117/1941 , te 
ve rn ietigen en te bepalen, dat in deze door 

Geel. Staten a lsnog op de hoofdzaak behoort 
te worden beslist. 

Onze :Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is bel ast enz. (A. B . ) 

1 ,1 ugust,,, 1928. KONINKLIJK BESLUIT 
(L ager Onde,·wijswet 1920 A rt . 101, 5e lid) 
De kosten, vallend op de aanstelling van 
kwee ke i ingen, kunnen geacht worden te 
strekken tot verzekering van den goeden 
gang van het onderwijs en komen d us 
Y00r vergoe ding in aan1nerk ing. 

Wij ,vILHELMJNA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld doo r 

den Ruud der gemeente I<:este1·en tegen het 
besluit van Geel. Staten van Gelderland van 
21 Maart 1928, n q. 83, waar bij met vernieti 
g ing van het besluit van dien R a ad van 22 
December 1927, n°. VII, ten behoeve van de 
bijzondere school voor gewoon lager onderwijs 
te Opheusden O 368 a, nader is vastgesteld 
de vergoeding, bedoeld in art. 101 , 2e I id der 
Lager -Onderwijswet 1920, over het jaar 1926, 
met inbegrip van de 3-jaarl ij ksche ver rekening 
overeenkomstig het Se I id van di t wetsartikel 
over het tijdvak 1 J ui i 1924- 31 December 
1926 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
11 Juli 1928, n°. 627; 

Op de voordracht van Onzen Min ister van 
Onderwijs, K unsten en Wetenschappen van 
27 Juli 1928, n°. 14888, Afd. L. 0. F.; 

0. dat de R aad der gemeente Kesteren bij 
besluit van 22 December 1927, n°. VII , de 
vergoeding heeft vastgesteld bedoeld in art. 
101 der Lager-Onderwijswet 1920, voor 1926, 
inclusief de 3-jaarlijksche ver rekeni ng, a ls be
doeld in het Se I id van art. 101 over het tijd
vak 1924/26; 

dat, nadat het schoolbestuur van d it beslu it 
bij Geel. Staten van Gelderland in beroep was 
gekomen, op grond dat de gemeenteraad ge
weigerd had te verrekenen de ui tgaven ter 
zake van eene verl eende toe lage aan een kwee
keling met acte over het t ij dvak 1 October 
tot en met 31 December 1926, tot een totaal 
bedrag rnn f 96.68, Ged. Staten bij beslu it 
van 21 Maart 1928, n°. 83, met vern ietiging 
van het Raa.dsbesl uit, het bedrag der vergoe
d ing, bedoeld in art. 101 der Lager -Onder
wijswet 1920, waarop het schoolbestuur over 
de jaren 1924, 1925 en 1926 aanspraak kan 
ma ken hebben ge te ld op f 4716.05 en het 
bedrag dor vermindering, bedoeld in het 8e 
lid van art. 101 , over genoemd t ijdvak be
paald op f 4764.80, f 4716.05 of f 38. 75 ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de Raad zijne we igeri ng h ierop grondt, 
dat bij het openbaar gewoon lager onderwijs 
in de gemeente K esteren in het tijdvak, waar
over de afrekening loopt, geen kweekel i ng met 
acte tegen bezoldi g ing is werkzaam geweest; 
dat in de Lager-Onderwijswet 1920 geene a f
zonderl ij ke regeling is getroffen met betrek
king tot de vergoeding voor kweekelingen ; 
dat de uitgaven, voor een kweekel ing met acte 
gedaan. de strekking hebben den goeden 
gang van het onderwijs te verzekeren ; dat 
d us die uitgaven behooren te worden opge
nomen onder die, welke ingevolge het be-
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paalde in a r t . 101 juncto 55 letter o der wet 
door de gemeente dienen te worden vergoed; 
dat, met inachtneming van het vorenstaande, 
het bedrag der "werkelijk gemaakte kosten" 
voor gemelde school over het tijdvak 1 Jul i 
1924 (datum van opening der school) tot en 
met 31 December 1926 kan worden vastge
steld op f 4716.05 ; dat de vergoeding ex art. , 
101 der Lager-Onderwijswet 1920 ten behoeve 
dier school over de jaren 1924, 1925 en 1926 
werd vastgesteld op onderscheidenlijk f 766.76, 
f 2294.91½ en f 1693.12½. alzoo te zamen 
f 4754.80; . 

dat de Gemeenteraad in beroep aanvoert, 
dat art. 55 der Lager-Onderwijswet 1920 eene 
opsomming geeft van de kosten van onderwijs 
en onder letter a vermeldt : ,,de jaarwedden 
en wedden der onderwijzers", zoodat het hem 
voorkomt, dat onder letter o niet bedoeld kan 
zijn , eene uitbreiding aan letter a te geven; 

0 . dat ingevolge art. 191, le lid, der Lager
Onderwijswet 1920, kweekelingen op den voet 
Yan de arti~elcn 8 en 9 der wet van 1878 in 
de school worden toegelaten; 

dat blijkens de gesch iedenis der eerstge
noemde wet onder "onderwijzer" in art. 55 
onder a de kweekel ingen niet begrepen zijn, 
evenmin als dit het geval is in art . 100 ; 

dat, nn de toelagen aan de kweekelingen 
bij het openbaar onderwijs niet zijn onderge
bracht onder het tegenwoordig artikel 55 sub 
a, de samenhang tusschen de ar t ikelen 55 en 
54 medebrengt, dat deze uitgaven als behoo
rende tot de kosten van het lager onderwijs , 
waari n de gemeente ingevolge art. 54 moet 
Yoorzien, onder een der overige rubrieken van 
a r t. 55 moeten worden gerangschikt; 

dat, da.ai: de kosten, vallende op de aan
steil ing vall kweekelingen ongetwijfeld geacht 
ku nnen worden te strekken tot verzekering 
van den goeden gang van het onderwijs, deze 
uitgaven ge1·angschikt behooren te- worden on
der letter o van art. 55 cl i er wet ; 

dat mitsdien in verband met het bepaalde 
in art. 101, 5e lid, der w(lt de hierbedoelde 
uitgaven voor de kwèekel ingen bij de bepaling 
van de gemeentel ijke vergoeding in aanmer
l<ing behooren te worden genomen; 

dat derhalve de Gemeenteraad ten onrechte 
geweigerd heeft de uitgaven ter zake van 
eene ·verleende toelage aan een kweekeling 
met acte te ven-ekenen en Ged. Staten bij 
hun bestreden besluit terecht hebben over
wogen, dat die_ uitgaven behooren te worden 
opgenomen onder die, welke ingevolge het be
paalde in art. 101 juncto 55 letter o der wet 
door de gemeente dienen te worden vergoed ; 

Gez ien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

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

W etenschappen is be last enz. (A. B.) 

3 Augustus 1928. BESLUIT tot WIJZtging van 
het Koninklijk besluit van den l2den 
September 1924 (Staatsblad n°. 446), laat,
stelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
den 12den April 1928 (Staatsbl.ad n°. 93) tot 
uitvoering van artikel 4, derde lid, der 
Ouderdomswet 1919. S 3 18 . 

1928 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen ;\finister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 30 Juli 1928, 
n°. 1709, afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 4, derde lid, der Ouderdoms-
wet 1919 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te wijzigen Ons besluit van 12 September 

1~_24 (Staatsb1'!d n°. 446), laatstelijk gewijzigd 
b1J Ons beshnt van 12 April 1928 (Staatsblad 
n°. 93) tot uitvoering van artikel 4, derde lid 
der Ouderdomswet 1919 en te bepalen als volgt: 

Eenig artikel. 
Artikel 3 van Ons vorenbedoeld besluit van 

12 September 1924 (Staatsblad n°. 446) wordt 
als volgt gelezen : 

,,De aan de agenten der vrijwillige ouderdoms
verzekering toekomende provisie ten aanzien 
van de verzekeringen, bedoeld in artikel 1, 
bedraagt ten hoogste : 

,,., afsluitprovisie : 
2½ % der verzekerde jaarrente, doch niet 

meer dan 25 % van de jaarpremie. 
·wanneer het door een agent afgesloten rente

bedrag, binnen een door den Raad van Arbeid 
te bepalen tijdruimte, stijgt boven een, mede 
door dien R aad te bepalen minimum, kan door 
den R aad van Arbeid aan dien agent een extra 
provisie worden toegekend over het geheele 
door hem in bedoelde tijdruimte afgesloten 
bedrag tot een maximum van ¼ der hiervoren 
genoemde provisie. E en regeling als bierbedoeld 
beho~ft voor haar in werking treden de goed
keurmg van den Verzekerinosraad. 

Voor het sluiten van een v; rzekering binnen 
één jaar na het eindigen een er andere verzeke
ring op hetzelfde hoofd wordt slechts provisie 
toegekend over het bedrag, waarmede de nieuwe 
verzekering de oude overtreft ; 

b. incassoprovisie : 
12½ % van de premie voor verzekeringen 

met wekelijksche betaling ; . 
4 % v"'n de premie voor verzekeringen met 

maandel\Jksche betaling ; 
1 ½ % van de premie voor de overige ver

zekeringen. 
Bij betaling van een afkoopsom bedraagt de 

incassoprovisie ten hoogste 1 %- · 
Voor de agenten, die in het genot zijn van 

een vaste toelage, bedragen de hiervoren onder 
b genoemde percentages ten hoogste 6¼ , 2, 3 1~ 

en½%," 
Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver

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

Soestdijk, den 3den Augustus 1928. 
WILHELMINA. . 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. S I o t e· m a k e r d e B r u ï n e. 

( Uit,ge,g. 29 Augustus 1928.) 

4 Augustus 1928. BESLUIT tot wijziging van 
het besluit van 6 Juni 1922 ter uitvoering 
van art. ·74 der Veewet. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht~van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 30 
Juli 1928, Directif' van den Landbouw, n°. 791 , 
3de Afdeeling ; 

Gelet, op Ons besluit van 23 November 1925, 
11°. 31, ter aanvulling van het herhaaldelijk 

-J8 
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gewijzigd besluit van 6 Juni 1922, n°. 40, tot 
uitvoering van artikel 74 der Yeewet: 

,,De iu het vorige artikel aangegeven eti
ketten worden door middel van een deugdelijk 
plakmiddel op eene duidelijk zichtbare plaats 
op de verpakking vastgehecht." 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Artikel 71 wordt aangevuld als volgt : 
Na "Engeland" in den eersten regel worden 

tusschengevoegd de woorden ,,en Malta". 
Na het model van het certificaat in het tweede 

lid wordt bijgevoegd: 

Onze voornoemde Minister is belast met, do 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in de Neder
landsche Staatscoumnt zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Minister van Financiën, Afdeeling Accijn
zen, en aan de Algemeene Rekenkamer. 

H et merk voor gesmolten, voor uitvoer naar 
Frankrijk bestemd vet bestaat uit een etiket 
van papier van dezelfde kleur en afmelingen, 
als aangegeven in het lste lid en ingericht als 
volgt: 

Artikel 72 wordt gelezen als volgt : 

Soestdijk, 4 Augustus 1928. 
WILHELMINA. 

De ]iin. van Binnen!. Zaken en Landbouw, 
J. B. Kan. 

1 ROYAUME DES PAYS-BAS. 
J11 inistère de l' I ntérieur et de l' Agriculture. 

.. DIVISION : AGRICULTURE. 
:::: SERVICE VÉTÉRINAIRE. .s 
.p ---

1 "' Le soussigné certifi e que eet emballage ne contient que de la graisse animale, "' p.. ,,, provenant en totalité d'animaux soumis à l'inspeotion vétérinaire et reconnus :::: 
1 .... sains avant et après l' abatage, ne contenant aucune substance antiseptique 

~ et preparée et expédiée suivant toutes les exigences de l'hygiène alimentaire. 

"' L" Vétérinaire Sanitaire de l'Etat, -~ 0 ;: z •- •-H•OU HO•H•--••••-•• ••••••-• ••••••••H•Ho••H 

"' w ···-······-·-······-•--.. , ..... ····---··--······-······-· ·· l!L 

H et merk voor gesmolten, voor uitvoer naar Duitschland best emd vet bestaat uit een etiket 
Yan papier van dezelfde kleur en afmetingen, als aangegeven in het l ste lid en ingericht als volgt : 

KöNIGREICH DER NIEDERLANDE. 

Ministe1·ium /ür Inneres und Landwirtschaft. 
GENERAL-DIREKTION FÜR LANDWIRTSCHAFT. 

VETERINäRDIENST. 

Ich bescheiuige hiermit, dasz dieses Packstück nur r eines Schweineschmalz 
enthält, das hergestellt ist aus Fett von holländischen oder in Holland geschlach
teten, vor und nach der Schlachtung von einem amtlichen holländischen Tier
arzt untersuchten und gesund befundenen Schweinen. Das Schmalz hat keiner 
Raffination (Entsäuerung, Entsäuerung nebst Entfärbung und Behandlung 
mit überhitzten Wasserdämpfen) unterlegen. 

Der Staatliche ambtliche Tierarzt. 

(Ort und ·Datum) 

Bove~dien wordt ie~ere zending voor uitvoer naar Duitschland best emd vet vergezeld van 
~n certificaat van pap ier van dezelfde kleur en afmetingen, a ls aangegeven in het 2de lid en incre-
rrnht als volgt : 0 
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Beschreibung 
und Marken der 

Packstücke : 

Art der Ver
packung: (z.B. 
Kiste, Fasz, 

Blechkanister) 

Gewichtsangabe 
des einzelnen 
Packstückes : 

Stiickzal der 
Packstücke : 

GeRamtgewicht 
der Sendung: 

KÖKTGREICH Dli:R NIEDERLANDE . 

.Jtinisteriurn fiir lnneres und Landwirtschajt. 
GENERAL-DIREKTION FÜR LANDWIRTSCHAFT. 

VETERINäRDIEN T. 

Ich bescheinige hierrnit, dasz die in Wagen N°. --·- ge-
ladenen, durch die Firma _ _ _______ ( Name 

des Versenders, Ort der Herstellung) ausgeführten neben
stehend näher bezeichneten Packstücke nur reines Schweine
schmalz enthalten, das hergestellt ist aus Fett von hollän
dischen oder in Holland geschlachteten, vor und nach der 
Schlachtung von einem amtlichen holländischen Tierarzt 
untersuchten und gesund befundenen Schweinen. Das 
Schmalz hat keiner Raffination (Entsäuerung, Entsäuerung 
nebst Entfärbung und Behandlung mit überhitzten Wasser
dämpfen) unterlegen. 

(Ort und Darum) Der Staatliche ambtliche Tierarzt, 

H et merk voor gesmolten, voor uitvoer naar Italië bestemd vet bestaat uit een etiket van papier 
van dezelfde kleur en afmetingen, a ls aangegeven in het lste lid en ingericht als volgt : 

1 KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. 
1 j)f inisterie van B innenl.andsche Zaken en Landbo1,w, 

VEEARTSENIJKUNDIGE DIENST. 

Ondergeteekende verklaart, dat deze verpakking gesmolten vet bevat, af-
komstig van varkens, welke voor en na het slachten aan een reaelmatig vee-
artsenijkundig onderzoek zijn onderworpen en als gezond en geschikt voor het 
gebruik zijn erkend. · 

-··---- 19-. ..... 
De Rijkskeurrneester, 

...... _ .. 
" REGNO DEI PAESI-BASSI. A 
0 

I"' 
M inistero dell' I nterno e dell' Agricolti,ra. 

"' p. 
A" 8ERVIZIO VETERINARIO. 

~;; Il sottoscritto dichiara che questo imballagio contiene dello strutto di porci 
i quali prima e dopo la macellazione sono stati sottomessi ad una ispezione bOO s·-

·'-i-~ 0 
veterinaria regolare e riconosciuti sani e buoni per il consumo. 

;:! I> z ~J ------- •• ••• OH•HH-•-•••••••••••-• -•HOOOOO•HHHHOO O 19·-·-······-

6 Augustus 1928. BESLUIT, houdende vast
stelling van het contingent gewone dienst
plichtigen der lichting 1929. S. 319. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Ooi·log en Marine a.i . . van 23 Juli 1928, VIIe 
Afd., n °. 633 0; e n van 31 Juli 1928, Afd. 
B (3e Bureau) n°. 71; 

Gelet op art. 27 der Dienstplichtwet en op 
a rt. 56, eerste lid, van het Dienstplichtbesluit ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Van de voor inlijving aangewezen personen 
der lichting 1929 worden 23,715 bestemd tot 
gewoon dienstplichtige. 

Onze Ministers van Oorlog en Marine zijn , 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering va n dit besluit, dat in het Staats-

il Saggiatore del Governo, 
---- ----------- ----

blad zal worden geplaatst. 
Soestdijk, den 6den Augustus 1928. 

WILHELMINA. 
De Ministe1' van Oorlog, Lam b o o y . 

De Minister van Marine a.i., Lam b o o y. 
(Uitg eg. 29 Augustus 1928.) 

7 Augustus 1928. BELTUIT waarbij de wet 
van 4 December 1872 (Staatsblad n°, 
134), houdende voorzieninaen tegen be
smettelijke ziekten, zooals die 1ater is 
gewijzigd, met uitzondering van · de arti
kelen 11, 16, 20, 22 en 24, van toepassing 
wordt verklaard op menin~itis cerebro
spinalis epidemica, encephalitis lethargica 
en poliomyelitis anterior acuta. S. 320. 

Wij WILHELM! A, enz. 
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Overwegende, dat meerdere gevallen van 
meningitis cerebrospinalis epidemica, encepha
litis lethargica en poliomyelitis anterior acuta 
in het Rijk voorkwamen ; 

7 A •uyu,stus 1928. KONINKLIJK BESLUIT 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 97) Voor 
een onderwijzer, niet in het bezit van het 
bewijs, bedoeld in art. 107 lid 1, kan geen 

Gelet op artikel 1 der Wet van 4 December 
1872 (Staatsblad n°. 134), zooals die later is , 
gewijzigd ; · 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 18 Juni 
1928, n°. 961 H, Afdeeling Volksgezondheid ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 24 

aanspraak op vergoeding worden gemaakt. 
- Een beroep op de omstandigheid, dat 
bij de iuvulling van het formulier model 
E. een vergissing is begaan, mag geen 
aanleiding geven af te wijken van de op
gave in dat formulier, die mede als basis 
dient voor de aanvrnge om r ij ksvergoe
ding. Juli 1928, n°. 19) ; 

Gelet op h et nader rapport van Onzen i\finis
ter van Arbeid, Handel en Nijverheid van 1 
Augustus 1928, n°. 1325 H, Afdeeling Volks
gezondheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. De wet van 4 December 1872 

(Staatsblad n°, 134), houdende voorzieningen 
tegen besmette1'jke ziekten, zooals deze wet 
later is gewijzigd, is met uitzondering van de 
artikelen 11, 16, 20, 22 en 24, gedurende één 
jaar in het geheele Rijk van toepassing op 
meningitis cerebrospinalis epidemica, encepha
litis lethargica en poliomyelitis anterior acuta. 

2. Dit besluit treedt in wedöng met ingang 
van 21 September 1928. 

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

Amsterdam, den 7clen Augustus 192 . 
WILHELMINA, 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. S I o t e m a k e r d e B r u î n e. 

( Uitgeg, 6 Septembe;· 1928.) 

7 Augustus 1928. BESLUIT tot vaststelling 
van het tijdstip, waarop verschillende 
bepalingen van de wet van 2 Juli 1928 
(Staatsblad n°, 225), tot wijziging en aan
vulling der hooger-ondenvijswet, in werking 
zullen treden. S 321. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen i\finister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
30 Juli 1928, n°. 3063. afdeeling Hooger Onder
wijs; 

Gelet op artikel XVI der wet van 2 Juli 
1928 (Staatsblad n°. 225); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen. dat de artikelen II, III, IV, VII, 

VIII, tweede lid, IX, X, XI, XII en XIII der wet 
van 2 Juli 1928 (Staatsblad n°. 225) in verband 
met artikel I dier wet in werking zullen treden 
met ingang van 4 September 1928 en de a rti- . 
kelen V, VI, XIV, tweede lid, en XV in verband 
met artikel I dier wet met ingang van 17 
September 1928. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoerin& 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

Soestdijk, den 7den Augustus 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Waszink. 
(Uitgeg. 30 Augustus 1928.) 

Wij WILHELMINA, e11Z . ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Roomsch-Katholiek Parochiaal K erkbe
stuur van Sint Cornelis te Heerlerheide, ge
meente Heerlen, tegen de beslissing van On
zen Minister van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen van 20 Januari 1928, n°. 3960/3, 
Afd. L. 0. F., tot vaststelling der Rijk ver
goeding, bedoeld in art. 97 de,· Lager-Onder
wijswet 1920, over het jaar 1926, ten behoeve 
van de bijzondere lagere school aldaar, Gra
venstraat 3; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad, 
Afdeeling voor het algemeen lager onderwijs 
en het bewaarschoolonderwijs van 24 Mei 
1928, n°. 8065; 

Den Raad vau Staie, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 Juli 1928, n°. 657; 

Op de voordracht van Onzen Minister Yan 
Onderwij , Kunsten en Wetenschappen van 

1 3 Augustus 1928, n°. 18798, Afd. L. 0. F.; 
0 . dat Onze Minister van Onderwijs, Kun

sten en Wetenschappen bij gemelde beschik
king het bedrag der Rijksvergoeding voor ge
melde school over 1926 heeft bepaald op 
f 16,404.43, daarbij overwegende, dat tot het 
geven van bijzonder onderwijs o. ·m. wordt ver
eischt het bezit van het bewijs, bedoeld in 
art. 107, le lid, sub e, der Lager-Onderwijs
wet 1920 ; dat zonder dit bewijs men onbevoegd 
is bijzonder onderwijs te geven ; dat de on
derwijzeres A . M. H. Dassen op 13 April 
1926 in het bezit van dit bewijs kwam; dat 
hare wedde eerst van dien datum af voor 
Rijksvergoeding in aanmerking kan komen; 

dat het school bestuur in beroep aanvoert, 
dat art. 107 der wet uitsluitend betrekking 
heeft op de onderwijzers en geen enkele ver
plichting oplegt aan de schoolbesturen; dat 
de verplichting, den onderwijzers opgelegd, 
haar sanctie vindt in art. 436 van het Wet
boek van Strafrecht: dat een schoolbestuur 
alleen dàn aansprakelijk zou kunnen worden 
gesteld voor de naleving van art. 107, wan
neer zulks uitdrukkel ijk in de wet was vast
gelegrl; dat echter in de artikelen 89 tot en 
met 96 , welke de Yoorwaarden bevatten, waar
aan moet worden voldaan om voor R ijksver
goeding in aa1m1erking te komen, aan de 
schoolbestu ren geen enkele verplicht ing be
treffende de naleving van het voorschrift van 
art. 107 is opgelegd; dat voorts z. i. de Rijks
vergoeding ook over het tijdvak 16 Maart tot 
en met 12 April 1926 behoort te worden ver-

' !eend , omdat bovenbedoeld bewijs niet, zooals 
de Ministerieele beschikking veronderstelt, 
eerst is uitgereikt op 13 April 1926 , doch reeds 
op 13 Maart 1926 ; 

0. dat een onderwijzer, niet in het bezit van 
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het bewijs in art. 107, lid 1, onder c, der 
Lager-Onderwijswet 1920 bedoeld, niet tot het 
geven van bijzonder onderwijs bevoegd is, 
zoodat door het bestuur eener bijzondere la
gere school geen aanspraak op vergoeding van 
de wedde of jaarwedde van zoodanigen on
derwijzer kan worden gemaakt; 

dat hieruit voortvloe it, dat in dezen geen 
beroep kan worden gedaan op de omstand ig
he id, dat het bezit van bedoeld bewijs n iet in 
de artikelen 89 tot en met 96 der wet uit
drukkelijk verpl ichtcnd is gesteld ; 

0 . voorts, dat bij de bestreden beschikking 
van Onzen Minister rekening is gehouden met 
de opgaven, vermeld in het bij art. 5, 3e lid 
van Ons besluit van 4 September 1923, S. 432, 
bedoelde formulie1·, model E; 

dat een beroep op de omstandigheid, dat bij 
de invulling van dit form ui ier eene vergissing 
is begaan, geen aanleiding mag geven af te 
wijken van de bovenvermelde opgave, welke 
mede a ls basis di ent voor de aanvrage om 
Rijksvergoeding ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verst.aan: 

met handhaving van de bestreden bes lis
sing, het bedrag der Rij ksvergoeding over 
1926 voor voornoemde school va t te stell en 
op f 16,404.43. 

Onze M inister van Onderwij s, Kunsten en 
, vetenschappen is belast enz. 

(A. B . ) 

JO Augustus 1928. WET tot wijziging van a r 
t ikel 88 der Arbeidswet 1919. S. 322. 

Bijl. Hand. 2e Kam er 1926/1927 11 ° . 279 
1-- 4 ; 1927/1928 11°. 61 1- 4. 

H aud. 2e Ka.m er 1927/1928 bladz. 1763-
1776, 1778- 1796. 

H emd. l e Ka11t er 1927/1928 bladz. 461. 800, 
801, 991, 992, 1030- 1032. 

Wij WI L H ELMINA, enz ... doen te weten: 
Alzoo W ij in overweging genomen hebben, 

dat artikel 88 der Arbeidswet 1919 behoort 
e worden gewijzigd ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz: 
Art. I . Voor den aanhef van artikel 88 der 

Arbeidswet 1919 wordt het cijfer " l. " geplaatst. 
Aan dat artikel wordt een tweede lid toegevoegd, 
luidende: · 

"2. Het bepaalde in artikel 9 geldt niet 
voor arbeid van dertienjarige niet-leerplichtige 
jongens, te wier behoeve eene leerovereen
komst, als bedoeld in Titel II der ijverheids
onderwijswet, van kracht is, voor zoover op 
dien arbeid die leerovereenkomst van toepas
sing is." 

Art. II. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en beve len, enz. 
Gegeven te Soestdijk, den lOden Augustus 

1928. 
WILH E LMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J . R. S l o t e m a k er d e B r u ï n e. 

De MiniBter van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, W a s z i n k. 

(UitgqJ. 6 September 1928.) 

10 Aur1ustus 1928. KONINKLIJK BESLUI'l' 
(Wet openbare middelen van vervoer Art. 
3) Nu de aanvrager ze lf geen bernep 
heeft ingesteld tegen het beslui t van Geel. 
Staten, waarbij hem vergunning tot het in 
werking houden van een autobusdienst is 
geweigerd, moet worden aangenomen, dat 
hij in die weigering heeft berust, en zij n 
er geen termen aanwezig hem a lsnog, op 
door derden ingesteld beroep, vergunning 
te verleenen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep , inge teld door 

R.. A. de Vries en anderen, ingezetenen der 
gemeente Norg, tegen de beschikki~g van 
Geel. Staten van Drenthe van 8 Juli 1927. 
n°. 130, waarbij de door E. Boerema te Norg 
genaagde vergu11ning tot het in werking hou
den van een autobusdienst Norg-Zeijen- As
sen (op alle werkdagen) is geweigerd; 

Den Raad van State, Afdee ling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord advies van 
11 April 1928. n°. 358; ' ' 

Op de voorclrncht van Onzen Minister van 
\ Vate rstaat van 6 Augustus 1928, n°. 433, 
Afd. V . en M.; 

0. dat de beschikking van Geel. Staten be
rust op de 01·e1·wegirrg. dat nu bij hun be
sluiL van 8 Jul i 1927, n°. 138 aan de N . V. 
Algemeene Transport Onderneming te Utrecht 
vergunning is verleend tot het in werk ing 
brnngen van een autobusdienst op het onder
werpelijke traject. welke dienst zal worden 
uitge,·oercl in verb inding met andere, in het 
noo1·den van de provincie door die Naam
looze Vennootschap te exploitee ren autobus
diensten, in de verkeersbehoefte op dat tra
ject voldoende zal worden voorzien; 

dat de appe l! anten in beroep aanvoeren dat 
zij aan den dienst van E. Boerema de voor
kem geven boven den dienst va n de Alge
meene Transport Ondernem ing, waarvoor Geel . 
Staten vergunning hebben ve rleend; 

0. dat nu blijkens de stukken de aanvrager 
zelf geen beroep tegen het bestreden besluit 
van Geel. Stat en heeft ingesteld. moet worden 
aangenomen , clnt hij in d ie ,rn ige ring van de 
vergu n11i11g heeft l,erust; 

dat onder deze omstandigheden geen te rmen 
aanwezig zijn, hem alsnog in hooge,· beroep 
vergunning te verleenen; 

Gezien de wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. · 
Onz Ministe1· van ·waterstaat is bela t enz. 

(A. B. ) 

11 11uoustus 1928. BESLUIT tot uitbreiding 
van de attributen van het kantoor Maal
b,·oek (gemeente Maasniel). S. 323. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 8 Augustus 1928, n° . 56 (In
Yoerrechten); 

Gezien de artikelen 43 en 45 der Algemeene 
Wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 
38); 

Mede gezien Ons beslui t van 28 Mei 1925 
(Staatsblad n°. 205); 

Hebben goedgevonden en verstaa n te be
palen: 
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Art. 1. H et grenskantoor Maalbroek (ge
meente Mnasniel) wordt mede aangewezen als 
betalingskantoor op den voet van de artikelen 
43 en 45 der voormelde Algemeene Wet. 

Art. 2. Di t besluit treedt in werking met 
ingang van 1 October 1928. 

Onze Minister van Financiën is be last met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het taats
blad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, den Uden Augustus 1928. 
WILHELMINA. 

De ilfinisler van Financiën. de Geer. 
{Uitgeg. 6 September 1928.) 

11 Augustus 1928. KO INKLIJK BESLUIT 
(Hinderwet Art. 12) De omstandigheid 
dat B. en W. , alvorens te besl issen op een 
verzoek van den concess ionar is om hem 
van een opgelegde voorwaarde te ontslaan , 
belanghebbenden niet hebben opgeroepen 
om hun bezwaren tegen het verzoek in te 
brengen, levert in dit geval, geen grond 
tot vernietiging op, daar tegen het ver
leenen der vergunning destijds door be
l anghebbend n geen bezwaren waren in
gebracht en de bedoelde voorwaarde door 
B. en W . was gesteld uitsluitend met het 
oog op het openbaar verkeer ter plaatse, 
dus in het belang der gemeente. Een der
gel ijke voorwaarde komt weli waar niet 
tegemoet aan bezwaren, welke de Hinder
wet beoogt te wernn. doch appellant, die 
verzuimd heeft tijdig in beroep te komen, 
kan daartegen niet opkomen langs den 
weg van art. 12, 2e lid. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de Continental Petroleum Company te Rotter
dam tegen het beslu it van Burgemeester en 
Wethouders rnn Breda van 16 November 1927, 
le Bureau, n°. I/2253, waarbij haar onthef
fing is geweigerd van eene voorwaarde, ver
bonden aan de haar bij besluit van 12 Augus
tus 1927 verleende vergunning tot het oprich
ten van eene benzinebewaarplaats op het pel"
ceel Teteringsche dijk, kadastraal bekend go 
meente Breda, Sectie D n°. 727, gedeeltelijk : 

Den R aad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies va11 
27 Juni 1928, n°. 577 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, H andel en ijverheid van 8 Augustus 
1928, n•. 430 H , Afd. Arbeid; 

0. dat Burgemeeste r en Wethouders van 
Breda bij hun beslui t van 12 Augustus 1927, 
n°. I/1498, le bureau, aan de Continental Pe
troleum Company te Rotterdam en hare recht
verkrijgenden vergunning hebben verleend tot 
het oprichten van eene benzine-bewaarplaats 
op het perceel gelegen te Breda aan den T e
teri ngschen dij k , kadastraal bekend Sectie D 
11°. 727 gedee l tel ijk, onder een 25-tal voor
waarden, waarvan die onder 25 luidt a ls volgt: 

25. de pomp, zoowel a ls het reservoir moe
ten in a fwijking met de teekening worden 
geplaatst binnen een lijn gelegen op 5 M. a f
stand, evenwijdig aan den voorgevel van het 
gebouw, sectie D n°. 727 gedeeltel ij k, zooals 
dezerzijds met rood op de overgelegde teeke
ning is gewijzigd ; 

dat de Continental P etroleum Company zich 

bij schrijven van 29 October 1927 tot Burge
meester en Wethouders van B reda heeft ge
wend met het verzoek vergunning te verleenen 
tot het verplaatsen van de pomp naar de in 
de aanvrage bedoelde plaats, zich bereid ver
klarende bij eventueele verandering van de 
rooilijn. de pomp achteru it te zetten ; 

dat Burgemeester en W ethouders, op dit 
verzoek beschikkende bij schrijven van 16 No
vember 1927, n°. I/2253, le bureau, de ver
zoekster hebben doen weten, dat er geen te r
men waren om Yan de voorwaarde, gesteld 

1 bij de Hinderwetsvergunning van 12 Augustus 
1927 af te wijken; 

dat van deze besch ikking de Continental 
Petroleum Company bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende. dat zij nit reclame-oog
punt en in het belang van haar afnemer 
gaarne de benzine-pomp-installatie zou willen 
verplaatsen, naar de aangevraagde plaats; 

0. dat het verzoek van de appell ante aan 
het Gemeentebestuur de strekking had haar te 
ontslaan van de 25ste der voorwaarden, waa1·
onder haar bij besluit van Burgemeester en 
Wethouders van 12 Augustus 1927, n°. I /1498, 
ve rgunning is verleend; 

dat van de op dit verzoek door Burgemees
ter en Wethouders genomen beslis ing, krach
tens a rt. 15 in verband met art. 12, 2de lid , 
der Hinderwet, beroep op Ons openstaat ; 

dat derhalve de appell ant in haar beroep 
ontvankelijk is; 

0. voorts. dat blijkens de overgelegde ambts
ber ichten Burgemeester en Wethouders van 
Breda niet, alvorens op het bovenvermelde 
verzoek te beschikken, belanghebbenden heb
ben opgeroepen, tene inde hunne bezwaren 
tegen het verzoek in te brengen ; 

dat echter deze omstand igheid in di t geval 
geen grond oplevert tot vernietiging van het 
bestreden bes] uit, aangezien tegen het ver
leen en van de vergunning destijds door be
langhebbenden geene bezwaren waren inge
brach t en de bedoelde voorwaarde door Bur
gemeester en Wethouders was gesteld u itslui
tend met het oog op het openbaar verkeer ter 
pl aatse, dus in het belang van de gemeente 
als wier orgaan zij zijn te beschouwen: 

dat onder deze om tandi gheden eene oproe
ping als evenbedoeld overbodig was te ach
ten, en mit dien door het Gemeentebestum 
terecht is nagelaten; 

0. wat de hoofdzaak betreft : 
dat weliswaar eene voorwaarde a ls doot· 

Burgemeester en Wethouders bij hun boven
gemeld besluit van 12 Augustus 1927 o nder 
25°. gesteld, in het belang van de vrijheid van 
het verkeer op den openbaren weg niet tege
moet komt aan bezwaren, welke de bepalingen 
der Hinderwet beoogen te weren, doch dat de 
appellante, di e verzuimd heeft tijdig van di t 
besluit in beroep te komen, daartegen niet 
kan opkomen langs den weg bij art. 12, 2e lid, 
der Hinderwet aangegeven ; 

dat toch deze wetsbepali ng a ll een voorziet 
in het geva l, dat nà het verl eenen eener voor
waardelijke vergunning blijken mocht, dat de 
nal ev ing der gestelde voorwaarde niet noodi g 
mocht zijn ; 

dat dit geval zich h ier niet voordoet, aan
gezien na het verleenen van de voorwaarde-
1 ijke ve rgunning geenerlei omstandigheid aan 
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het licht getreden is. ,relke in het oordeel over 
de noodzakelij kheid der meerbedoelde voor
waarde verandering zou kunnen brengen; 

dat Burgemeester en \V'ethouders mitsdien 
terecht geen termen hebben gevonden om de 
appellante van de hierbedoelde voorwaarde te 
ontslaan; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Arbeid, H andel en Nij 

w,rheid is belast, enz. 
(A.B.) 

14 August.us 1928. BESl,UJT, houdende be
slissing op het beroep ingevolge artikel 3 
der Wet Openbare Vervoermiddelen inge
steld door de Directie der Limburgsche 
Tramwegmaatschappij t egen de beschik
king van Gedeputeerde Staten van Lim
burg van 11 Februa ri 1927, 3de Afdce
ling, La. 1774/4 K. S. 324. 

Wij WILHELMINA enz. 
Beschikkende op het beroep, ;ngesteld door 

de Directie der Limburgscbe Tr1tmweg-Maat
schappij te Roermond tegen de beschikking van 
Gedeputeerde Staten van Limburg van 11 Fe
bruari 1927, 3e Afdeeling, La. 1774/4 K, waar
bij aan de Naamlooze Vennootschap Nijs~en's 
Autobusonderneming vergunninrr is verleend 
tot het in werking brengen van° een autobus
dienst tusschen Maastricht en Vaals: 

Den Raad van State, Afdeeling · voor de 
Geschillen van B"stuur, gehoord. adviezen van 
22 Juni 1927, en van 11 Januari 1928, nos. 505; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 9 Augustus 192~, La. A, Af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende dat bij besluit van Gedeputeer
de Staten van L-imburg van ll Februari 1927 
aan de Naamlooze Vennootschap Nijssen's Au
tobusonderneming vergunning is verleend tot 
het in werking brengen van een autobusdienst 
M aastriclit-V aais ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, datsedertde openstelling der stoom
tramlijn Maastricht~ Vaals de varkeersgeleuen
heid tas chen deze beide plaatsen en ook 

0
van 

andere in de nabijheid dier tramlijn liggende 
gemeenten weliswaar merkbaar is verbeterd, 
doch dat, wijl het aantal tramritten heen en 
en terug ~ot dusvet·re dagelijks slechts vijf be
draagt, mot kan gezegd worden. dat de tram 
in de verkeersbebceften op alleszins voldoende 
wijze voorziet ; dat voorts het bezwaar van 
de directie der Nederlandsche Spoorwegen, 
ontleend aal! vrees voor concul'rentie, in casu, 
met het oog op de verkeersbehoeften in de be
trokken streek, geen voldoende gewicht in de 
schaal legt; 

dat de afpellante in bernep aanvoert, dat 
d<>or haar voór het verkenen der vergunning 
bu Gedeputeerde Staten bezwaren waren in
gebracht, gegrond op het fei t, dat tusscben 
Maastricht en Vaals ·het verkeer op voldoende 
wijze door haar wordt onderhouden en de 
autobusdienst een voor de betrokken streek 
van groot belang zijnde behoorlijl,o exploitatie 
van den tramweg ernstig schaadt : dat bij de 
bestreden beslissing ten aanzien van dit be
zwaar van de overweging is uitgegaan, dat 

1 sedert de openstelling der stoomtramlijn Maas
' tricht-Vaals de verkeersgelegenheid tusschen 

deze beide plaatsen en ook van andere in de 
nabijheid dezer tramlijn liggende gemeenten, 
weliswaar merkbaar is verbeterd, doch dat, 
wijl het aantal tramritten heen en terug tot 
dusverre dagelijks slechts 5 bedraagt, niet 
kan gezegd worden , dat de tram in de ver
keersbehoeften op alleszins voldoende wijze 
voorziet: dat GedeputPerde Staten o. m. met 
het oog op de omstandigheden, dat enkele auto• 
bussen der aanvraagster gelijktijdig of nagenoeg 
gelijkt ijdig vertrekken met de tram, het. aantal 
door de aanvraagster te <loene ritten van 13 tot 
10 hebben teruggebracht; dat. dit feit evenwel 
weinig of niets verandert aan het door de Lim
burrrscbe Tramweg-Muatschappij ingediende be
zwaar; dat dit bezwaar alzoo in vollen omvang 
wordt gehandhaafd; dat het in de bedoeling ligt, 
ten gerieve van het reizende publiek, <le tramlijn 
spoed ;g tot op het stationsplein te M aastriclit door 
te tl'ekken, waaraan vrij hooge kosten verbonden 
zijn; dat indien blijken mocht, dat de tram
weg inderdaad niet voldoenrie in de verkeers
behoeften Maastricht- Va.als voorziet, d" Lim
burgsche Tramweg-Maatschappij bereid is het 
aantal ritten uit te breiden : dat hiertoe alleen 
kan worden overgegaan indien geene autobus
concessie verleend wordt: 

Overwegende, dat op grond van de overge!egde 
berichten moet worden aangenomen, da~ het 
verkeer tusschen Maastricht én Vaals niet vol
doende is om het zelfstandig nevens elkançler 
bestaan van een tram- en van een autobusdienst 
t e wettigen ; 

dat dientengevolge de tramwegmaatschappij 
ten einde hare verliezen te buperken, zich ge
noopt heeft gevoeld om af te zien van uitbrei
ding van het aantal reizigerstreinen, zoolang 
de huidige vervoerversnippering haar de kans 
op eene redelijke treinbezetting onthoudt ; 

dat de zeer kostbare, uitsluitend uit de 
openbare middelen tot stand gebrachte tram• 
lijn, welke ueds in aanleg was, toen de auto
busdienst in werking werd gebracht, en die 
voor de bediening van bet goederenverkee1· 
niet kan worden gemist, moet geacht worden 
de aangewezen verzorgster te zijn ook van h~· t 
openbaar personenvervoer tusschP.n de aan de 
lijn gelegen plaatsen ; 

d,it mitsdien uit een oogpunt van verkeers
economie nevens deze krachtens hare concessie 
tot de bediening van het personen- dn goede
renverkeer verplichte tramwegonderneming niet 
behoort te worden bestendigd een autobusdienst, 
die, hoezeer voor het oogenblik de reisgele
genheid tusschen de langs den tramweg gele
gen plaatsen verruimende. op den duur schadehJk 
zou blijken voor de ,·oorziening van de ver
keersbehoefte der streek . en wier bestaan de 
tramwegma.atscha.ppij weerhoudt van uitbrei
ding va.n haren personendienst ; 

dat echter in het belang van het reizend 
publiek en ter voorkoming van stoornis in de 
verkeersvoorziening de autobusonderneming in 
de gelegenheid dient te worden ges_teld om 
haren dienst nog gedurende korten t1Jd voort 
te zetten; 

dat, voort wtting tot 1 Januari 1929 Ons 
voldoende voorkomt, : 

Gezien de Wet Openbare Vervol'rmiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
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a. het ingestelde beroep gegrond te verkla
ren en mitsdien met vernietiging van het be
streden besluit van Gedeputeerde Staten van 
Limburg van 11 Februari 1927. 3e Afdeeling, 
La. 1774/4 K, de gevraagde vergunning te wei
geren; 

de Naamlooze Vennootschap Nijssen's Autobus
onderneming vergunning is verleend tot het in 
werking brengen van een a utobusdienst ilfaaB
tricht- Vaals ; 

b. aan de N. V. Nijssen's Autobusonderne
ming te MaaBtricht t e vergunnen om, op de 
voorwaarden a ls gesteld onder 1°. tot en met 
7°. van het onder a genoemde besluit van Gedepu
teerde Staten van Limburg den autobusdienst 
Maastricht--Gulpm-Vaals vice versa nog tot 
uiterlijk 1 Januari 1929 in werking te houden. 

Onze Minister van Wa terstaat is belast met 
de u itvoering van .dit brsluit, dat met het rap
port van Onzen Minister in het Staatsblarl zal wor
den geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den R aad van State, Afdeeling , 
voor de Geschillen van Bestuur. 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben over
wogen, dat . edert de openstelling der stoom
tramlijn .Af aaslricht--V aals de verkeersgelegen
heid tusschen deze beide plaatsen en ook van 
andere in de nabijheid dier tramlijn liggende 
~emeenten weliswaar merkbaar is verbeterd, 
ctoch dat, wijl het aantal tramritten he~n en 
terug tot dusverre dagelijks slechts vijf be
draagt, niet kan geze,id worden, dat de tram 
in de verkeersbehoeften op alleszins voldoende 
wijze voorziet; dat voorts het bezwaar van 
de directie der Nederlandsche Spoorwegen, 
ontleend Acan V1-ees voor concurrentie, ia casu, 
met het oog op de verkeersbehoeften in de 
betrokken streek, geen voldoende gewicht in 

H et Loo, den Uden Augustus 1928. 
WILHELMINA. 

D~ JJ,finiste~ van Waterstaat, 
H. v. d. V egt e. 

(Uitgeg. 5 September) 1928. 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

La. A. 

Afdeeling 
Vervoer- en Mijnwezen. 

's-Gravenbage, 9 Augustus 1928. 

Aan de Koningin. 
De R aad van State, Afdeeling voor de Ge

schillen van Bestuur, heeft mij toegezonden 
het door de Afdeeling aan Uwe Majest eit uit
gebrachte advies van 22/28 .Juni 1927, n° 505, 
met ontwerpbesluit en bijlagen, betreffende het 
beroep. ingesteld door de Directie der Lim
burgsche Tramweg-Maatschappij te Roermond 
tegen de beschikking van Gedeputeerde Staten 
van Limburg dd. 11 Februari 1927, 3e Afdee• 
ling, La. 1774/4 K, opgenomen in het Provin
ciaal Blad van Limburg 1927, n°. 11, waarbij 
aan de N. V. Nijssen 's a utobusonderneming 
vergunning is verleend tot het in werking 
brengen van een autobusdienst tusschen M aas
tricht en Vaals. 

De Afdeeling is van oordeel, dat het beroep 
ongegrond is, zooa.ls blijkt uit het ontwerp-be
sluit, dat luidt als volgt : 

,,Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de Directie der Limburgsohe Tramweg-Maat
schappij te R oermond t egen de beschikking van 
Gedeputeerde Staten van Limburg van 11 Fe
bruari 1927, 3e Afdeeling, La. l 774/4K, waarbij 
aan de Naamlooze Vennootschap Nijs en 's 
Autobusonderneming vergunning is verleend tot 
het in werking brengen van een Autobusdien t 
tusschen Maastricht en Vaals; 

Den Raad van Sta.te, Afdeeling voor de Ge
schilleP van Bestuur, gehoord, advies van 22 
Juni 1927, n°. 505; 
Op de voordracht van Onzenl\finisten·a.nWa· 
terstaat van 

Overwegende dat bij besluit van Gedeputeerde 
Staten van Limburg van 11 Februari 1927 aan 

de schaal legt ; 
dat de appellante in beroep aan voert, dat 

door haar vóór het verleenen der vergunning 
bij Gedeputeerde Sta.ten bezwaren waren in
gebra.ch_t, gegrond op het feit, dat tusschen 
.Maastr-icht en Vaals het verkeer op voldoende 
wijze door haar wordt onderhouden en de auto-

' busdienst een voor de betrokken streek van 
groot belaag zijnde behoorlij ke exploitatie van 
den tramweg err.stig schaadt; <Jat bij de be
streden beslissing ten aanzien van dit be-

1 zwaar van de o,,erwe~ing is uitgP~aan, dat 
sedert de openstelling dP.r st,oomtra.mhjn ,lf aas
tricht- Vaals de verkeersgelegenheid tusschen 
deze beide plaatsen en ook van a ndere in de 
nabijheid dezer tramlijn liggende gemeenkn, wel
iswaar merkbaar is verbeterd, doch dat , wijl 
het aantal tramritten heen en terug tot dusverre 
dagelijks slechts 5 bedraagt, niet kan gezegd 
worden, dat de tram in de verkeersbehoeften 
op alleszins voldoende wijze voorziet ; dat Ge
deputeerde Staten o. m. met het oog op de 
omstandigheden, dat enkele autobussen der 
aanvraagst er gelijktijdig of na.genoeg gelijktij
dig . vertrekken met de tram, bet aantal door 
de aanvraagster to doene ritten vA-n 13 tot 10 
hebben teruggebracht; dat dit feit evenwel 
weinig of niets verandert aan het ,foor de Lim
burgsche Tramweg-Maat schappij ingediende be
zwaar ; dat dit bezwaar alzoo in vollen omvang 
wordt gehandhaafd ; dat het in de bedoeling ligt, 
ten gerieve van het reizende publiek, de tram
lijn spoedig tot op het stationsplein te J.l:faas
tricht door te trekken, waaraan vrij hooge kos
ten verbonden zijn ; dat indien blijken mocht, 
dat de tramweg inderdaad niet voldoende in de 
verkeersbehoeften JJ,faaslricht- VaalB voorziet, 
de Limburgsehe Tramweg-Maatschappij bereid 
is het aantal ritten uit te breiden ; d at hiertoe 
alleen kan worden overgegaan indien geene 
a utobus-concessie verleend wordt; 

Overwegende, dat op grond van de overgelegde_. 
ambtsberichten moet worden aangenomen, qat 
het verkeersbela ng het ver!eenen va11 vergun
ning voor den bovengenoemden a utobusdienst 
wettigt, terwijl de enkele omstandigheid, dat van 
den autobusdienst door de Limburgsche Tram
we~-Ma.atschappij eenige concurrentie wordt 
ondervonden, lûertegen niet afdoet, ; , 

Gezien de Wet Openbare Vervoermid
delen · 

' Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond t e verklaren. 
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Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan ahchrift 
zal worden ~ezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

, den 

De JJ.[inister ·i:an Waterstaat", 

Tegen dit ontwerp-b_esluit best.aat bij mij ern
stig bezwaar, aangezien daarb1J geen genoeg
zame rekening is gehouden met het bela,ng van 
de tramverbinding 1 Maastricht- Vaals. Ik merk 
hierbij op, dat dit bezwaar niet alleen het bier 
bedoelde beroep betreft, donh t evens eenige 
andere beroepen van de Limburgsche Tram
weg-Maatschappij tegen vergunningen voor au
tobusdiensten, welke ieheel of ten deele den
zelfden weg volge.n a ls die tramlijn; op deze 
beroepen hebben het.rekking mijne rapporten 
aan Uwe Majesteit van heden, La. B, C en D, 
Afdeeling Vervoer-en Mijnwezen. 

Blijkens de bij :leze b eroepen bestreden be 
schikkingen ziin Gedeputeerde Staten van L~m
bury van oordeel, dat de tramweg Maastricht 
-V aa1'1 door het betrekkelijk gering aantal 
ritten niet voldoende in de verkeersbehoeften 
voorziet, welke meening ik kan deelen . Aan. 
gezien dit evenwel niet t e wijten is aan onvol
doende uitrusting van de Tramwegmaatscbap
pij, noch aan· onwii· harerzijdg, doch uitsluitend 
aan de overweging. dat in verband met de ern
stige concurrentie, die de tram van de auto
bussen ondervindt, uitbreiding van de dienst
regeling tot vergrooting van het toch r eeds 
aanzienlijke exploitatie.veilies op d ?ze lijn zal 
moeten leiden en de maat,schappij dan ook blij . 
kens haar beroepschrift bereid is tot uitbreiding 
van het aantal reizigerstreinen over te gaan, 
zoodra de huidige versnippering va n het ver
voer een einde neemt, heb ik mij nader er van 
vergewist, dat de Tramwegma.atscbappiJ in 
,la t geval bereid is het aantal ritten tusschen 
Vaals en Maastricht in beide richtingen van 
vijf op tien te brengen, welk aantal mij voor e.;ne 
goede verkeersvoorziening voldoende voorkomt. 

Krachtens de mij door Uwe Majesteit- ver
verleende machtiging heb ik vervolgens de 
stukken weder aan den Raad van State, Af. 
deeling voor de Geschillen van Bestuur, toe
gezonden, met het verzoek de beroepen van 
de Limburgsche Tramweg-Maat~chapij, voor 
zoover die berusten op de door de tramlijn 
Maastricht--Vaals van den autobusdienst on
dervonden concmreotie, nader te willen over
wegen. 

ln haar nader rapport van 1 1 Januari 1928, 
nos. 505/655/656/824/199 gevoegd bij mijn rap
port aan Uwe majesteit van heden, La. D, 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen, deelt de 
Afdeeling hieromtrent het volgende mede : 

" De Minister heeft bedenking tegen de door 
,, de Afdeeling in deze zaken voorgestelde be
"slissingen, voorzoover daardoor niet wordt 
"te gemoet gekomen aan de bezwaren van de 
,,Limburgscbe Tramweg-Maatschappij, ont
" leend aan de vrees voor coucurrentie, welke 
" de autobussen aan den tramdienst Maastricht 
,,-Vaals aandoen. Deze tramlijn toch is, zoo 
,.merkt de Minister op, ten koste van groote 
" opofferingen van de openbare kassen tot 
" stand gebracht om de talrijke aan haar route 

,,gelegen dorpen uit hun a fzondering te ver
,lossen, zoodat zoo eeni gszins mogelijk behoort 

:,te worden voorko1nen , dat het zeer aa.nzien
" lijke hierin gestoken kapitaal rente loos zou 
" liggen door toedoen van de concurreerende 
,,autobusdi ensten. Op grond van de uiteen
"zettingen van den Hoofdinspecteur Generaal 
"der Spoor- en Tramwegen in diens rapport 
,,van 27 April 1927, n°. 237 R , Afd. II , waar• 
,, in hij er op wijst, dat juist de van de auto
.,bussen ondervonden concurrentie voor de 
" Tramwegmaa tschappij een beletsel vormt 
" voor het inleggen van meer diensten op deze 
,, tramlijn , en dat de M a atschappij bereid is. 
,,uitbreiding aan ha re dienst regeling te ge• 
" ven en den tramweg door te trekken tot het 
"spoorwegstatiou te lrfc,ast,·icht. mi t.~ aau de 
"concurrentie van de autobussen een einde 
" wordt gemaakt, heeft de Minister zich door 
,,tusschenkomst van den genoemden hoofd
"ambtenaar met de tramwegmaatscha ppij in 
,,verbinding gesteld , len e inde zekerheid om
,, trent de door baar in uitzicht geste lde ver
" betering van den di enst te verkrijgen. Zijne 
" Excell entie legt een tweetal hierop van de 
"Maatschappij ontv·angen brie ven ove r, · waarin 
"toezeggingen te dezen aanzien zijn ve rvat. In 
" verband met den inhoud dier brie,·en zou de 
,,Minister het op prijs stellen, indi en de A[
" deeling de onderwerpelijke za ken nader zou 
,,willen overwegen. · 

,,De Afdeeling heeft echter overwegend be
,,zwaar , de nadere toezeggingen va n de Tram
" wegmaatscha ppij bij hare adviezen a lsnog in 
" aanmerking te brengen. Deed zij di t wel , dan 
"zou haar advies steunen op gegevens, we) ke 
" bij de Afdeeling ziju ingekomen, na dat het 
,,onderzoek der zaak is gesloten en de Afdee· 
,,ling aan Uwe Ma jeste it advies heeft uitge
"bracht. De wet op den Raad va11 S tate beeft 
"waar borgen gesteld voor een onpartij d ige 
" vaststelli ng der fe iten , die aanleiding geven 
" voor Geschillen Yan Bestuur. Die waarborgen 
" zijn ve rmeld in de artikelen 36. 37 en 38 
,, der wet. N adat het onderzoek van het ge• 
" schil door de A fdeel ing vom· de Geschill en 
" van Bestuur is gesloten, wordt haar advies 
,,aan Uwe Majesteit ui tgebracht. E ene her
" opening van het onderzoek na het ui tbrengen 
"van het advies kent de wet niet en het zou 
,, in str ijd zijn met hare duidelijke bedoeling, 
,, indien door een eenzijd ig ingrijpen der R e
,, o-eering de fe itelijke g rnndslag Yan de voor
.gedragen ui tspraak zou worden gewijzigd. 

' ,,Wat de zaken zelve betre ft, blijft de Af
,,deeling de door haar voorgedragen bes! is
"singen juist achten. Onweersproken is, dat 
,,de tramdi enst M aastricht- Vaal8, in tegen
,,stelling met den tramdienst H ee,·l en- JCer k
,rade, niet geheel in de bestaa nde ,·erkeers

:, behoe fte voorziet, hetgeen dan oo k blijkt ui t 
"de plannen tot inl egging van nieuwe 
" diensten en tot het doortrekken va n den 
" tramweg tot aan het spoorwegstation te 
" Maastricht . Ouder die omstandi gheid is het 
.,naar het oordeel der Afrleeling niet wel toe
,,laatbaar, dat aan hen, die in het tekort a a11 
"vervoerge legenheid op genoemd t raject of 
,gedeelten daarvan zijn g·aan voorzien, te we

'., ten de onderwerpelijke autobusdienstonder
" nemers, die taak w_?rdt ontnomen op den 
,,enkelen grond , dat b1J de tramwegmaatschap-
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,.pij de evenbedoelde voornemens zouden be
.. staan, terwijl onzeker is of daaraan uitvoe
"ring zal worden gegeven. Hierbij mon-e de 
.,Afdeeling voorts nog verwijzen naa r de over
, .wegingen van Uwer Maje teits besluit van 
,,30 November 1927, n°. 24." 

W at het eerstgenoemde formeele bezwaar der 
Afdee li ng betreft moge ik volstaan met ver
wijzing naar mijn bestr ijd ing van eenzel fde 
betoog in mijn dd. 19 Maart 1928, n°. 432, 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen, aan Uwe 
Majesteit uitgebracht rapport, terwijl ik er 
tevens de aandacht op moge vestigen. dat de 
toezegging der 'l'rarnweg-Maatschappij, welke 
door de Afdeel i11g als een novum wordt opge
vat, reeds, zij het in minder telligen vorm , 
i11 het beroepschrift is gedaan. 

Wat de zaak zelve betre ft sluit de Afdee
li11 g zich aa11 bij de meening van Gedeputeer
de 'tatcn, dat de autobusdiensten eene vergun-
11ing behooren te krijgen, aangez ien zij voor
zien, in het aa11 den beperkten tramdienst te 
wijten tekort aan vervoergelegenheid. 

Zooals boven reed aangestipt acht ik dit 
eenc verwisseling van oorzaak en gevolg , aan
gez ien juist de aanwezigheid van de autobus
diensten het voor de Tramweg-Maatschappij 
ondoenl ijk heeft gemaakt voor een uitgebre ider 
tramverkeer te zorgen. 

De noor de Afdeeling beweerde onzekerheid 
rnn de toegezegde uitbre iding van het tram
verkeer bestaat slechts in zooverre, dat het 
tijdstip daarvan afhankelijk is van het ophou
den der huidige versnippering. Het door de 
Afdeeling gedane beroep op de overwegingen 
van Uwer Majesteits be luit van 30 November 
1927. n°. 24, gaat dan ook niet op. aangez ien 
het daar gold de opening van een nieuwe 
lijn, welker datum nog in eon verwijderd ver
schiet I igt en onafhankelijk is van het a l of 
niet voortbestaan van autobusdiensten. 

Aangez ien ingevolge de \Vet Openbare Ver
voermiddelen de aanvragen om vergunning 
Lehoorc11 to worden getoetst aan het belang 
vall economische voorziening in de vervoerbe
hoefte, en de tram voldoende in staat is om 
in die behoefte tusschen Maastricht en Vaals 
te voorzien, terwijl het verkeer niet voldoende 
is om het zei fstand ig nevens elkander bestaan 
, un een tram- en een autobusdienst te wetti-
1?en, behoort naar mijn oordeel de bes] issing 
op de beroepen af te hangen van de beant
woording van de vraag. welk der beide ver
keersmidç!elen op dat traject de voorkem ver
dient. 

D,1t dit 1net het oog op een duurzarne voor
zien ing in de verkeersbehoeften der streek de , 
uitsluitend met behulp van de openbare kas
sen aangelegde tramweg is. die ook voor het 
goederenverkeer niet kan worden gernist, kan 
,nijns inziens niet worden betwij feld . 

Ik moge Uwer :Majesteit mit.5dien zeer eer
biedi g in overweging geven het hiernevens
gaand in dien zin opgemaakt ontwerp-besluit 
te bekrachtigen. 

H et zou Uwer Majesteit kunnen behagen 
het hierbijgaande, ,urn den Raad van State 
ger ichte schrij ven van de concess ionarisse aan 
den Vice-President va11 dien Raad te doen 
terug·zenden. 
De Ministe,· van Wat e,·staat, H. v. cl. V egt e. 

14 Augustus 1928. BESLUIT, houdende be
slissing op het beroep, ingevolge artikel 3 
der Wet Openbare Vervoermiddelen inge
steld door de Directie der Limburgsche 
Tramweg-Maatschappij tegen de beschik
king van Gedeputeerde Staten van L i,n
burg van 11 Maart 1927, 3de afdeeling. 
La. 2924/6 B. S. 325. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de Directie der Limburgsche Tramweg-Maat
schappij te Ro ermond, tegen de beschikking 
van Gedeputeerde Staten van Limburg van 11 
Maart 1927, 3de afdeeling, La. 2924/6 B , 
waarbij aan de Firma J ägers en Pauly te 
Vaals vergunning is verleend tot het in wer
king brengen van een autobusdienst tusschen 
Vaals en Valkenburg: 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Ge chi ll en van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 10 Augu tus 1927 en 11 J anuari 1928, 
nos. 656: 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
\Vaterstaat van 9 Augustus 1928, L a. B , af
deel ing Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten bij 
besluit van 11 Maart 1927. 3de a fdeeling. La. 
2924/6 B, aan de firma Jägers en Pauly te 
Vaals voorwaardel ij k vergunning hebben ver
leend tot het in werking brengen van een 
autobusdienst tusschen Vaals en Va.l kenbttrg: 

dat Gedeputeerde Staten daarbij onder an
deren hebben overwogen, dat tegen de aan
\'l'aag om vergunn ing schriftelijk bezwaar is 
ingebracht door de Directie der Limburgsche 
Tramweg-Maatschappij te Roermond, op grond 
dat door deze Maatschappij op het traject 
Vaals-Gulpen het verkeer op a lleszins vol
doende wijze wordt onderhouden en de a uto
busdienst der firma Jägers en Pauly eene 
voor de betrokken streek van groot belang 
zij nde behoorlijke exploitatie van den tram
weg ernstig dreigt te schaden; dat, al is se-
dert de ingebru iknem ing der tramlijn llfaa.~
tricht- Vaals de verkeersgelegenheid onder 
anderen tussch en Va.als on Gulpen merkbaar 
verbeterd, deze omstandigheid toch geenszins 
wegneemt, dat in de verkeersbehoeften ter 
plaatse, wegens het betrekkelijk gering aantal 
dagelijksche ritten van de tram, n aar het oor
deel van Gedeputeerde Staten vooralsnog niet 
voldoende is voorzien; dat de autobussen der 
Firma J ägers en Pauly bovendien eene recht-
treeksche verbinc;ling met Valkenburg onder

houden, hetgeen van de tramlijn niet gezegd 
kan worden; dat onder deze omstandigheden 
aan een autobusd ienst Va.als-Valkenb-urg 
vice-versa ongetwijfeld behoefte bestaat; 

lk ben derhalve van oordeel, dat het beroep 
der Limburgsche Tramweg-Maatschappij tegen 
de aan de Naamlooze Vennootschap Nij sen's 
Antobusonderneming verleende vergunning ge
grond is, en dat die vergunning behoort te 
worden· geweigerd, met dien verstande echter, 
dat in het belang van het van de autobussen 
gebruik makende publiek aan genoemde on
derneming worde toegestaan om nog geduren
de eenige maanden haren dienst in werking 
te houden. 

dat de Limburgsche Tramweg-Maatschappij 
, iu beroep aanvoert, dat harerzijds overwogen 
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wordt het aantal ritten per dag uit te bre iden, 
,rnardoor de hierop betrekking hebbende over
weging van het bestreden besluit niet langer 
gehandhaafd kan worden ; dat overigens haar 
bezwaar in vollen omvang wordt gehand
h aafd ; 

Overwegende : dat op grond van de overge
legde ambtsberichten moet worden aangeno
men, dat het verkeersbelang het verleenen 
van vergu nning voor den bovengenoemden 
a utobusdienst wettigt ; 

dat echter het bezwaar van a ppellante in 
zooverre gegrond moet worden geacht, dat in 
het locaal verkeer op het traject Vaals-Gul
p en door haren tramdienst voldoende zal zijn 
voorzien, zoodra tot de toegezegde uitbreiding 
van het aantal tram-tl'einen zal zijn overge
gaan, zoodat bed iening van ditzelfde verkeer 
door een autobusdienst als een te ruime en 
wegens a ftapp ing van tramverkeer op den 
duur schadelijke verkeersvoorziening moet 
,vorden aangemerkt; . 

dat aan dit bezwaar kan worden tegemoet 
gekom en door een verbod van vervoer van 
reizigers uitsluitend op het traject Vaals
(ju lpen; 

Gezien de vVet Openbare Vervoermiddelen; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met handh aving van het bestreden beslui t 
van Gedeputeerde Staten van L im burg van 11 
:Vfaart, 1927, 3de Afdeeling , L a. 2924/6 B , aan 
de daarbij aan de vergunning verbonden voor
waarden de volgende toe te voegen: 

9° . H et is met ingang van 1 J a nuari 1929 
verboden: 

a. in de richt ing Vaal s- Val kenbu,·g te 
Vaals en verder re izigers voor verkeer niet 
verder dan Gulpen in de autobussen .op te 
nemen ; 

b. in de 1·ichting V al kenbu1·g- Vaals te 
Gulpen en verder re izigers in de autobussen 
op te nemen. 

Onze MiJJister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat met het rap
port va n onzen Minister in het Staatsblad zal 
worden geplaatst , en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den R aad van State, Af
deel i ng voor de Geschill en va n Bestuur. 

Het Loo, den 14den Augustus 1928. 

WILHELMINA. 

D e Minister va.n Waterstaat , H . v.d. V egt e. 

( Uitgeg . 5 Sept ember 1928. ) 

?IIINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

La. B. 

Afd ee ling 
V e r v o e i- - e n 11: ij 11 w e z e n. 

•~-Gravenhage, den 9 Augustus 1928. 

Aan de K oningin. 

De Raad vau State, Afdeeling voor do. Ge
schill en van Bestuur, heeft mij toegezonden 

het door de Afcleeling aan Uwe M a jesteit 
uitgebrachte advies van 10/17 Augustus 1927, 
n°. 656, met ontwerp-besluit en bijlagen, be
t reffende het beroep, ingesteld door de Di
rnctie der Limburgsche Tramweg-Maatsch appij 
te R oermond tegen de beschikking van Gede
puteerde Staten van Limburg dd. 11 M aart 
1927, 3de Afdeeling, La. 2924/6 B , opgenomen 
in het P1'0v inciaal Blad 1927, n°. 56, waarbij 
aan de firma Jägers en Pauly te Vaal s ver
gunning is verl eend tot het in werking bren
gen van een autobusdienst tusschen Vaals en 
Yalkenburg. 

De Aldeeling is van oordeel dat het beroep 
ongegrond is, zooals blijkt uit het ontwerp
besluit, dat luidt als volgt: 

.,Wij WILHELMINA, enz . ; 
Besch ikkende op het beroep, ingesteld door 

de Directie der Limburgsche Tramweg-Maat
schappij te Roermond, tegen de beschikking 
van Gedeputeerde Staten van L imburg van 11 
Maart 1927, 3de afdeeling, La. 2924/6 B, 
waarbij aan . de Firma Jägers en Pauly te 
Vaal s vergunning is verleend tot het in we1·
king brengen van een autobusdienst tusschen 
V aals en Val kcn bu1·g ; 

Den R aad van Sta te, A fdeeling voor de Ge
schilen van B estuur, gehoord, advies van 10 
Aug ustus 1927, n°. 656 ; 

Op de voord rach t van Onzen Minister vag 
Waterstaat van 

Overwegende : dat Gedeputeerde Staten bij 
beslui t van 11 Maart 1927, 3de afdeeling, La. 
2924/6 B, aan de firm a Jägers en Pauly te 
Vaals voorwaardelijk vergunning hebben ver
leend tot het in werking brengen van een 
a utobusdienst tusschen Vaals en Val ken burg ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij onder an
deren hebben overwogen, dat tegen de aan
vraag om vergunning schriftelijk bezwaa r is 
ingebracht door de Directie der Limburgsche 
Tramweg-Maatschappij te Roermond, op g rond 
dat door deze Maatschappij op het traject 
Vaal s- Gulpen het verkeer op allesz ins vol
doende wijze wordt onderhouden en de auto
busdienst der Firma Jägers en Pauly eene 
voor de betrokken streek van groot belang 
zijnde behoorlijke exploitatie van den t ram
weg ernstig dreigt te schaden; dat, al is se
dert de ingehruiknem iog .der tramlijn Maas
tricht-Vnals de verkee1-sgelegenheid onder 
anderen tusschen Vaal s en Gulpen merkbaar 
verbeterd, deze omstandigheid toch geenszins 
wegneemt, dat in de verkeersbehoeften ter 
plaatse, wegens het betrekkelijk gering aantal 
dagelij ksche •. ri.tten van de tram, .naar het oor
deel van Gedeputeerde Staten vooràlsnog niet 
voldoende is voorz ien; dat de autobussen der 
Firma J ägers en P auly bovendien eene rech t
streeksche verbinding met Valkenburg onder
ho uden, hetgeen van de tramlijn nie t gezegd 
kan worden; dat onder deze omstandigheden 
aan een autobusdi enst Va.als- Valkenburg 
Yice-versa ongetwijfeld behoefte bestaat; 

dat de Limburgsche Tramweg-Maatschappij 
in beroep aanvoert, dat harerzijds overwogen 
wordt het aantal ritten per dag uit te breiden, 
waardoor de hierop betrekking hebbende over
weging van het bestreden besluit niet lange,· 
gehandhaafd kan worden ; dat overigens haar 
bezwaar in vollen omvang wordt gehand
haafd; 
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Overwegende : dat op grond van de overge-
1 egdo ambt.sberichten moet worden aangeno
men, dat het verkeersbelang het verleenen 
van vergunning voor den bovengenoerndeu 
autobusdienst wettigt, terwijl de enkele om
standigheid , dat van den autobusdienst door 
de Limburgsche Trannveg-Maat.sch ?.pJii.i een igc 
concurrentie wordt ondervonden, hiertegen 
niet afdoet : 

Gezien de \'Vet Openbare Vervoermidelen ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat i belast met 

do uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den R aad van State, 
Afdeel ing voor de Geschill en van Bestuur. 

. don 

lJr M inister -,;an lVatentaat•·. 

Tegen dit ontwerp-besluit bestaat bij mij 
ernstig bezwaar, aangez ien daarbij geen ge
noegzame rekening is gehouden met het be-
1 ang van de tramverbinding Maastr·ich.t
Vaal .• . Ik merk hierbij op, dat dit bezwaar 
niet al leen het hier bedoelde beroep betreft, 
doch tevens eenige andere beroepen van de 
Limburgsche Tramweg-Maat.schappij tegen 
vergunningen voor autobusdiensten, welke ge
heel of ton deele denzelfden weg volgen als 
die tramlijn; op deze beroepen hebben be
trekking mijne rapporten aan we Majesteit 
van heden , L a . A, C en D, afdeeling Vervoer
en Mijnwezen. 

Blijkens de bij deze beroepen bestreden be
chikkingen zijn Gedeputeerde Staten van 

Li1nburg van oordeel, dat de tramweg M aas
tricht- Vaals door het betrekkelijk gering 
aantal r itten niet voldoende in de ve rkeers
behoeften voorziet, welke meening ik kan dee
len. Aangezien dit evenwel niet te wij ten is 
aan onvoldoende ui t rusting van de T ramweg
M aatschappij, noch aan onwi l harerzijds, doch 
uit.sluitend aan de overweging, dat in ver
band met de ernstige concurrentie, di e de 
tram van de autobussen ondervindt, u itbrei
ding van de dienstregeling tot vergrooting van 
het toch reeds aanzienlijke explo itatie-verl ies 
op deze lijn zal moeten le iden en de maat
schappij dan ook blijkens haar beroepschrift 
bereid is tot uitbreiding van het aantal re izi 
gerstreinen over te gaan, zoodra de huidige 
versnippering van het vervo reen einde neemt, 
heb ik mij nader er van vergewist, dat de 
Tramweg-M aat.schappij in dat geval bere id is, 
het aantal ritten tusschen Vaals en ilfaast1·icht 
in beide richtingen van vijf op tien te bren
gen, welk aantal mij voor eene goede ver
keersvoorziening voldoende voorkom t. 

Krachtens de mij door U we Majeste it ver
leende machtiging heb ik vervolgens de stuk
ken weder aan den Raad van State, A fdee-
1 i ng voor de Geschill en van Bestuur, toege
zonden, met het verzoek de beroepen van de 
Limburgsche Tramweg-Maat.schappij , voor zoo
ver die berusten op de door de tramlijn M aas
tric ht-Vaals van den autobusdienst onder
vonden concurrentie, nader te willen overwe
gen. 

In haar nader rapport van 11 J anuari 1928, 
nos. 505/665/656/824/199, gevoegd bij mijn rap
port aa n Uwe Majesteit van heden, La. D, 

deelt de Afdeeling hieromtrent het rnlgende 
mede: 

" De Minister heeft bedenking tegen de door 
,,de A fdeeling in deze zaken voorgestelde be
"slissingen, voorzoover daardoor niet wordt 
"tegemoetgekomen aan de bezwaren van de 
.,Limburgsche Tramweg-Maatschappij, ont
" leend aan de vrees voor concurrentie, welke 
,,de autobussen aan don t ra mdienst ilfaas
,, t,·icht-Vaal.~ aandoen. Deze tramlijn toch is, 
"zoo merkt de l'viinister op, ten koste van 
"groote opofferingen van de openbare kassen 
"tot stand gebracht om de talrijke aan haa r 
" route gelegen dorpen uit hun afzondering te 
,,verlossen, zoodat zoo eenigsz ins mogelijk be
" hoort te worden voorkomen, dat het zeer 
,,aanzienlij ke hierin gestoken kapitaal ron te
,, loos zou liggen door toedoen van de concur
" reerende autobusd iensten. Op grond van de 
,,uiteenzettingen van den H oofdinspecteur Ge
" neraa l der Spoor- en Tramwegen in diens 
, .rapport van 27 Apr il 1927, n°. 237 R , afd. 
" II, waarin hij er op wijst, dat juist de van de 
"autob11ssen ondervonden concurrentie voor de 
" Tramwegmaatschappij een beletsel vormt 
"voor het inleggen va n meor diensten op deze 
" tramlijn , en dat de Maatschappij bere id is 
" uitbreiding aan hare dienstregeling te geven 
"en den t ramweg door te trekken tot het 
"spoorwegstation te Maastricht, mit.s aan de 
"concu rrentie van de autobussen een e inde 
,,wordt gemaakt . heeft de Minister zich door 
,,tusschenkomst van den genoemden hoofd
" ambtenaar met de tramwegm aatschappij in 
,,verbinding gesteld , teneinde zekerheid om
,,trnnt de door haar in uitzicht gestelde ver
"betering van den d ienst te verkrijgen. Zijne 
" Excell entie legt een tweetal hierop van de 
,,Maat.schappij ontvangen brieven over, waar
,, in toezeggingen te dezen aanzien zijn vervat. 
" In verband met den inhoud dier brieven zou 
" de Minister het op prijs stell en, indien de 
"Afdeeling de onderwerpelijke za ken nader 
,, zou wi ll en overwegen . 

,,De Afdeeling heeft ech te r overwegend be
,,zwaar, de nadere toezeggingen van de T ram
" wegmaat.schappij bij hare adviezen a lsnog in 
,,aanmerking te brengen. Deed zij di t wel , 
,,cl.in zou haar advies teunen op gegevens, 
,,wnlke bij de Afdeeling zijn ingekomen, na
"dat het onderzoek der zaak is gesloten en de 
" Afdeeling aan Uwe Majeste it advies heeft 
" uitgebracht. De wet op den R aad van State 
,,heeft waarborgen gesteld voor een onpartij 
" dige vast.stell ing der feiten , die aanle iding 
"gev.en voor Geschill en van Bestuur. Die 
.,waarborgen zijn vermeld in de artikelen 36, 
" 37 en 38 der wet. Nadat het onderzoek van 
,,het gesch il door de Afdeeling voor de Ge
"schill en van Bestuur is gesloten. wordt haar 
" advies aan Uwe Majesteit uitgebracht. Eene 
,,heropen ing van het onderzoek na het uit
" brengen van het a dvies kent de wet niet en 
" het zou in strijd zijn met h are duidelijke 
,,bedoeling, indien door een eenzijdig ingrij
"pen der R egeering de fe itelijke grondslag 
"van de voorgedragen uitspraak zou worden 
,,gewijzigd. 

,,Wat de zaken zelve betre ft, blijft de Af
,,deel ing de door haar voorgedragen beslis
"singen juist ach ten. Onweersproken is dat de 
,,tramdienst M aast,·icht-Vaals, in tegenstel-
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,, liug met den tramdienst H eerlen-JI. e,·krade, 
"niet geheel in de bestaande verkeersbehoefte 
,,voorziet, hetgeen dan ook blijkt uit de plan
" nen tot inlegging van nieuwe diensten en 
" tot het doortrekken van den tramweg tot aan 
" het spoorwegstation te Maast,·icht. Onder 
" die omstandigheid is het naa r het oordeel 
" der Afdeeling niet wel toelaatbaar, dat aan 
,,hen, die in het tekort aan vervoergelegen
,,he id op genoemd traject of gedeelten daa r
,, van zijn gaan voorzien, t.w. de onderwe1·
" pelijke a utobusdienstondernemers, die taak 
" wordt ontnomen op den enkelen grond, dat 
"bij de tramwegmaatschappij de evenbedoelde 
"voornemens zouden bestaan, terwijl onzeker 
,, is of daaraan uitvoering za l worden gege
" ven . Hierbij moge de Afdeel ing voorts nog 
"verwijzen naar de overwegingen van U wer 
,,M ajestejts bes luit van 30 November 1927, 
,,n°. 24." 

"\Vat het eerstgenoemde formeel e bezwaar 

aangelegde tramweg is, die ook voor het goe
derenverkeer niet kan worden gemist, kan 
m. i . niet worden betwijfeld. 

Ik ben derhalve van m eening, da t aan het 
beroep van de Limburgsche Tramweg-Maat
schappij tegen de aan de Firma Jägers en 
Pauly verleende vergunning behoort te wor
den te gemoet gekomen door opneming van 
een vervoerverbod, m et ingang van 1 J anuari 
1929, voor het traject Vaals-Gulpen . 

Ik moge Uwer Majesteit mitsdien zeer eer
biedig in overweging geven het hiernevens
gaancl , in di en zin opgemaakt ontwerp-besluit 
te bekrachtigen. 

Het zou Uwer M ajesteit kunnen behagen 
de hierbij gevoegde, aan den Raad van State 
geri chte stukken aan den Vice-President van 
dien R aad te doen terugzenden. 
De 1l(i11ister van Waterstaat, H . v. cl. V egt e. 

,]er Afdeel ing betreft moge ik volstaan met 14 Augustus 1928. BESLUIT, houdende be-
verwijzing naar mijn bestrijding van eenzelfde sli ss ing op de beroepen, ingevol ge artikel 
betoog in mijn dd. 19 Maart 1928, n°. 432, 3 der Wet Openbare Vervoermiddelen in-
a fdeeling Vervoer- en M ijnwezen, aan Uwe gesteld door de Directie der Nederland-
Majestei t ui tgebracht rapport, terwijl ik er sche Spoorwegen en door die van de Lim-
tevens de aandacht op moge vestigen, dat de burgsche Tramwegmaatschappij tegen de 
toezegging der Tramweg-M aatschappij welke beschikking van Gedeputeerde Staten van 
door de Afdee l ing als een novum wordt opge- L i1nburg van 4 Maart 1927, 3de a fdee-
vat, reeds, zij het in minder stelligen vorm, l ing, La. 13741/2 JI.. S. 326 
in het beroepschrift is gedaan. Wij WILHELMINA, ei;iz.; 

Wat de zaa k zelve betre ft slui t de Afdee- Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 
ling zich aan bij de meen ing van Gedeputeer- de Directie der Nederlandsche Spoorwegen 
de Staten, dat de autobusdi ensten eene ver- en door di e van de Limburgsche Tramweg-
gunning behooren te kr ijgen, aangezien zij Maatschappij tegen de beschikking van Gede-
voorz ien in het aan den beperkten tramdienst puteerde Staten van L i1nbu1·g van 4 M aart 
te wij ten tekort aan vervoergelegenhe id. 1927, 3de Afdeeling, L a. 13741/2 K, opgeno-

Zooals boven reeds aangestipt ach t ik dit men in het P rovinciaal Blad 1927, n°. 47, 
eene verwisseling van oorzaak en gevolg, aan- waarbij aan F. P . H. Bisschoff te S i1npelveld 
gezien juist de aanwezigheid van de autobus- 1 vergu nning is verleend tot het in werking 
diensten het voor de T ramweg-Maatschappij , brengen van een a utobusdienst tusschen Vaals 
ondoenlijk heeft gemaakt voor een uitgebrei- en H eerlen: 
der tramverkeer te zorgen. Deo R aad van State, Afdeeling voor de Ge-

De dom· de Afdeeling beweerde onzekerheid schill en van Bestuur , gehoord, adviezen van 
van de toegezegde uitbreiding van het tram - 24 Augustus 1927 en 11 Januari 1928, nos. 
verkeer bestaat slechts in zooverre, dat het 655; 
tijdstip daarvan a fhankelijk is vaIL het op- Op de voordrach t van Onzen Minister van 
houden der huidige versnippering. H et door Waterstaat van 9 Augustus 1928, L a. C, af-
de Afdeel ing gedane beroep op de overwe- deeling Vervoer- en Mijnwezen; 
g ingen van Uwer M ajeste its besluit van 30 Overwegende : dat Gedeputeerde Staten van 
November 1927, n° . 24, gaat dan ook niet op, Lirnburg bij hun evengemeld besluit aan F. 
aangez ien het daar gold de opening van een P . H . Bisschoff te Sirnpelveld onder een 8-tal 
nieuwe lijn , welker datum nog in een verwij - voorwaarden vergunning hebben verleend tot 
derd verschiet ligt en onafhankelijk is van het het in werking brengen van een autobusdienst 
al of niet voortbestaan van a utobusdiensten . Va,als - W itte1n- S i1npel veld- Spekholze1"1,eide 

Aangezien ingevolge de W et Openbare Ver- - H eerlen, v. v ., daarbij ten aanzien van de 
voermiddelen de aanvragen om vergunn ing doo r de Directie der Limburgsche Tramweg-
behooren te worden getoetst aan het bel ang Maatscha ppij en d ie van de Nederlandsche 
van economische voorziening in de vervoer- Spoorwegen ingebrach te bezwaren overwegen-
behoefte, en cl tram voldoende in staat is om de dat, a l zou de Limburgsche Tramweg-
in die behoefte tusschen Maastrich t en Vaals Maatschappij te Ro er1nond met hare tram-
te voorzi e n , terwijl h et verkee r n ie t vo ldoende lijne n h et v e rkeer tusschen Vaals e n Witte1n 
is om het zelfstandig nevens elkander besta an enSpekholzerheide en H eerlen in voldoende 
van een tram- en een. autobusdienst te wetti- m ate onderhouden - hetgeen echter, naar het 
gen, behoort naar mijn oordeel de beslissing oordeel van hun coll ege, voor het ee rstge-
op de beroepen af te hangen van de beant- noemde tra ject voorshands niet het geval is -
woording van de vraag, wel k der beide ver- aan den autobusdienst van F. P . H. Bisschoff, 
keersmiddelen op dat ti-a.ject de voorkeur ver- waardoor eene rechtstreeksche verbinding van 
dient. . Vaals met H eerlen wordt verkregen , uit dien 

D at di t met het oog op een duurzame voor- hoofde toch behoefte zou bestaan ; dat, waar 
ziening in de verkeersbehoeften der streek de de opening der in aanl eg zijnde nieuwe spoor-
uitslui tend met behul p van de openba re kassen lijn S chaesberg- K erkmde- Sirnpel veld nog in 
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een ver Yerschiet ligt, de door de Directie der 
Nederlandsche Spoorwegen te Utrecht met het 
oog op die lijn geopperde bedenkingen voor
loopig buiten beschouwing kunnen blijven ; 

dat van de beschikking van Gedeputeerde 
Staten de Directie van de Nederla ndsche 
Spoorwegen en de Directie van de Limburg
sche Tramweg-Maatschappij bij Ons in beroep 
zijn gekomen; 

dat de Directi e van de Nederlandsche Spoor
wegen aanvoert dat de vergunning niet, zoo
als zij, appellante, had verzocht, is verleend 
tot de opening van de spoorlijn S chaesberg
K erkra,de-Sim.pelveld, doch tot wederopzeg
ging; dat daar de werkzaamheden tot vol 
tooiing dezer spoorlijn in vollen gang zijn, 
h. i. met het nadeel, dat deze spoo.rweg, die 
schatten gelds kost, van dezen autobusdienst 
zal ondervinden - welk nadeel door het col
lege van Gedeputeerde Staten van Limburg 
ook niet wordt ontkend, doch slechts bui ten 
beschouwing gelaten - aanstonds rekening 
gehouden behoort te worden; da t immers ook 
de vergunninghouder aanstonds moet weten, 
dat de vergunning bij de opening van den 
spoorweg zeker zal verval! en ; dat het toch 
vaststaat, dat waar de Staat zich groote offers 
getroost om bedoelden spoorweg tot stand te 
brengen, een gezonde verkeerspolitiek mede
brengt, dat iedere onnoodige concurrentie a ls 
oneconomisch en ruet in het belang van den 
Staat moet worden buitengesloten; 

dat de Directie van de Limburgsche Tram
weg-Maatschappij aanvoert, dat tusschen Vaals 
en W ittem en Spekholzerheide en H eerlen 
het verkeer door de Limburgsche Tramweg
Maatschappij op allesz ins voldoende wijze 
wordt onderhouden en de bedoelde autobus
dienst eene voor de betrokken streek van groot 
belang zijnde behoorlijke exploitatie der tram
lijnen ernstig dreigt te schaden; dat de over
weging van Gedeputeerde Staten dit bezwaar 
onaangetast Iaat; 

Overwegende : ten aanzien van het beroep 
van de Directie der N ederlandsche Spoorwe
gen, dat deze appellante heeft verzocht in 
verband met den aanleg van de lijn Schaes
berg-K erkra,de-Simpelveld de vergunning 
niet te verleenen dan tot het tijdstip, waarop 
deze spoorlijn in exploitatie wordt genomen ; 

dat echter geen voldoende grond aanwezi g 
is reeds thans over het niet vool'tbestaan van 
den autobusdienst na het door de appellante 
bedoelde tijdstip te beslis en, terwijl artikel 4 
der Wet Openbare Vervoermiddelen aan Ge
deputeerde Staten de bevoegdheid verleent de 
vergunning voor deze n a utobusdienst in te 
trekken zoodra daaraan naar hun oordeel in 
verband met het in exploitatie brengen van 
de bedoelde spoorlijn, geen behoefte meer 
bestaat ; 

Overwegende: met betrekking tot het beroep 
van de Directie der Limburgsche Tramweg
Maatschappij , dat op grond van de overge
legde ambtsberichten moet worden aangeno
men dat het verkeersbelang het verleenen van 
vergunning voor den bovengenoemden auto
busdienst wettigt ; 

dat echter de bezwaren van appellante in 
zooverre gegrond moeten worden geacht, dat 
in het locaal verkeer op het traject H ee,·len
Spekholzerheide op alleszins voldoende wijze 

wordt voorzien door den electrischen tram
dienst en op het traject Vaals-W ittem vol
doende zal zijn voorzien door den stoomtram
dienst, zoodra tot de toegezegde uitbreiding 
van het aantal tre inen zal zijn overgegaan, 
zoodat bediening van ditzelfde verkeer door 
een autobusdi enst als een te ruime en wegens 
aftapping van tramverkeer op den duur sch a
delijke verkeersvoorz iening moet worden aan
gemerkt; 

dat aan die bezwaren kan worden te g·emoet 
gekomen doo,- een verbod van vervoer van 
reizigers uitsluitend op de trajecten Spekhol
zerheide-H eerlen en Vaals-Wittem; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving van het bestreden beslui t 
van Gedeputeerde Staten van Limburg van 4 
Maart 1927, 3de Afdeeling, La. 13741/2 K , 
aan de daarbij aan de vergunning erbonden 
voorwaarden de volgende voorwaarden toe te 
voegen: 

9°. H et is verboden : 
a. in de richting Vaals- H eerlen te Spek

hol ze·rheide en verder reizigers in de auto
bussen op te nemen ; 

b. in de richting H eerlen-Vaals te H eer
len en verder reizigers voor verkeer niet ver
der dan Spekholzerheide in de autobussen op 
te nemen. 

10°. H et is met ingang van 1 J anuari 1929 
bovendien verboden: 

a. in de richting Vaals-H eerlen te Vaals 
en verder reizi gers voor verkeer niet verder 
dan W ittem in de autobussen op te nemen ; 

b. in de ri chting H eerlen-Vaals te Wit
tem en verder reizigers in de autobussen op 
te nemen. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit beslui t, dat met het 
rapport van Onzen Minister in het Staatsblad 
zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van Sta te, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

H et Loo, den 14den Augustus 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v.d. V egt e. 
(Uitgeg. 5 S eptem ber 1928. ) 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT 

La. C. 

Afd ee lin g 
V e r v o e r- e n M ij n w e z e n. 

's-Gravenhage, 9 Augustus 1928. 

Aan de Koningin. 
De R aad van State, Afdeeling voor de Ge

schill en van B estuur, heeft mij toegezonden 
het door de Afdeeling aan Uwe Majeste it 
uitgebrachte advies van 24/30 Augustus 1927, 
n°. 655, met ontwerp-besluit en bijlagen, be
treffende de beroepen, ingesteld door de Di
rectie der Nederlandsche Spoorwegen en door 
die van de Limburgsche Tramweg-Maatschap
pij tegen de beschikking van Gedeputeerde 
Staten van Li1nburg; dd. 4 Maart 1927, 3de 
Afdeel ing, L a . 13741/2 K , opgenomen in het 
Provinciaal Bla,d 1927, n°. 47, waarbij aan 
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F. P. H. Bisschoff te Si·mpelveld vergunning 
is verleend tot het in werking brengen van 
een autobusdienst tusschen Vaals en H eerl en. 

De Afdeeling is van oordeel, dat het beroep 
van de ederl andsche Spoorwegen ongegrond 
is, en dat aan het beroep van de Limburgsche 
Tramweg-Maatschappij zou kunnen worden 
te gemoet gekomen door een vervoerverbod, 
evenwel uitsluitend voor het traject H eerlen
Spekholzerheide, zooals blijkt uit het ontwerp
besluit, dat luidt a ls volgt: 

,,Wij WILHELMINA, enz.; 
B eschikkende op de beroepen, ingesteld door 

de Directie der Nederlandsche Spoorwegen en 
door die van de Limburgsche Tramweg-Maat
schappij tegen de beschikking van Gedepu
teerde Staten van Lirnburg, dd. 4 Maart 
1927, 3de afdeel ing, La. 13741/2 K , opgeno
men in het Provinciaal Blad 1927, n°. 47, 
waarbij i:.an F. P. H. Bisschoff te Si11ipelveld 
vergunning is verleend tot het in werking 
brengen van een autobusdienst tusschen Vaals 
en II eerlen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 24 
Augustus 1927, n°. 655; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Li1nburg bij hun evengemeld besluit aan F. 
P. H . Bisschoff te Si1npelveld onder een 8-tal 
voorwaarden vergunning hebben verleend tot 
het in werking brengen van een autobusdienst 
Vaals - W ittern-Si1npelveldr-Spe kholzerheide 
- H eerlen, v. v., daarbij ten aanzien van de 
door de Directie der Limburgsche Tramweg
Maatschappij en die van de ederlandsche 
Spoorwegen ingebrachte bezwaren overwegen
de dat al zou de Limburgsche Tramweg
Maatschappij te Roerrnond met hare tram
lijnen het verkeer tusschen Vaals en W itte,n 
en S pekholzerheide en H eerl en in voldoende 
mate onderhouden - hetgeen echter, naar het 
oordeel van hun college, voor het eerstge
noemde traject voorshands niet het geval is -
aan den autobusdienst van F. P . H . B isschoff, 
waardoor eene rechtstreeksche verbinding van 
l'aals met H eerlen wordt verkregen, uit dien 
hoof do toch behoefte zou bestaan; dat, waar 
de opening der in aanleg zijnde nieuwe spoor
! ijn Schaesberg-K erkrade-Si1npelveld nog 
in een ver verschiet ligt, de door de Directie 
der N ederlandsche Spoorwegen te Utrecht met 
het oog op die lijn geopperde bedenkingen 
voorloopig buiten beschouwing kunnen blij
ven ; 

dat van de beschikking van Gedeputeerde 
Staten de Directie van de Nedel'iandsche 
Spoorwegen en de Directie van de Limburg
sche Tramweg-Maatschappij bij Ons in be
roep zijn gekomen ; 

dat de Directie van de Nederl andsche Spoo,·
wegen aanvoert dat de vergunning niet, zoo
als zij, appellante, had verzocht, is verleend 
tot do opening van de spoorlijn Schaesberg
Kerkrade-Si1npelveld, doch tot wederopzeg
g ing; dat daar de werkzaamheden tot vol 
tooiing dezer spoorlijn in vollen gang zij n, 
h. i. met het nadeel, dat deze spoorweg, die 
schatten gelds kost, van dezen autobusdienst 
zal ondervinden - welk nadeel door het col
lege van Gedeputeerde Staten van L i1nburg 

ook niet wordt ontkend, doch slechts buiten 
beschouwing gelaten - aanstonds rekening ge
houden behoort te worden; dat immers ook 
de vergunninghouder aanstonds moet weten , 
dat de vergunning bij de opening van den 
spoorweg zeker zal verval 1 en; dat het toch 
vaststaat, dat waar de Staat zich groote offers 
getroost om bedoelden spoorweg tot stand te 
brengen, een gezonde verkeerspolitiek medc
brengt, dat iedere onnoodige concurrentie als 
oneconomisch en niet in het belang van den 
Staat moet worden buitengesloten; 

dat de Directie van de Limburgsche Tram
weg-Maatschappij aanvoert, dat tusschen Vaals 
en Wittern en Spekholzerheide en H eerlen 
het verkeer door de Limburgsche Tramweg
Maatschappij op alleszins voldoende wijze 
wordt onderhouden en de bedoelde autobus
dienst eene voor de betrokken streek van groot 
belang zijnde behoorlijke exploitatie der tram
lijnen ernstig dreigt te schaden; dat de over
weging van Gedeputeerde Staten di t bezwaar 
onaangetast Iaat; 

Overwegende: ten aanzien van het beroep 
van de Directie der Nederl andsche Spoorwe
gen, dat deze appellante heeft verzocht in ver
band met den aanleg van de lijn Schaesber.!f 
- K erkrade-Si1npel veld de vergunning niet te 
verleenen dan tot het tijdstip, waarop deze 
spoorl ijn in exploitatie wordt genomen; 

dat echter geen voldoende grond aanwezig 
is reeds tha ns over het niet voortbestaan van 
den autobusdienst na het door de appellante 
bedoelde t ijdstip te beslissen, terwijl artikel 4 
der Wet Openbare Vervoermiddelen aan Ge
deputeerde Staten de bevoegdheid verleent de 
vergunning voor dezen autobusdienst in te 
trekken zoodra daa raan naar hun oordeel in 
verband met het in exploitatie brengen van 
de bedoelde spoorlijn, geen behoefte meer be
staat; 

Overwegende: met betrekking tot het be
roep van de Directie der Limburgsche Tram
weg-Maatschappij , dat op grond van de over
gelegde ambtsberichten moet worden aange
nomen dat het verkeersbelang het verleenen 
van vergunning voor den bovengenoemden 
autobusdienst wettigt, terwijl de enkele om
standigheid, dat van den autobusdienst door 
de Limburgsche T ramweg-Maatschappij eenige 
concurrentie wordt ondervonden, hiertegen 
niet afdoet; 

dat echter aan het bezwaar van deze appel
lante kan worden te gemoet gekomen door een 
verbod van vervoer van reizigers uitsluitend 
op het traject Spekholzerheide- H eerlen, op 
welk traject in voldoende mate door de Lim
burgsche Tramweg-Maatschappij in de behoef
ten van het verkeer voorzien wordt; 

Gezien de W'et Openbare Vervoermiddel en ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met h andh av ing van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Lirnburg van 4 
Maart 1927, 3de Afdeeling, La. 13741/2 K. 
aan de daarbij aan de vergunning verbonden 
voorwaarden de navolgende voonvaarde toe 
te voegen: 

9° _ Het is verboden: 
a. in de richting Vnals- Heerlen te Spek

holzerheide en verder reizigers in de auto
bussen op te nemen; 

b. in de richting H eerlen-Vaals te H eer-
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/11l en verder re izigers ,,oor ver•keer niet ver
der dan Spekholzerheide in de autob ussen op 
te nemen. 

Onze Minister van ·waterstaat is belast met 
<le uitvoering van dit besluit, waarvan af
schrift zal wOl"den gezonden aan den Raad 
van State. Afdeeling voor de Geschilen van 
Bestuur. 

, den 

De M iniste1· van Wat erstaat," 

Tegen dit ontwerp-besl ui t bestaat bij m ij 
ernstig bezwaar, aangez ien daarbij geen ge
noeg-Lame rekening is gehouden met het be
lang van de tramverbinding Maastricht
Vaals. Ik merk h ierbij op, dat dit bezwaar 
niet a lleen het hier bedoelde beroep betreft, 
doch tevens eenige andere beroepen van de 
Limburgsche Tramweg-Maatschappij tegen 
vergunningen voor autobusdiensten , welke ge
heel of ten deele denzelfden weg vo lgen als 
d ie t1·amlijn ; op deze beroepen hebben betre k
king mijne rapporten aan Uwe Majesteit van , 
heden, La. A. B en D , Afdeeling Vervoer- en 
:.\lijnwezcn. 

,,-Vaal.~ aandoen. Deze traml ijn toch is, zoo 
" merkt de Minister op, ten koste van groote 
" opofferingen van de openbare kassen tot 
"stand gebracht om de talrijke aan haar 
" route gelegen dorpen u it hun afzondering 
"te verlossen, zoodat zoo eenigszins mogelijk 
" behoort te worden voorkomen, dat het zeer 
,,aanzienlijke hierin gestoken kapitaal rente
,, loos zou liggen door toedoen van de concur
"reerende autobusdi ensten. Op grond van de 
" uiteenzettingen van den Hoofdinspecteur 
" Generaal der Spoor- en Tramwegen in diens 
,, rapport van 27 April 1927, n° . 237 R , af
" deeling II, waarin hij er op wijst, dat juist 
,,de van de autobussen ondervonden concur
,, rentie voo r de Tramwegmaatschappij een be
" letsel vol'm t voor het inleggen van meer 
,.diensten op deze tramlijn, en dat de M aat
"schappij bereid is uitbreiding aan hare 
"dienstregeling te geven en den tramweg door 
,, te t rekken tot het spoorwegstation te M aas-
,, tricht, mits aan de concur rentie van de auto
"bussen een e inde wordt gemaakt, heeft de 
" Minister zich door tusschenkomst van den 
,,genoemden hoofdambtenaar met de tramweg
"maatschappij in verbinding gesteld , ten einde 
"zekerheid omtrent de door haar in uitzicht 
,,geste lde verbetering van den dienst te ver
" krijgen. Zijne Excellentie legt een tweetal 
,.h ierop van de Maatschappij ontvangen brie-

Blijkens de bij deze beroepen bestreden be
schikkingen zijn Gedeputeerde Staten van 
Limbu1·g van oordeel, dat de tramweg 1lfaas
lricht-Vaals door het betrekkelijk gering 
aantal ritten niet voldoende in rle verkeers
behoeften voorziet. welke meening ik kan dee
len. Aangezien d it evenwel niet te wij ten is 
aan onvoldoende uitrusting van de Tramweg
rnaatscb appij , noch aan onwil harerzijds, doch 
uitsluitend aan de overweging, dat in verband 
met de ernstige concurrentie, die de tram van 
de autobussen ondervindt, u itbre iding van de 
dien trege ling tot vergrooting van het toch 
reeds aanzienl ijke exploitatie-verl ies op deze 
lijn zal moeten leiden n de maatschappij dan 
ook bereid is gebleken tot uitbreiding van het 
aantal reizigerstreinen over te gaan, zoodra 
de huidige versnippering van het vervoer een 
e inde neem t, heb ik mij nader er van gewist, 
dat de Tramwegmaat chappij in dat geval 
bere id is, het aanta l ritten tusschen Vaals en 
Alaastricht in beide 1·ichtingen van vij f op 
tien te brengen, welk aantal mij voor .eene 
goede verkeersYoorz iening voldoende voor
komt. 

1 "ven over, waarin toezeggingen te dezen aan
" zien zijn vervat. In verband met den inhoud 
" dier brieven zou de Minister het op prijs 
,,stellen, indien de Afdeel ing de ondenverpe
,, lijke zaken nader zou willen overwegen. 

,,De Afdeel ing heeft ech ter overwegend be-
11zwaa i·, de nadere toezegg ingen van de 'Jlram
" wegmaatscha ppij bij hare adviezen a lsnog in 
"aanmerking te brengen. Deed zij di t wel, dan 

1 "zou haar advies steunen op gegevens, welke bij 
,,de A fdeel ing zijn ingekomen, nadat het on
" derzoek der zaak is gesloten en de Afdeel ing 
,,aan Uwe Majesteit advies heeft u itgebrach t . 
,,D e wet op den Raad vau State heeft waar
" borgen geste l cl voor een onpartijdige vast
,,stell ing de r feiten, die aanleiding geven voor 
"Geschill en van Bestuur. Die waarborgen zijn 
" vermeld in de artikelen 36, 37 en 38 der 
" wet. adat het o nderzoek van het geschil 
"door de Afdeeling voor de Gesch ill en van 
"B estuur is gesloten, wordt haar advies an.n Krach tens de mij door Uwe Majesteit ver

leende machtiging heb ik rnrvolgens de stuk
ken wede l' a,m den Raad van State, Afdee- ' 
ling voor de Geschill en van Bestuur, toege
zonden, m et het verzoek de beroepen van de 
Limbnrgsche Tramweg-Maatschappij , voor 
zoover die berusten op de dooi· de tramlijn 
M aastricht-Vaals van den autobusdienst on
dervonden concurrentie, nader te will en over
wegen. 

"Uwe Majesteit uitgebracht. Eene heropening 
" van het onderzoek na het uitbrengen van het 
"advies kent de wet niet en het zou in strijd 
"zijn met hare duidelij ke bedoeling, indien 
" door een eenzijd ig ingrijpen de r R egeer ing 
" de fe ite lijke g rondslag van d e voorgedragen 
,,uitspraak zou wol'den gewijzigd . 

,,W at de za ken zelve betreft, blij ft de Af
,.deeling de door haa r voorged ragen beslis
"singen juist achten. Onweersproken is dat de 
,,tramdienst M aastricht-Vaals, in tegenste l
,, ling met den tramd ienst H ee1·lcn-K erk1·ade, 
" niet geheel in de bestaande verkeersbehoefte 
,,voorziet, hetgeen clan ook blijkt uit de plan
" uen tot inlegging van nieuwe diensten en tot 
" het doortrekken van den tramweg tot aan 
" het spoorwegstation te M aastrich t. Onder die 
" omstandighe id is het naar het oordeel der 
,,Afdeeling niet wel toelaatbaar, dat aan h en, 
" die in het tekort aan vervoergelegenhe id op 
"genoemd· traject of gedeelten daarvan zijn 

In haar nader rapport van 11 Januari 1928, 
nos. 505/655/656/824/199 , gevoegd bij mijn rap
port aan U we Majeste it van heden , La. D , 
deelt de Afdeeling hieromtren t het volgende 
mede : 

.,De Minister heeft bedenking tegen de door 
,.de Afdeel ing in deze zaken voorgestelde be
,.sl issingen, voor zoornr daardoor niet wordt 
"te gemoet gekomen aan de bezwaren van de 
,,Limburgsche Tramweg-M aatschappij, ont
" !eend aan de v1·ee voor concurrentie, welke 
"de autobussen aan den tramdienst ilfaastricht 
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.,gaan voo1·z icn, t.w. de onderwerpel ijke au
,, tobusdicnstondernemers, die taak wordt ont
" nomen op den enkelen grond, dat bij de 
,,tramwegmaatschappij de evenbedoelde voor
" nemens zouden bestaan, terwijl onzeker is of 
,,daaraan uitvoering zal worden gegeven, 
,.Hierbij moge de Afdeel ing voorts nog ver
"wijzen naar de overwegingen van Uwer 
,,Majesteits besluit van 30 November 1927, 
,,n° . 24. " 

Wat het eerstgenoemde formeele bezwaar 
der Afdeel iug betreft moge ik volstaan met 
verwijzing naar mijn bestrijding van eenzelfde 
betoog in mijn del. 19 Maart 1928, n°. '432, 
Afdeel ing Vervoer- en Mijnwezen, aan Uwe 
:\lajesteit uitgebracht rapport, terwijl ik er 
tevens de aandacht op moge vestigen. dat de 
toezegging der Tramweg-Maatschappij , welke 
door de Afdeeli ng a ls een novum wordt opge
vat, reeds, zij het in minder stelligen vorm, te 
voren was gedaan. 

Wat de zaak zelve betreft s i uit de Afdee
l ing zich aan bij de meening van Gedeputeer
de Staten, dat de autobusdiensten eene ver
gunning behooren te kr ijgen , aangezien zij 
voorz ien in het aan den beperkten tramdienst 
te wijten tekort aan vervoergelegenheid. 

Zooals boven reeds aangestipt acht ik dit 
eene verwisseling van oorzaak en gevolg, aan
gezien juist de aanwezigheid van de autobus
d iensten het voor de Tramweg-Maatschappij 
ondoenlijk heeft gemaakt, voor een uitge
breider tramverkeer te zorgen. 

De door de Afdeeling beweer<le onzekerheid 
van de toegezegde uitbreiding van het tram
verkeer bestaat slechts in zooverre, dat het 
t ijdstip daarvan afhankelijk is van het op
houden der huidige versnipp01·ing, H et door 
de Afdeeling gedane beroep op de overwe
gingen van Uwer Majesteits besluit van 30 
November 1927, n°. 24, gaat dan ook niet op, 
aangezien het daar gold de opening van een 
nieuwe lijn , welker datum nog in een ver
wijderd verschiet ligt en onafhankelijk is van 
het al of niet voortbestaan van autobusdien
sten . 

Aangezien ingevolge de \/'let Openbare Ver
voermiddelen do aanvragen om vergunning 
behooren te worden getoetst aan het belang 
van economische voorziening in de vervoer
behoefte. en de tram voldoende in staat is om 
in de verkeersbehoefte tusschen Jlf aastricht en 
Vaals te voorz ien, terwijl het verkeer niet vol
doende is om het zelfstandig nevens elkander 
bestaan van een tram- en een autobusd ienst 
te wettigen, behoort naar mijn oordeel de be
slis ing op do beroepen af to hangen van de 
beantwoording van de vraag, welk der beide 
verkeenmicldelen op dat traject de voorkeur 
verdient. 

Dat dit met het oog op een duurzame voor
ziening in do verkeersbehoeften der streek de 
uitsluitend met behulp van de openbare kas
sen aangelegde tramweg is, die ook voor het 
goederenverkeer n iet kan worden gemist, kan 
m. i. niet worden betwij feld. 

Ik ben derhalve van oordeel, dat aan het 
beroep der Limburgsche Tramweg-Maatschap
pij tegen de aan F. P. H. Bisschoff verleende 
vergunning behoort te worden te gemoet ge
komen door opneming van vervoerverboden, 
zoowel voor het traject Vaals- Wittem als 
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voor het traject Spe kholzerheide-H eert cn, 
voor zoover het eerstgenoemde traject betreft 
met ingang van 1 Januari 1929, terwijl ik mij 
met het oordeel van de Afdeeling voor de 
Geschi ll en van Bestuur ten aanzien van het 
door de Nederlandsche Spoorwegen ingestelde 
beroep kan vereenigen. 

Ik moge Uwer Majesteit mitsdien zeer eer-
' biedig in overwegi11g geven het hiernevens

gaancl, in dien zin opgemaakt ontwerp-besluit 
te bekrachtigen. · 
De ilfiniste,· van Waterstaat, H. v. cl. V egt e. 

14 Aurrustus 1928. BESLUIT, houdende be
slissing op de beroepen, ingevolge artikel 
3 der Wet Openbare Vervoermiddelen in
gesteld door de Directie der Nederlancl
sche Spoorwegen en door die van de Lim
burgsche Tramweg-Maatschappij tegen de 
besch ikking van Gedeputeerde Staten van 
Limburg van 14 April 1927, 3do Afdee
l ing, La. 2304/D. S. 327. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen ingesteld door 

de Directie der Nederlandsche Spoorwegen en 
de Directie der Limburgsche Tramweg-Maat
schappij tegen de beschikking van Gedepu
teerde Staten van Limburg van 14 April 
1927, 30 Afd., La. 2304/D, waarbij ;i.an H. J . 
H . Merx en L. Hardy, te Simpelveld, vergun
ning is verleend tot het in werking brengen 
van een autobusdienst Kcrkrade-Spekholzer
heide-Simpelveldr-Eijs-W ittem-Vaals; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschi ll en van Bestuur gehoord, adviezen van 
12 October 1927, en 11 Januari 1928, nos. 824; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 9 Augustus 1928, La. D. , Afd. 
Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Li?nburg bij bovengenoemd besluit aan H. J. 
H. Merx en L . Hardy, te Simpelveld, onder 
een achttal voorwaarden vergunning hebben 
verleend tot het. in werking brengen van een 
autobusdienst Ke,·k,-ade - Spekholzerheide -
Simpelveld- Eijs- W ittcm- V aa.ls, vice-versa, 
daarbij o. a. overwegende, ten aanz ien van 
een door de Directie der Nederlandsche Spoor
wegen ingebracht bezwaar dat, a l zou de 
spoorlijn Schaesberg - Ker'krade-Si,npelvelcl 
in de toekomst wellicht nadeel ondervinden 
van vorcnbedoelden autobusd ienst, dit be
zwaar voorloopig buiten beschouwing kan 
blijven, wijl de openstelling dier spoorlijn nog 
in een ver verschiet I igt; dat voorts de Direc
tie der Limburgsche '.l.'ramweg-Maatschappij 
tegen het verleenen van de vergunning heeft 
aangevoerd , dat het ve,·keer tusschen Kerk
rade-Spekholzerheide op alleszins vo ldoende 
wijze door den tramdienst wordt onderhouden 
on de autobusd ienst de exploitatie van den 
tramdienst ernstig dreigt te schaden, doch dat 
zij van oordeel zijn , dat deze bedenking voor 
een grnof deel zal kunnen worden ondervan
gen door aan de vergunning de voorwaarde 
te verbinden, dat de dienstregeling en de rei
zigerstarieven onderworpen zijn aan de goed
keur ing van hun coll ege; dat de autobusd ienst 
de eenige rechtstreeksche verbinding tusschen 
de gemeenten Vaal s en Kerkrade vormt ; 

dat van dit besluit de Directie der Necler-
49 
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landschc S 1,oonvegen en de D ire"tie de r Lim
burgsche Tramweg-Maatschappij bij Ons in be
roep zijn gekomen; 

da t de Directie der Nederlandsche Spoor
wegen aanvoert, dat h. i. eene wer kelij ke be
hoefte aan dezen autobusdienst na opening 
van den spoorweg S chaesbe,·g- K erkrade
S impel veld niet zal bestaan; dat immers in
dien a l een aantal pe rsonen daarvan gemak 
kan ondervinden , dit belang, afgewogen te~en 
het g roote algemeene be la ng - verzekering · 
van de bestaansmogelijkheid van den spoor
wegdienst - den doorslag niet kan en m ag 
geven; dat het spoorwegbedrij f n iet in den 
hu idigen omva ng ka n blijven bestaan, wan
neer de opbrengsten van het locaa l ver keer 
daaraan door autobusdi ensten worden ont
trokken ; dat de achterui tgang van het spoor
wegbedrij f behalve ongema kken voor het pu
bliek, voor den Staat zware geldelij ke lasten 
zal medebrengen ; dat de gelegenheid, thans 
door de Wet Openbare Vervoermiddelen gebo
den om het ver keer , dat in chaotischen toe
stand is geraakt, weder te stell en op een be
hoorlij ke econom ische basis, niet mag worden 
verzuimd ; dat h. i. de be chikking behoort 
te worden aangevuld mot eene voonvaardo, 
lui dende: ,,Deze ve rgunn ing ve i-va lt o p den 
dag, waarop de spoorweg S chaesberg- K er k
rade-S impelveld voor het publiek verkeer 
word t opengesteld"; 

da t de D irectie der Limburgsche T ramweg
Maatschappij aanvoert , dat h . i. aan hare be
zwa ren niet wordt tegemoet gekomen door de 
voorwaarde, welke Gedeputeerde Staten met 
het oog op het tramwegbelang aan de ver
gunning hebben verbonden ; 

Overwegende : ten aanz ien va n het beroep 
van de D irect ie der N ederl a ndsche Spoorwe
gen, dat geen voldoende g rond aanwez ig is 
om met he t oog op den aanleg van de spoor
lijn S chaesberg- K er krade-S impel veld reeds 
than over het niet voortbestaa 11 van den on
de rhav igen autobusdienst na het tijdstip , waa r
op de hierbedoelde spoorlij n in explo itati e zal 
zijn genomen, te bes li ssen, terwijl a r t. 4 der 
Wet Openbare Vervoermiddelen aan Gedepu
teerde Staten de bevoegdheid ve r leent, de 
vergunning voor dezen autobusdienst geheel of 
gedeeltelijk in te trekken, w odra da araan 
naar hun oordeel in ve rba nd met het in ex
ploita ti e brengen van bedoelde spoorlijn geene 
behoefte meer bestaat; 

Overwegende: met betrekking tot het beroep 
van de Directie der L imburgsche T ram weg
Maatschappij , dat wel iswaar deze appella nte 
a ls g rond voor het beroep in haar be roep
schr ift slechts vermeldt het bezwaa r tegen de 
van den bestreden autobusdienst op het t ra ject 
I{e,·krade- S pekholzerheide ondervonden me
dedi nging, doch dat zij verwekt de besch ik
king van Gedeputeerde Staten te vern ietigen 
en te beslui ten, dat de gevraagde vergunning 
voor het geheele traject n iet verl eend wordt, 
zoodat moet worden aangenomen, dat het be
roep mede doel t op het bezwaa r tegen mede
d inging op het tra ject Vaals-Wittem ; 

dat op grond van de overgelegde ambtsbe
richten moet worden aangenomen, dat het ve r
keersbela ng he t verl eenen van de vergunning 
voor den bovengenoemden a utobusdienst wet
t igt, doch de daartegen bij appellante be-

staande bezwaren in zooverre gegrond moeten 
worden geacht, dat in het locaal verkeer op 
het traject K e,·krade- Spekholzerheide op al 
leszins vol doende wij ze wordt voorzien door 
den electrischen tramdienst en op het t raject 
Vaals-Wittem volàocnde zal zijn voo rzien 
door den stoomtramdienst , zoodra tot de toe
gezegde u itbre iding va n het aa nta l t re inen 
zal zijn overgegaan, zoodat bed iening van d it
zelfde verkeer door een a utobusd ienst a ls eene 
te ru ime en wegens aftapp ing van tramver
keer o p den d uur schadelijke ve rkeersvoorzie
ning moet worden aangemerkt ; 

dat aan die bezwaren ka n worden te gemoet 
gekomen door een verbod va11 ve rvoer va n 
reizige rs, ui tslu itend op de trajecten Vaal s
W itte,n en Spekholzerheide-K erkrade; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met handhav ing van het bestreden beslui t 
va n Gedeputeerde Staten van Lim burg van 14 
April 1927, 3e A fdeeling, La. 2304/D , aan de 
daarbij aan de vergunning verbonden voor
waarden de vo lgende voorwaarden toe te voe
gen : 

9°. H et is verboden : 
a. in de r icht ing K erkrade- Vaals te K erk

rade en verder re izigers voor ver keer n iet 
verder dan S pe kholzerheide in de autobussen 
op te nemen ; 

b. in de rich t ing Vaals-K erkrade te Spek
holzerheide en verder reizigers in de au to bus
sen op te nemen. 

10°. H et is met ingang va n 1 J a nuari 1929 
bovendien verboden: 

a. in de ri cht ing K èrkracle-Vaals te W it
tem en verde r re izigers in de autobussen op te 
nemen ; 

b. in de ri cht ing Vaals-K er krade te Vaals 
en verder re izigers voor ve rkeer niet verder 
dan W ittem in de autobussen op te nemen. 

Onze Min ister va n Waterstaat is belast met 
de ui tvoering van d it beslui t , da t met het 
rapport van Onzen M inister in het Staatsblad 
za l worden geplaatst en waarva n afschr ift za l 
worden gezonden aan den Raad van S tate , 
Afdeeli ng voor de Geschi ll en va n Bestuur. 

H et Loo, den 14den Augustus 1928. 
WILHELMINA. 

De M inister van Waterstaat, H . v. d . V egt c. 
( liitgeg. 5 S eptemb er 1928. ) 

MINISTE RIE VAN 
WAT E RSTAAT 

L a. D. 

Afd ee l i n g 
V e r v o e r- e n M ij n w e z e n. 

's-Gravenhage, 9 Augustus 1928. 
Aan d e Koningin . 

De Raad van State, Afdeel ing voor de Ge
sch ill en van Bestuur, heeft mij toegezonden 
het door de Afdeel ing aan Uwe M ajeste it ui t
gebrach te advies va n 12 October 1927, n°. 824. 
met ontwerp-bes! uit en bij lagen. betreffende 
de be roepen, ingesteld door de N eder landschc 
S poorwegen en de Limburgsche Tramweg
Maatschapp ij tegen de beschi kking va n Gede
puteerde Sta ten van L imburg van 14 Apri l 
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1927, La. 2304/D (Provinciaal Blad n°. 81), 
waarbij aan H. J. H. Merx en L. Hardy, te 
Simpelveld, vergunning wordt verleend tot 
het in werking brengen van een autobusdienst 
l( erkrade - Spekholzerheide-Simpelveld-Eijs 
-Wittem-Vaals. 

De Afdeeling is van oordeel, dat het beroep 
van de Directie der Nederlandsche Spoorwe
gen ongegrond is, en dat aan het beroep van 
de Directie der Limburgsche Tramweg-Maat
schappij zou kunnen worden te gemoet geko
men door een vervoerverbod, uitsluitend voor 
het traject Kerkrade-Spekholzerheide, zooals 
blijkt uit het ontwerp-besluit, dat luidt als 
volgt: ' 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen ingesteld door 

de Directie der Nederlandsche Spoorwegen en 
de Directie der Limburgsche Tramweg-Maat
schappij tegen de beschikking van Gedepu
teerde Staten van Limbu1·g van 14 April 1927, 
3e Afd., La. 2304/D, waarbij aan H. J. H. 
Merx en L. Hardy, te Simpelveld, vergunning 
is verleend tot het in werking' brengen van een 
autobusd ienst l(erkrade - Spekholzerheide -
Simpelveld-Eijs-Wittem-Vaal s; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur, gehoord, advies van 12 
October 1927, n°. 824; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Lirnburg bij bovengenoemd besluit aan H. J . 
H. Merx en L. Hardy, te Si,npelveld, onder 
een achtta l voorwaarden vergunning hebben 
verleend tot het in werking brengen van een 
autobusd ienst Kerkrade - Spekholzerheide -
Simpelveld-Eijs-Wittem-Vaals, vice-versa, 
daarbij o. a . overwegende, ten aanz ien van een 
door de Directie der Nederlandsche Spoorwe
gen ingebracht bezwaar, dat, al zou de spoor
lijn Schaesberg-K erkrade-Simpelveld in de 
toekomst well icht nadeel ondervinden van 
vorenbedoelden autobusdienst, dit bezwaar 
voorloopig buit n beschouwing kan blijven, 
wijl de openstell ing dier spoorlijn nog in een 
ver versch iet ligt; dat voorts de Directie der 
L imburgsche Tramweg-Maatschappij tegen het 
verleenen van de vergunning hee ft aange
voerd, dat het verkeer tusschen Kerkrade
Spekholzerheide op alleszins voldoende wijze 
door den tramdienst wordt onderhouden en de 
autobusd ienst de exploitatie van den tramdienst 
ernstig dreigt te schaden, doch dat zij van 
oordeel zijn, dat deze bedenking voor een 
groot deel zal kunnen worden ondervangen 
door aan de vergunning de voorwaarde te 
verbinden, dat de dienstregeling en de reizi
gerstarieven onderworpen zij n aan de goed
keuring van hun college; dat de autobus
dienst de eenige rechtstreeksche verbinding 
tusschen de gemeenten Vaals en Ke,·krade 
vormt; 

dat van dit besluit de Directie der Neder
landsche Spoorwegen en de Directie der Lim
burgsche Tramweg-Maatschappij bij Ons in 
beroep zijn gekomen; 

dat de Directie der Nederlandsche Spoor
wegen aanvoert, dat h. i. eene werkelij ke be
hoefte aan dezen autobusdienst na opening 
van den spoorweg Schaesberg-Kerkrade
Simpelveld niet zal bestaan; dat immers in-

dien a l een aantal personen daarvan gemak 
kan ondervinden, dit belang, afgewogen tegen 
het groote algemeene belang - verzekering 
van de bestaansmogelijkheid van den spoor
wegdienst - den doorslag niet kan en mag 
geven; dat het spoorwegbedrijf niet in den 
huidigen omvang kan blijven bestaan, wan
neer de opbrengsten van het locaal verkeer 
daaraan door autobusdiensten worden ont
trokken; dat de achteruitgang van het spoor
wegbedrijf behalve ongemakken voor het pu
bliek, voor den Staat zware geldelijke lasten 
zal medebrengen; dat de gelegenheid, thans 
door de Wet Openbare Vervoermiddelen ge
boden om het verkeer, dat in chaotischen 
toestand is geraakt, weder te stellen op een 
behoorlijken economischen basis, niet mag 
worden verzuimd; dat h.i. de beschikking 
behoort te worden aangevuld met eene voor
waarde, luidende: ,,Deze vergunning verva lt 
op den dag, waarop de spoorweg Schaesbc1·g
Kerkrade- Simpelveld voor het publiek ver
keer wordt opengesteld" ; 

dat de Directie der Limburgsche Tramweg
Maatschappij aanvoert, dat h. i. aan hare 
bezwaren niet wordt tegemoet gekomen door 
de voorwaarde, welke Gedeputeerde Staten 
met het oog op het tramwegbelang aan de 
vergunning hebben verbonden; 

Overwegende: ten aanzien van het beroep 
van de Directie der Nederlandsche Spoorwe
gen, dat geen voldoende grond aanwez ig is 
om met het oog op den aanleg van de spoor
lijn Schaesberg- K erkrade-Simpelveld reeds 
thans over het niet voortbestaan van den on
derhavigen autobusdienst na het tijdstip, waar
op de hierbedoelde spoorlijn in exploitat ie zal 
zijn genomen, te beslissen, terwijl art. 4 der 
Wet Openbare Vervoermiddelen aan Gedepu
teerde Staten de bevoegdheid verleent, de 
vergunning voor dezen autobusdienst geheel 
of gedeeltelijk in te trekken, zoodra daaraan 
naar hun oordeel in verband met het in ex
ploitatie brengen van bedoelde spoorl ijn geene 
behoefte meer bestaat; 

Overwegende: ten aanzien van het beroep 
van de Directie der L imburgsche Tramweg
Maarachappij , dat aan het bezwaar van deze 
a ppellante kan worden te gemoet gekomen 
door een verbod van vervoer van reizigers 
u itslu itend op het traject Ke,·krade-Spekhol
zerheide; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met handhaving van het bestreden beslui t 

van Gedeputeerde Staten van Limburg van 
14 April 1927, 3e Afd. La. 2304/D, aan de 
daarbij aan de vergunning verbonden voor
waarden de navolgende voorwaarde toe te 
voegen: 

9. Het is verboden: 
a. in de richting Kerkrade-Vaals te Kerk

rade en verder reizigers voor het verkeer niet 
verder dan Spekholzerheide in de autobussen 
op te nemen; 

b. in de richting Vaal.,-K e1·krade te Spek
holzerheide en verder reizigers in de auto
bussen op te nemen. 

Onze Minister van vVaterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
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van State, Afdeeliug \"OO I' de Geschill en van 
Bestuur. 

den 
De Minister van Watcntaat." 

Tegen d it ontwerp-beslui t bestaat bij mij 
ernst ig bezwaar, aangezien daarbij geen ge
noegzame rekening is gehouden met het belang 
van de tramverbinding M aastricht- Vaal s. I k 
merk hierbij op, dat di t bezwaar niet alleen 
het hier bedoelde beroep betreft, doch tevens 
eenige andere beroepen van de Lirnburgsche 
Tramweg-Maatschappij tegen vergunn ingen 
voor a utobusd iensten, welke geheel of ten 
deele denzelfden weg volgen als d ie tramlijn ; 
op deze beroepen hebben betrekking mijne 
1·apporten aan Uwe M a jesteit van heden, L a . 
A ., B. en C. , A fdeel ing Vervoe1·- en Mijnwe
zen. 

BI ijkens de bij deze beroepen bestrnden be
schikkingen zijn Gedeputeerde Staten van 
L i11ibu1·g van oordeel , dat de t ramweg M aas
tricht- Vaal s door het betrekkelijk gering 
aanta l I' Îtten niet voldoende in de verkeers
behoeften voorziet, welke meening ik kan dee
l en. Aangezien dit evenwel niet te wijten is 
aan onvoldoende uitrusting van de Tramweg
maatschappij , noch aan onwil harerzijds, doch 
uitslui tend aan de overweging, dat in verband 
met de ernstige concurrentie, di e de tram van 
de autobussen ondervi ndt, ui tbreid ing van de 
d ienstregeling tot verg root ing van het toch 
reed aanzienlijke exploita ti e-verl ies op deze 
lijn za l moeten leiden en de maatschappij dan 
ook bereid is gebl eken tot u itbreiding van het 
a antal reizigerst reinen over te gaan, zoodra 
de huid ige versnippering van het vervoer een 
e inde neemt, heb ik mij nader er van verge
wist, da t de Tramwegmaatschappij in dat ge
val bereid is het aantal r itten tusschen Vaals 
en Maastricht in beide richtingen van vij f op 
t ien te brengen, welk aanta l m ij voor eene 
goede verkeersvoorziening voldoende voor
komt. 

Krachtens de m ij door U we Majesteit ver
leende machtiging heb ik vervolgens de stuk
ken weder aan den R aad van State, Afdeel ing 
voor de Geschillen van Bestum·, toegezo nden, 
met het verzoek de beroepen van de Lim burg
sche Tramweg-Maatschappij , voor zoover die 
berusten op de door de tr amlijn Maastricht
Vaals van den autobusdienst ondervonden 
concurrentie, nader te will en overwegen. 

In haar nader r apport van 11 Januari 1928, 
nos. 505/655/656/824/199, deelt de Afdeeling 
hieromtrent het volgende mede : 

" De Min iste r h eeft be d enking tegen d e door 
,,de A fdeel ing in deze zaken voorgestelde be
" sl issi ngen, voorzoover daardoor n iet wordt 
" tegemoetgekomen aan de bezwa ren van de 
,,Limburgsche T ramweg-Maatschappij , ont
" leend aan de vrees voor concurrent ie, welke 
" de autobussen aan den tram dienst Maastricht 
,,-Vaals aandoen. D eze t ramlijn toch is, zoo 
" merkt de Minister op. ten koste va n groote 
.,opofferingen van de open bare kassen tot 
"stand gebracht om de tal r ijke aan haar route 
,,gelegen dorpen uit hun a fzondering te ver
, .lossen, zooda t zoo eenigszins mogelij k be
,,hoort te worden voorkomen, dat hot zeer a an
" zienl ij ke hie rin gestoken kapitaa l renteloos 
,,zou liggen door toedoen van de concurree-

,, rende a utob usd iensten. Op grnnd van de ui t
,,eenzett ingen van den Hoofd inspecteur Gene
,, raal der S poor- en Tram, egen in diens rap
,,port van 27 April 1927, n° . 237 R , Afd. II, 
" waarin hij er op wijst, dat ju ist de van de 
"autobussen ondervonden concurrentie voor de 
" Tramwegmaatschappij eon beletsel vorm t 
" voor het inl eggen va n meer diensten op deze 
" traml ijn, en dat de Maatschappij bereid is 
" uitbreiding aan ha re dienstregeling t ff geven 
"en den tramweg door te t rekken tot het 
" spoorwegstation te Maastricht, mits aan de 
" concurrentie van de autobussen een einde 
"wordt gemaakt, heeft de Minister zich door 

1 
"tusschenkomst van den genoemden hoofd
"am btenaar met de T ramwegmaatschappij in 
,,verb ind ing gesteld, tene inde zekerheid om
,,trent de door haar in ui tzicht gestelde ver
"betering van den d ienst te verkrijgen. Zijne 
"Excellent ie legt een tweeta l hierop van de 
" M aatschappij ontvangen br ieven over, waar in 
,,toezeggingen te dezen aanzien zijn vervat. 
" I n verband met den inhoud dier brieven 
" zou de M inister het op prij s stell en, indien 
" de Afdeeling de onderwerpelijke zaken nader 
,, zou wilen overwegen. 

,,De A fdeeling heeft ech ter overwegend be
,,zwaar , de nadere toezeggingen van de Tram
"wegmaatschappij bij hare adviezen alsnog in 
"aanmerking te brengen . Deed zij dit wel, dan 
"zou haar advies steunen op gegevens, wel ke 
" bij de A fdeeling zijn ingekomen, nadat het 
,,onderzoek der zaak is ges loten en de Afdee
,,ling aan Uwe Majesteit advies heeft u itge
"bracht. De wet op den Raad van State heeft 
" waarborgen gesteld voor een onpar tijdige 
"vaststelling der fe iten, die aanleiding geven 
"voor Geschillen van Bestuur. Die waarborgen 
"zij n vermeld in de a rtikelen 36, 37 en 38 
,,der wet. N adat het onderzoek van het ge
"schil door de Afdeeling voor de Geschillen 
" van Bestuur is gesloten, wordt haar advies 
,,aan U we Majesteit uitgebracht. Eene her
" opening van het onderzoek na het uitbrengen 
" van het adv ies kent de wet niet en het zou 
,, in strijd zij n met hare duidelij ke bedoeling, 
,, indien door een eenzijdi g ingrijpen der R e
"geering de fe itelijke g rondslag voor de 
,,voorgedragen uitspraak zou worden gewij 
,,zigd. 

,,Wat de zaken zelve betreft, bl ijft de A f
,,deeling de door haar voorgedragen besl is
" singen juist achten. Onweersproken is dat 
,,de tramdienst Maastricht- Vaals, in tegen- . 
,,stelling met den tramdienst H ee1·len- K erk
,,rade, niet geheel in de bestaande verkeers
" behoefte voorzie t , h e tgeen d a n oo k blijkt ui t 
,,de plannen tot inlegg ing van nieuwe d ien
"sten en tot het doortrekken van den tram weg 
,,tot aan het spoorwegstation te M aastricht . 
" Onder die omstandigheid is het naar het 
,,oordeel der Afdeel ing niet wel toelaatbaar, 
,,da t aan hen, di e in het tekor t aan vervoer 
"gelegenheid op genoemd t raject of gedeel ten 
,,daarvan zijn gaan voorzien, t.w. de onder~ 
" werpel ijke autobusondernemers, die taak 
" wordt ontnomen op den enkelen grond, dat 
,,bij de T ramwegmaatschappij de evenbedoelde 
"voornemens zouden bestaan , terwijl onzeker 
,, is of daaraan uitvoering zal worden gege
" ven. Hierbij moge de Afdeeling voorts nog 
"verwijzen naar de overwegingen van Uwer 
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,,Majesteits besluit van 30 November 1927, 
,,n°. 24." 

Wat he t eerstgenoemde formeele bezwaar 
der Afdeeling betreft moge ik volstaan met 
eene verwijzing naar m ij n bestrijding van een
zel fde betoog in mijn dd. 19 Maart 1928, n° . 
432, Afdeel ing Vervoer- en M ij nwezen, aan 
Uwe Majesteit u itgebracht rapport, terwijl ik 
er tevens de aandacht op moge vestigen, dat 
de toezegging der Tramweg-Maatschappij , 
welke door de Afdeeling als een novum wordt 
opgevat, reeds, zij het in minder stel! igen 
vorm, te voren was gedaan . 

Wat de zaak zelve betreft sluit de Afdeeling 
zich aan bij de meening van Gedeputeerde 
Staten, dat de autobusd iensten eene vergun
ning behooren te krijgen, aangezien zij voor
zien in het aan den beperkten tramdienst te 
wij ten tekort aan vervoersgelegenheid. 

Zooals boven reeds aangestipt, acht ik dit 
eene verwissel ing van oorzaak en gevolg, aan
gezien juist de aanwezigheid van de autobus
<liensten het voor de Tramweg-Maatschappij 
ondoenlijk heeft gemaakt voor een uitgebrei
<ler tramverkeer te zorgen. 

D e door de Afdeeling beweerde onzekerheid 
van de toegezegde uitbreiding van het tram
verkeer bestaat slechts in zooverre, dat het 
tijdstip daarvan afhankelij k is van het ophou
den der hu id ige versn ippering. Het door de 
A fdeel ing gedane beroep op de overwegingen 
van Uwer Majesteits besluit van 30 Novem
ber 1927, 11°. 24, gaat dan ook niet op, aan
gezien het daar gold de opening van een 
n ieuwe lij n, welker datum nog in een ver
wijderd verschiet ligt en onafhankelijk is van 
het a l of n iet voortbestaan van autobusdien
sten. 

Aangezien ingevolge de Wet Openbare Ver
voermiddelen de aanvragen om vergunning 
behooren te worden getoetst aan het belang 
van economische voorziening in de ver voer
behoefte, en de tram voldoende in staat is 
om in d ie behoefte tusschen Maast1·icht en 
Vaals te voorzien, terwijl het verkeer niet vol
doende is om het zelfstandig nevens elkande1· 
bestaan van een tram- en een autobusd ienst 
te wettigen, behoort naar mijn oordeel de be
sl iss ing op de beroepen af te hangen van de 
beantwoord ing van de vraag, wel ke der beide 
verkeersm iddelen op dat traject de voorkeur 
verdient. 

- D a t d it met het oog op een <luurzame voor
ûening in de verkeersbehoeften der streek de 
u itslu itend met behulp nm de openbare kas
sen aangelegde tramweg is, die ook voor het 
goederenverkeer niet kan worden gemist, kan 
mijns inziens niet worden betwij feld . 

Met betrekking tot het beroep der Limburg
sche Tramweg-Maatschappij tegen de aan H . 
J. H. Merx en L. Hardy verleende vergun
n ing merkt de Afdeel ing nog op, dat het be
roepsch rift der Limburgsche Tramweg-Maat
sch appij, evenals het bij Gedeputeerde Staten 
ingebrachte bezwaar, zich enkel r icht tegen de 
concur rentie, van den autobusdienst onder
vonden op het traject Kerkrade-Spekholzer
h eide, zood at voor het doen van voorstellen 
met betrekking tot het trajectsgedeel te Wit
tem-Vaals a l reeds om deze reden voor de 
A fdeeling geen aanl ei ding bestond. 
· Deze opmerking komt m ij n iet ju ist voor, 

daar het beroepschrift ten slotte strekt tot 
vern ietiging van de beschikking en weigering 
van de vergunning, zonder dat daaraan eenige 
beperking is toegevoegd, en mij geen wetsbe
pal ing bekend is, op grond waarvan de appel
lante zou zij n gehouden om hare bezwaren 
tegen de aangeva ll en beschikking in het be
roepsch r ift voll ed ig met redenen te omkleeclen. 

Op grond van bovenstaande overwegingen 
ben ik van oordeel. dat aan het beroep van de 
D irectie der Limburgsche Tramweg-Maatschap
pij tegen de aan H. J. H. Merx en L. Hardy 
verleende vergunning behoort te worden te 
gernoet gekomen door opneming van een ver
voerverbod, zoowel voor het traject Vaals
Wittem a ls voor het traject Spekholzerlteide-
1,: erk?·ade, voor zoover het eerstgenoemde tra
ject betreft met ingang van 1 J anuari 1929, 
terwij l ik mij met het afwijzend oordeel van 
de Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur 
ten aanz ien van het door de Directie der e
derl andsche Spoorwegen ingestelde beroep kan 
vereemgen. 

Ik moge Uwer Majesteit m itsd ien zeer eer
biedig in overweging geven het hiernevens
gaand, in d ien zin opgemaakt ontwerp-beslui t 
te bekrachtigen . 
De M inister van lTcitcrstaat, H. v. cl. V egt e. 

14 A-ugttstus 1928. BESLUIT tot nadere wij 
ziging van het Reglement op het verlee
uen van verlof, na opzending naar Nede,·
laml, aan milita iren beneden den rang 
van onderluitenant, behoorende tot of ge
detacheerd bij de troepen i II Stti·ina,ne en 
rttraçao. S. 328 . 

Wij WILHELMI A, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M in ister van 

Koloniën van 6 Augustus 1928, Commis ariaat 
voor Indische Zaken, Afdeeling C, n°. 7; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 
Het Reglement op het verleen en van verlot, 

na opzending naar Nederland, aan mi litairen 
beneden den rang van onder-luitenant, be
hoorende tot of gedetacheerd bij de troepen 
in Suriname en Curaçao, vastgesteld bij Ons 
besluit van 18 Juni 1923 (Nederlandsch Staats
blad n°. 273 ), en laatstelij k gewijzigd bij Ons 
besluit van 28 Apri l 1927 (Nederlandsch 
Staatsblad n". 118) , wordt nader gewijzigd 
a ls volgt : 

I. In artikel 1 wordt, in stede van " voor 
ten hoogste vier maanden" gelezen: .. rle on
derofficieren met den rang van sergeant 
(wachtmeester) en hooger voor ten hoogste 
zes maanden en de militairen beneden dien 
rang voor ten hoogste vier maanden". 

II. Het bepaalde sub 1 °. van artikel 2 
wordt gelezen: 

"1 °. de buiten Su1·ina1n,e en Curaçao voor 
den d ienst i11 di e gewesten aangenomen m il i
tairen , die onderworpen zijn aan <le ingevolge 
de Koninklijke besluiten van 19 October 1921 
11°. 49 (N ede1·la,ul.~ch Staatsblad 11°. 1136) en 
van 2 December 1926 n°. 32 (Nederlandsch 
Staatsblad n°. 394), op de m il itairen van de 
troepenmacht in Suriname en Cu,·açao van 
toepassing verklaarde bepalingen, onderschei
denlijk vastgesteld bij de Kon inklij ke beslui
ten van 4 December 1919 11° . 66 (Nederlandsch 



1928 ]5-17 AUGUSTUS (S.328-830) 770 

taatsblad n°. 801) en va n 2 December 1926 
n°. 30 (Ned erlandsch 'taatsblad n°. 392) , 
en" . 

III. In het bepaalde sub 2°. va n artikel 2 
ve1·valt het woord "kolonial en", wordt het 
woord "koloniën" vervangen door "gewesten" 
en wordt het slot, luidende : .,en voor zoover 
zij onderworpen zijn aan het pensioenregl e
ment voor militairen beneden den rang van 
onderluitenant in N ed erlandsch Staatsblad 
1919. n° . 801" gelezen: ,,en voor zoo ver zij 
onderworpen zijn aan het pens ioenreglement 
voor de mili tairen beneden den rang van on
derluitenant in N ederlandsch Staatsblad 1919, 
n°. 801 of aan het Diensttijdpensioenregle
ment voor Onderofficieren (Nederlanclsclt 
Staatsblacl 1926, n°. 392) ". 

IV. In artikel 3 worden de woorden " de 
kolonie" vervangen door " het gewest" . 

V. In het tweede lid van a rtikel 5 wordt 
het woord " koloniën" vervangen door "ge
westen''. 

VI. In art ikel 7 worden de woorden "de 
ko lonie" vervangen door " het gewest". 

Onze Minister van Koloniën is belast met de 
ui tvoer ing van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden gepl aatst. 

Het Loo, den 14den Augustus 1928. 
WILHELM! TA. 

De Minister ,·an K oloniën, 
K o n i n g s b e r ge r. 

( Uitgeg . 6 S evtern ber 1928. ) 

15 Au yuot·us 1928. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van den Raad der gemeen
te Sirnvelvelrl d.d. 27 April 1928, waarbij 
aan de weduwe V nnckcn-Goclschal k a ldaar 
een bouwvergunni ng i!i verl eend. S . 329 . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Arbeid , Handel en Nijverheid en van Binnen
landsche Zaken en Landbouw va n 29 Juni 
1928, n°. 4903 M/P.B.R. , Afdeeling Volksge
zondhe id, en van 9 Juli 1928. n°. 6611 , af
<leeling Binnenlandsch Bestuur, betreffende 
het besluit va n den R aad der gemeente S im
pel veld dd . 27 April 1928, waarbij aan de 
weduwe Voncken- Godschalk aldaar een bouw
verg unning i verl eend; 

Overwegende, dat vo lgens het plan, waar
voor vergunn ing is gevraagd, een woonhuis 
zou worden gebouwd aan een strook grond, 
die niet is een straat in den zin van de bouw
verordening voor Sirnpclveld, zulks in strijd 
met artikel 8 dier verorden ing, rnl gens het
,veJ k - behoudens in ui tzonderingsgev all e n, 
waarvan zich hier geen voordoet - al.l een 
aan straten mag worden gebouwd : 

dat vol gens a rtikel 5, tweede lid, der ,vo-
11ingwet vergunning moet worden gewe igerd 
voor een bouwpl a n, indi en aan de voorschrif
ten met betrekking tot gebouwen niet wordt 
voldaan; 

dat de vergunning dorh a lve in strijd met 
genoemd artikel 5 is verleend: 

Gelet op a rtikel 153 der Gemeentewet; 
Den R aad van State gehoord , advies van 

24 Juli 1928 n°. 18 ; 
Gel et op het nader rapport van Onze Mi

nisters van Arbeid, H andel en ijverheid en 
van Binnenlandsche Za ken en Landbouw van 

3 Augustus 1928, n°. 5961 M/P.B.R., Afdee
ling Volksgezondhe id, e:i van 9 Augustus 
1928, n°. 7598, a fdeeling Binnenlandsch Be
stuur ;, 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
vorengenoemd beslui t van den Raad der 

gemeente Sirnpel veld dd. 27 April 1928 te 
vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Arbeid, H andel en Nij 
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het S taatsblad zal worden ge
plaatst en waarva11 a fschrift zal worden ge
zonden aan den R aad van State. 

H et Loo, den 16den August us 1928. 
WILHELMINA. 

De Ministei· van Arbeid, Handel en Nijverh.eicl, 
J. R. S I o t o m a k e r cl ,1 B r u ï n e. 

De M ;nistc1· van B inne11landsch.e Zake,i 
en Landb ouw, J . B. Kan. 

( Uit geg. 13 S eptemb er 1928.) 

17 A i':!l~stus 1928. BES~UI'.I:', tot nadere w~j
z1gmg van het KomnkliJk besluit van 4 
September 1862 (Staotsblad n°. 174), laat
stelijk gewijzigd bij het Koninklijk besluit 
van 21 April 1923 (Staatsblad n°. 58), hou
dende voorschriften ter uitvoering van de 
wet van 21 December 1861 (Staatsblad no. 
129), regelende de samenstelling en de be
voegdheid van den Raad van State. S. 330. 

Wij WILHELM! A, enz. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Justitie en van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw van den 2 Augustus 1928, 2e Afdeeling 
A, N°. 921; 

Overwegende, dat t en gevolge van Ons be
sluit van 11 Juni 1928 (Staatsblad n°. 202), tot 
vaststelling van den datum van het in werking 
treden van het Koninklijk Besluit van 27 Sep
tember 1920 (Staatsblad n°. 759) en van de wet 
van 20 F ebruari 1928 (Staatsblad n°. 38), be
treffende de opheffing van de Departementen 
van Marine en van Oorlog en de instelling van 
een Departement van Defensie, eene nadere 
wijziging noodzakelijk is van het Koninklijk 
besluit van 4 September 1862 (Staatsblad no. 
17_4), zooals di_t besluit laatstelijk is gewijzigd 
b1J Ons beslwt van 21 April 1923 (Staatsblad 
n°. 158); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 Augustus 1928 N°. 12); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Minist ers van den 15 Augustus 1928, 
2e Afdeeling A., N°. !ll9; 

Hebben goedgevonden en versta.an : 
t e bepalen: 

Art. 1. Artikel 31 van het Koninklijk Be
sluit van 4 September 1862 (Staatsblacl no. 174), 
laatstelijk gewijzigd bij Ons Besluit van 21 
April 1923 (Staatsblad n°. 158), wordt gelezen 
als volgt: 

"De eerste afdeeling staat in betrekking tot 
het Departement van Buitenlandsche Zaken ; 

de tweede tot dat van Justit ie : 
de derde tot dat van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw ; 
de vierde tot dat van OnderwijR, Kunsten 

en Wetenschappen; 
de vijfde tot dat van Defensie ; 
de zesde tot dat van Finenoiën ; 
de zevende tot dat van Waterstaat ; 
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de achtste tot dat van Arbeid, Handel en 
:N'ijverheid; 

de negende tot dat van Koloniën." 
2. Dit besluit treedt in werking met ingang 

van 1 September 1928. 
Onze Ministers van Justitie en van Binnen

landsche Zaken en Landbouw zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, h etwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 17den Augustus 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. Don n er. 
De MiniRter van Binnenl. Zaken en La'Tldbouw, 

J . B . Kan. 
(Uitgeg. 2!) Augustus 1928. ) 

17 August·,is 1928. KONINKLIJK BESLUIT 
(Woningwet Art. 31) Daar de door den 
Raad in een door Ged. Staten goedge
keurd uitbre idingsplan aangebrachte wij 
zigingen niet kunnen worden beschouwd 
als eene generale herziening van het plan 
als bedoeld in lid 2 van ar t. 31, kunnen 
de tegen de wijzigingen ingebrachte be
zwaren thans niet worden onderzocht en 
hebben Gcd. Staten terecht in die bezwa
ren geen aanleiding gevonden, aan die 
wijzi gingen hun goedkeuring te onthouden. 

Wij WILHELMI NA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

de N. V. Maatschappij tot Exploitatie van 
Onroerende Goederen "Zorgvlied" te Tilburg 
en door H. G. van Stokkum te Nijmegen 
tegen het besluit van Ged. Staten van Noord
Brabant van 18 J anuari 1928 G n°. 291, l e 
A fd., waarbij wijzig ing van een ui tbreidings
p lan van Tilburg is goedgekeurd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gesch illen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 Juli 1928, n°. 661; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 13 Augus
tus 1928, n°. 6040 M/P. B . R. Afd. V.; 

0. dat de R aad der gemeente Tilburg bij 
besluit van 23 October 1925 eeni ge wijzigin
gen heeft aangebr acht in het part iee l uitbrei 
dingsplan "het V illapark", vastgesteld bij 
Raadsbesluit van 18 Juni 1920 en goedge
keurd bij beslui t van Ged . Staten van Noord
B rabant van 12 October 1921, G n°. 214, 
welke wijzigingen zij n aangebracht in verband 
niet de omstandigheid, dat de R oomsch-K a
thol ieke Leergangen, wier gebouwen volgens 
het oorspronkelij k bestaande voornemen op de 
in dat plan begrepen gronden zouden worden 
opgericht, elders huisvesting hebben gevon
den; 

dat Gcd. Staten van Noord-Brabant bij be
slui t van 18 Januari 1928 G n° . 291, Ie Afd., 
aan dit beslui t hunne goedkeuring hebben 
verl eend, daarbij ovenrngende, dat tegen de 
wijziging bij hun college bezwaren zijn inge
bracht door de N. V. Maatschappij tot Ex
ploitatie van Onroernnde Goederen " Zorg
v lied" gevestigd te Til burg en I-I. G. van 
Stokkum te Nijmegen, welke bezwaren hierop 
neerkomen, dat het ongemotiveerd is de in 
het gemelde plan begrepen gronden als vill a
ter re in te bestemmen, terwijl het vaststaat, 

dat, nu de Roomsch-Katholieke Leergangen 
zich elders in de gemeente hebben gevestigd, 
ter plaatse geen vi ll a's zullen worden ge
bouwd; dat het plan mitsdien niet geldt voor 
de "naaste toekomst"; dat hunne gronden 
tengevolge van de daarop drukkende bestem
ming als vi ll aterrein practisch met een bouw
verbod bezwaard en onverkoopbaar zijn; dat 
deze bezwaren ger icht zijn tegen het partieel 
uitbreidingsplan " het Villa park" in zijn ge
heel en niet tegen het aangehaa lde wijzigings
besluit, waardoor toch de mogelijkheid tot be
bouwing van de aan de reclamanten toebe
hoorende gronden kan worden bevorderd; dat 
mitsdien die bezwaren bij de beoordeeling der 
onderhavige wijzig ing - welke immers niet 
a ls eene herziening in den zin van art. 31, 2e 
lid, der Woningwet kan worden aangemerkt 
- niet in overweging kunnen worden geno
men in dien zin , dat zij zouden kunnen lei
den tot het onthouden van de goedkeuring 
aan het R aadsbesluit in kwestie; dat voor
schreven bezwarnn eventueel te zijner tijd , 
wanneer ingevolge het evenaangehaalde wets
artike l de herziening van het ui tbreidings
p lan " het Vi ll apark" aan de orde wordt ge
steld, naar voren ku nnen worden gebracht en 
alsdan nader zullen worden onderzocht; 

dat van dit besluit van Ged. Staten de N. 
V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroe
rende Goederen " Zorgvlied" te Tilburg en 
H. G. van Stokk um te Nijmegen bij Ons in 
beroep zij n gekomen, in hoofdzaak dezelfde 
bezwaren aanvoerende, a ls zij bij Ged. Staten 
van Noord-Brabant hebben ingediend; 

0. dat de bezwaren van de appellanten niet 
zij n gericht tegen de door den R aad van Til 
burg in het partieel uitbreidingsplan "het 
Villapark" aangebrachte wijzigingen, maa ,· 
tegen dit uitbreidingspla n zelf, dat reeds op 
12 October 1921 G n°. 214 door Ged. Staten 
van Noord-Brabant is goedgekeurd, tegen 
welk beslui t geen beroep bij Ons is ingeste ld; 

dat <le wijzig ingen niet kunnen worden be
schouwd als eene general e herz iening van het 
plan van uitbreiding, a ls bedoeld in art. 31 , 
lid 2, der Woningwet; 

dat de ingebrachte bezwaren mitsdien thans 
met kunnen worden onderzocht en Ged. Sta
ten terecht daarin geen aan leiding hebben 
gevonden, om aan de door den Raad van 
Tilburg vastgestelde wijzi ging van het voor
melde uitbreidingsplan hunne goedkeur ing te 
onthouden; 

Gezien de 'vVoningwet; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Arbeid, Ha ndel en Nij 

verheid is belast , enz. 
(A .B.) 

18 A u gust«s 1928. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van Burgemeester en Wet
houders van H eerlen d.d. 20 Juli 1928, 
waarbij aan J. J. Gooij en en J. H . Vis
schers a ldaar vergunning is verleend voor 
het bouwen van twee woonhuizen. S. 331. 

Geschorst tot 20 .lanua,•i 1929. 
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18 AugustU8 1928. BESLUIT, tot bepaling 
van de tijdstippen, waarop onderscheidene 
artikelen van de wet van 2 Juli 1928 
(Staatsblad n°. 223) t ot wijziging der Onge
vallenwet 1921 in werking zullen treden. 
s. 332. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister· van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 14 Augustus 
1928, n°. 1869, Afdeeling Arbeidersver~ekering ; 

Gelet op artikel XL ,an de wet van 2 Juli 
1928, Staatsblad n°. 223, tot wijziging der 
Ongevallenwet 1921; 

Hebben goedgevonden en versta.an : 
t e bepalen, dat in werking zullen treden : 
a. de artikelen I t /m III, V t/m XV, XVII 

t /m XXV, XXVII t/m X XIX, XXXIV en 
XXXVII va n vorengenoemde wet van 2 Juli 
1928, Staatsblad n°. 223, op 1 September 1928 ; 

b. de artikelen XXVI en XXXVIII van de 
onder a genoemde wet op 3 September 1928; 

c. de artikelen XXX en XXXI van de 
onder a genoemde wet op 1 October 1928; 

d. de artikelen XVI, X XXII, XXXIII 
en XXXV van de onder a genoemde wet op 
l Januari 1929. 

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

Het Loo, den 18den Augustus 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en N ijverheid, 
J. R. S I o t e m a k e r d e B r u ï n e. 

(Uitge,g. 30 A ugu stus 1928.) 

18 AugU8tU8 1928. BESLUIT, tot bepaiing 
van de tijdstippen, waar op onder cheidene 
artikelen van de wet van 2 Juli 1928 
(Staatsblad n°. 224), t ot wijziging der Land
en Tuinbouwongevallenwet 1922 in wer
king zullen treden. S. 333. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 14 Augustus 
1928, n°. 1869, Afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gelet op artikel X XXVII van de wet van 
2 Juli 1928, Staatsblad n°. 224, tot wijziging 
der Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 ; 

Hebben goedgevonden en verst aan : 
te bepalen, dat in werking zullen treden : 
a. de artikelen I t /m IV, VI t/m XXI, 

XXIII, XXIV, XXVI t /m XXX enXXXII 
t/m XXXIV van vorengenoemde wet van 2 Juli 
1928, Staatsbl,ad n°. 224, op 1 September 1928 ; 

b. artikel XXII van de onder a genoemde 
wet op 3 September 1928 ; 

c. artikel XXXI van de onder a genoemde 
wet op 1 October 1928; 

d. artikel XXV van de onder a genoemde 
wet op 1 November 1928. 

Onze Minist er van Arbeid, H andel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 18den Augustus 1928. 
WILHELMINA. 

De M inister van Arbeid, H andel en N ijverheid 
J . R. S l o t e m a k e r d e B r u ï n e. 

( U!tge,g. 30 Aii,gustus 1928.) 

18 A.i,gusttte 1928. BESLUIT, houdende ,be
sl issing op het beroep, ingevolge a r t ikel 
3 der Wet Openbare Vervoermiddelen in
gesteld tegen de beschikking van Gedepu
teerde Staten van Z eeland van 15 April 
1927, 11°. 15b, 2e a fdeeling. S. 334. 

Wij WILH ELM! A, enz. ; 
Beschi kkende op het beroep, ingesteld door 

de Di rectie der Nederl andsche Spoorwegen 
tegen de beschikking van Gedeputee rde Staten 
van Zeeland van 15 Apr il 1927, n°. 15b, 2de 
a fdeeling, voor zoover daarbij aan :a . G. J. de 
J age r te Driewegen vergunning is verleend 
tot het in• werking houden van autobusdien
sten: 1 °. van Ellewoutsdij k over Driewe gen, 
Ovezande, Nisse en 's-Hee1·-Abtske1·ke naar 
Goes, en omgekeerd (dagelijks); 2°. van Baar
land over Ottdelande, Ellewotttsdijk, D1·iewe
gen, Ovezande, 's-Heerenlwek en Nieuw- en 
St . J oosland naar Middelburg en omgekeerd 
(uitsluitend op Donderdagen); b . A. Murk 
te Ovezande vergunning is verleend tot het in 
werking houden van autobusdiensten: 1 °. van 
Ovezande over K wadenda,n1ne en 's-Graven
polder naar Goes en omgekeerd (dagelijks) ; 
2°. van 's-H ee,·enhoek over Ovezande, K wa
denda1n,ne en 's-Gravenpolde1· naa r Goes en 
omgekeerd (ui tsluitend op Zondagen); 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Be tuur, gehoord , adviezen van 
6 Maart en 23 Mei 1928, nos. 216 en 216/278 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 13 Augustus 1928, L a . D, af
deeliug Vervoer- en Mijnwezen ; 

Overwegende: dat het bes! ui t van Gedepu
teerde Staten steunt op de overweging, dat de 
autobusdiensten in eene verkeersbehoeft-e voor
zien ; 

dat de Di rectie der Nedel'l a ndsche Spoorwe
gen in beroep aanvoert, dat eene werkelij ke 
behoefte· aan deze autobusdi ensten evenwijdig 
aan den spoorweg na de opening van de t ram
wegen op Z uiil- Beveland op 19 Mei 1927 niet 
bestaat ; 

Overwegende: ten aanzien van den markt
dienst van G. J . de J ager van B aarland ove1· 
Oudelande, Ell ewotttsdijk , Ovezande, 's-H ee
renhoek, Nieuw- en St . J oosland naar Mid
delburg, dat deze dienst, welke een kortere en 
meer rechtstreeksche verb indi ng van de voor
noemde op Z uid-B eveland gelegen plaatsen 
met Middel btt1·g geeft dan de t ram en de 
t rein te zamen, in eeno ve rkeersbehoefte voor
ziet; 

Overwegende: ten aanzien van den Zondag
schen di enst van A. Murk van ' s-Heerenhoek 
over Ovezande, Kwadenda1n111,e en 's-Graven
polder naar Goes, dat in ve rba nd met de 
dienstregeling van de tram op Zondagen, deze 
a utobusdienst naast de tram in eene verkeers
behoefte voorz iet; 

Overwegende, dat de beide dagelijksche 
diensten in verband met den gevolgden weg 
verkeersbehoeften bevredigen, waarin de tram 
niet of althans op voor het publiek minder 
ger ieflijke wijze voorziet; 

dat mi tsd ien Gedeputeerde Sta ten voor de 
bestreden d iensten terncht vergunning hebben 
,·erleend ; 

Gez ien de Wet Openbare Vervoermiddel en ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verkla ren. 
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Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit beslui t, dat met het rap
port van Onzen Minister in het Staatsblad, zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden ,gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

H et Loo, den 18den Augustus 1928. 
WILHELMINA. 

De Jl inister van Waterstaat, H. v. d. V egt e. 
(Uitgeg. 13 Sept. 1928.) 

~1 i n i s t e r i e v a n w· a t e r st a a t. 

L a. D. 

Afdeeling 
V e ,. "o c r- en Mij n w ezen. 

's-Gravenhage, den 13 Augustus 1928. 
Aan de Koningin. 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, heeft mij toegezonden 
het door de A fdeeling aan Uwe Majeste it uit
gebracht advies · van 6 Maart 1928, n°. 216, 
met ontwerp-besluit, aangaande het beroep, 
ingesteld door de Directie van de Nederland
sche Spoorwegen tegen de beschikking van 
Gedeputeerde Staten van Z eeland van 15 
April 1927, n°. 15 b, 2de afdeeling, voor zoo
vei· daarbij aan: 

a. G. J . de Jager te Driewegen vergunning 
is verleend tot het in werk ing houden van 
autobusdiensten: 

1 °. van Ellewoutsdijk over Driewegen, Ove
zande, Nisse en 's-H eer-Abtskerke naar Goes, 
en omgekeerd (dagelijks) ; 

2°. van B aarland over O·udela11de, Ell e
woutsdijk, Driewegen, Ovezande, 's-H eeren
hoek en N ieuu:- en St. Joosland naar M iddel
burg, en omgekeerd (uitsluitend op Donder
dagen); 

b. A. Murk te Ovezande vergunning is ver
leend tot hot in werking houden van auto
busdiensten : 

1 °. van Ovezande over T{wadencla1n1ne en 
·s-Gra11enpolde1· naar Goes, en omgekeerd (da
gelijks); 

2°. van 's-H eerenhoek over Ovezande, Kwa
denda,n,ne en 's-Gravenpolder naar Goes, en 
omgekeerd (ui tslui tend op Zondagen). 

H et ontwerp-besluit luidt a ls volgt: 
,,Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de Directie der Nederlandsche Spoorwegen 
tegen de besch ikking van Gedepu teerde Staten 
van Z eeland van 15 April 1927, n°. 15b, 2de 
a fdeeling, voo,· zoover daarbij aan: a. G. J. 
de J ager te Driewegen vergunning is verleend 
tot het in werking houden van autobusdien
sten: 1 °. van Ellewoutsdijk over Driewegen, 
Ovezancle, Nisse en 's-H eer-Abtskerke naar 
Goes, en omgekeerd (dagelijks); 2°. van B aar
land over Oudelande, Ellewoutsdijk, Driewe
gen, Ovezande, 's-H eerenhoek en Nieuw- en 
St. J oosland naar Middelburg en omgekeerd 
(u itslui tend op Donderdagen); b. A. Murk te 
Ovezande vergunning is verleend tot het in 
werking houden van autobusdiensten: 1 °. van 
Ovezande over Kwadenda,n,ne en 's-Graven
polde,· naai· Goes en omgekeerd (dagel ijks); 
2°. ·van 's-H ee,·enhoe'k over Ovezande, Kwa-

denda11'1ne en 's-G,·arenpolder naar Goes en 
omgekeerd (uitsluitend op Zondagen) ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Gesch ill en van Bestuur, gehoord , adv ies van 
6 Maart 1928, n° . 216 ; 

Op de voordracht v,rn Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Overwegende : dat het beslu it van Gede
puteerde Staten steunt op de overweging, dat 
de autobusd iensten in eene verkeersbehoefte 
voorzien; 

dat de bi rectie der 1ederlandsche Spoor
wegen in beroep aanvoert, dat eene werke
lijke behoefte aan deze autobusdiensten even
wijd ig aan den poorweg na de opening der 
tramwegen op Zu i!l-B e1>C'land op 19 Mei 1927 
niet bostaat; 

Overwegende: ten aanz ien va n den rnarkt
dienst van G. J . de J ager van Baarland over 
Oudelande, Ell eu·outsdijk. Oz•czande, '., -H ce-
1·enhoek, N ·iemv- en St. J ooeland naar IJfiddel
b"rg, dat deze dienst, welke een veel kortere 
en bovendien rechtsti-eeksche verbinding van 
de voornoemde op Zuid-B eveland gelegen 
plaatsen met l,fiddelbttrg geeft dan de tram 
cm de trein te zamcn, in eene verkee rsbehoefte 
voorziet; 

Overwegende: ten aa 11zien n .ln don Zon
dagschen dienst van A. l\'[urk van 's-H ee1·cn
lw ek over Ovezande, .K wadcnda11t1ne en 's-Ora,
venpolder naar Goes, dat in verband met de 
dienstregeling van de tram op Zondagen. 
deze autobusd ienst naa t de tram in eene. ver
keersbehoefte voorz iet; 

Overwegende: ten aanz ien van de dagel ij k
sche autobusdiensten, waarover het beroep 
hand lt, dat als concurrent van deze reeds 
eenige jaren bestaande diensten, nadat Gede
puteerde Staten daarvoor vergunning hadden 
verleend, is opgetreden een tramlijn van de 
spoorwegmaatschappij Zuid-Beveland, voor 
welker belang de Directie ·der Nederlandsche 
Spoorwegen als daarbij f inancieel bel angheb
bende, opkomt; 

dat volgens de strnkking van de \Vet Open
bare Vervoermiddelen, zooals deze ui t de ge
sch iedenis blij kt, slechts dan vergunning voor 
een autod ienst moet worden geweigerd, wan
neer door het verleenen die r vergunning duur
zame verkeersbehoe ften zouden worden ge
schaad; 

dat niet aanuemelij k is gemaakt, dat de 
tramweg beter dan de dagelij ksche autobus
diensten in het personenvervoer voo1·z iet; dat 
a ll een dit vervoer en niet het goederenver
voer in aanmerking komt bij het beoordeelen 
van de vraag, of concessie volgens de Wet 
Openbare Vel'\'oerm iddelen al of niet behoort 
te worden ver leend; 

Overwegende ten overvloede, ten aanzien 
van den dagelijkschen autobusdienst van G. J. 
de Jager van Ellcwo1ttsdijk over Ovezande en 
Nisse naar Goes, dat deze dienst beter dan de 
tram voorziet in een verkeersbehoefte van de 
inwoners van verschi ll ende plaatsen op dit 
traject, welke op onvoldoende wijze door de 
tram met Goes worden verbonden; 

Overwegende ten overvloede, ten aanzien 
van den dagelijkschen dienst van A. Niurk van 
Ovezande over K wadendam1ne en ·s-G1·ave1>
polde1· naar Goes, dat; in verband met de on
gunstige ligging van het tramstation ten op-
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zichte van Ovez<tnde en <len afstand van K w<t
<lrndam1ne tot het tramstation, deze dienst 
beter dan de tram in de ve rbi nd ing van Ove
zande en Ku·adendarn1ne met Goes voorziet; 

Overwegende : dat derha lve Gedeputeerde 
State n voor al de bestreden diensten terecht 
vergunni ng hebben ve rleend; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het be roep 01 1gegrond te ve rkla ren. 
Onze M inister van V{aterstaat is be last met 

de uitvoering van dit beslu it, waarvan af
fchr ift zal worden gezonden aan den R aad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

Dr jlf inistcr "a" W al1•rstaat. 
l n het genoemde advies merkt de A fdeel ing 

het vol gende op: 
" De A fdeeling is zich bewust dat eenige 

rechtsoverwegingen van dit ontwerp-besluit 
niet aanslui ten hij de beslissing, genomen bij 
Uwer M a jesteits besluit van 2 Februari 1928 
( taatsblad n°. 16 ). 

De Afdeeli ng heeft echter gegronde redenen 
om in di t geva l af te wijken van h aar regel, 
om zich naar contra ire beslui ten te voegen. 

De eerste reden is deze, dat de Minister 
van Waterstaat drie maanden, nadat de Af
deel ing haar advies had uitgebracht, aan U we 
Majesteit eene contrnire besliss ing heeft voor
~este ld zonder vooraf nader overl eg met de 
A / dcel ing te hebben gepl cegd. 

Andere Ministers plegen zoodanige ha ndel
wijze a ll een te volgen, wanneer nade r overleg 
a priori onvruchtbaa r blijkt, omdat h.v. ce!! 
minderheidsadvies is uitgebracht, waarmede 
de M inister zich vercenigt, of wel de A fdee
ling uitdrukkelij k verklaart zich niet naa r een 
co,urai r bes! ui t te voegen. 

ader overleg le idt vee lal tot overeenstem
m i11g, hetzij doordat de Afdee li ng, over tuigd 
door 's Ministers betoog, haar ad vies aanvul t 
of zelfs wijzigt, hetzij doordat de M i n is ter ten
gcvol ge van het na der advies der Aideeling 
zijn a anvankel ij k bezwaar laat varen. 

7.ou het nader overleg in onbru ik geraken, 
dan zal de waarborg voor de onpartijdi ghe id 
\'an de beslissi ng , welke het hooren van de 
afdee ling content ieux voor de rech tzoekenden 
hiedt en waarop de M inister van der Vegte 
zelf in het s lot van zijne Memorie van Ant
woord aan de E erste K amer betreffende de 
\Vet Openba re Vervoermi ddelen met nadruk 
heeft gewezen, belangrijk vermi nderen. H et is 
immers practi sch n iet wel doenl ijk a ll e a rgu-
111en ten , welke voor eene bepaalde besli ss ing 
en tegen een ige andere beslissing zijn aan te 
voeren, in de recht.soverwegingen van een 
untwerp-beslu iL neer te leggen ; heeft een 
:\1in ister aanvankelijk bezwaar tegen een ont
werp-besluit, dan b iedt het nader overleg eene 
g-oede ge legenheid om de gronden voor het 
, oorgedragen a dYies uitvoerig u iteen te zetten 
en de gerezen bezwaren te bestrij den; de prac
tijk wijst ui t, dat daarna ecne contra ire be
sl iss ing meestentij ds ach terwege blij ft . 

De M inister van \Vaterstaat schrij ft in zij n 
rapport aan Uwe M ajeste it. dat h ij op de r
i:telijke gronden, a ls vermeld in zijn aan U we 
Majeste it u itgebracht en in het Staatsblad 
n°. 339 van 1927 opgenomen rapport , va 11 

oordeel is, dat de voorgedragen bes li ss ing geen 
g rond vindt in de wet. Men zou hieruit kun
nen a fl eiden, dat de Ministe r meent, da t het 
advies der A fdeeling in strijd was met Uwer 
M ajesteits beslu it van 24 October 1927 (Staats
blad n°. 339.). Zooclanige meening is ech ter 
gehee l onjuist. Laatstgenoemd bes lui t besliste 
over de vraag, of een bestaande a utobusdienst 
in het W estland moest wijken voor een nieu
wen autobusdienst van de Westl a ndsche Stoom
tramweg-Maat chappij , di e sedert ja.-en het 
openbaar verkeer in het W estland bediende. 
Op Z uid-B eveland heeft men echter te doen 
met sinds jaren bestaande a.utobusdiensten, 
wien concurrentie wordt aangedaan door een 
nieuwe tram van eene nieuwe Tramweg-Maat
schappij . Alzoo een geheel a nder geval. 

De A fdeeli ng ach t de verwij zing naar het 
rapport van den M inister in het Staatsblad 
n°. 339 van 1927 te meer van onpas, omdat 
reeds hij haar nader advies dd. 30 November 
1927, n° . 819-823/185, de Afdeeling heeft 
opgemerkt, dat de Ministe r doordat . hij in 
stede van het nader advies volledig in zijn 
rapport aan U we Majesteit o p te nemen, daar
van slechts een onjuiste samenvatting gaf, 
een standpunt bestreed , dat n iet da t de r A f
deel ing was. 

H et standpunt der Afdeeli ng toch was n iet, 
dat bestaande autobusdiensten een wettelijk 
erkende aa11spraak hehhen op vergunning, 
zooals men uit de bestrijding van den Min ister 
in S taatsblad n°. 339 van 1927 zou opmaken ; 
de A fdeel ing meende slechts dat bij keuze 
t usschen een bestaanden dienst en een nieuwen 
de b ill ijkheid in het a lgemeen medebracht, 
om den bestaanden d ienst te laten voorgaan. 

Evenmin lag aan het advies der Afdeeling 
- zooals het rapport van den M inister doet 
gelooven - ten g rondslag de wenschelijkhe id 
om, waar mogelij k, het bela ng va n het pu
b} iek hij eene goede ve rkeersvoorziening op 
oeni g t-raject door concur rent ie van verschil 
lende ondernem ingen te bevorderen. Omdat 
vo lgens het beslu it van Gedeputeerde Staten 
naast de ritten van Wijnands met 2 autobus
sen, waartoe deze zijne aanvrage had beperkt, 
voor ritten van nog twee autobussen pl aats 
was, stelde de A fdeeling voor de Westl and
sche Tramweg-Maatschappij a ls tweeden on
dernemer op d it t ra ject toe te laten. De ver
keershehoefte was hier rich tsnoer, niet het 
streven naar zoovee l mogelij ke concurrentie . 

Als a lgemeene opmerking had de Afdeeling 
slechts aan het slot van h aar advies gewezen 
op de goede zijde van door Gedeputeerde Sta
ten gereguleerde concurrentie; grondlilp,g voor 
de be li ssing was deze overweging echter niet. 

Zoowel dus omd, t de Minister bij zij n rap
port del. 27 J anuari 1928 ui t voornoemden 
br ief van de Afdeeling dd. 30 November 1927 
reeds wist o f a !thans kon weten, dat hij het 
nader advies der Afdeeli ng in de zaak-Wij 
nands h ad misverstaan, a lsook omdat per slot 
de zaa k-Wij nands een geschi l van geheel an
deren aard betrof, meent de Afdeeling , dat de 
:Vlinister hij zijne bestrijd ing van het advies 
de r Afdeel ing ten onrechte zich op zijn rap
port in de zaak-Wijnands heeft be rnepen. 

De eerste g rond , waarom de Afdeeling zich 
naa r het contra ire besluit va n Staatsblad n°. 
16 van 192$ niet voegt, is dus deze, dat de 
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)linister door geen nader overleg te plegen, 
schade heeft gedaan aan de richtige wijze, 
waarop bij de geldende regeling dei· admini
stratieve rechtspraak de rechtshedeel ing dient 
t,e geschieden. 

Als tweeden grond voor dit standpunt voert 
<le Afdeeling aan, dat naar haar aanvankelijk 
oordeel de Minister eene wetstoepassing wil 
bevorderen, welke de Afdeeling onaanvaard
baar acht. 

De Wet Openbare Vervoermiddelen voert 
,·oor de ondernem ingen van personenvervoer 
met autobussen het vergunningsstelsel in. De 
wet zelf geeft n iet aan, wanneer vergunning 
moet worden verleend en wanneer geweigerd. 
In zoodanig geval moet men zich echter, naar 
het oordeel der Afdeeling, houden aan de 
strekking der wet, zooals deze uit de geschie
denis blijkt. De doorloopende gedachte, welke 
van Regeeringszijde hieromtrent is ontwik
keld, is deze, dat voor een autobusdienst ver
gunning slechts dan moet worden geweigerd, 
wanneer het in werking brengen van dien 
d ienst op den duur het verkeersbelang in een 
streek zal schaden, indien reeds andere ver
voermiddelen, hetzij spoor- of tramwegen, het
zij autobusdiensten voorhanden zijn (Memorie 
van Toelichting bladz. 1, Zitting Tweede 
Kamer Staten-Generar,I 1924-1925, n°. 412) . 

De nieuwe concurrent wordt dus geweigerd, 
als hij door concurrentie aan bestaande onder
nemingen schade aan de duurzame verkeers
belangen dreigt aan te brengen. 

In het Voorloopig Versl ag van de Tweede 
Kamer (Zitting 1925-1926, n°. 82, onder 
artikelen I en II) werd gewezen op het ge
Yaar, dat het concess iestelsel in de practijk 
gebruikt zal worden om b.v. tramwegonder
nemingen tegen ongewenschte concurrentie te 
beschermen. De Minister van der Vegte achtte 
in zijne Memorie van Anwoord deze vrees 
ongegrond, omdat het vergunningsstelsel geen 
andere strekking heeft dan om tusschenkomst 
van de Overheid ook voor het ontstaan van 
autobusdiensten mogelijk te maken en daar
mede te voorkomen, dat door onjuiste of te 
ruime voorziening met vervoermiddelen de 
duurzame verkeersbehoeften worden geschaad. 

Daaruit zal - a ldus vervol gt de Memorie 
Yan Antwoord zeer voorzichtiglijk - onder be
paalde omstandigheden kunnen voortvloeien, 
dat zekere autobusdienst, die een spoor- of 
tramwegdienst of een anderen autobusdienst 
concurrentie had kunnen aandoen, niet in wer
king wordt gebracht, doch dit is dan enkel 
een der mogelijke gevolgen en niet een tegen 
de autobussen gericht doel van het stelsel, dat 
beoogt ongebreidelde en op den duur scha de
lijke concurrentie te voorkomen. 

Duidelij k blijkt hier, dat de strekking van 
de wet deze is, dat de autobusondernemer, die 
op eenig traject als concurrent wil optreden 
van eene bestaande tramweg-, spoorweg- of 
autobusonderneming en daardoor het bestaan 
daarvan dermate bemoeilijkt, dat zij tot schade 
Yan het duurzame vei·keersbelang haar dienst 
niet of niet meer behoorlijk zal kunnen uit
oefenen, zal worden geweerd. 

Ten aanzien van bestaande autobusonderne
mingen, welke bij het in werking treden van 
de Wet Openbare Vervoermiddelen vergu,ming 
1noeten aanvragen, za], waar de wet en de 

geschiedenis niet op het tegendeel wijzen, 
voorzoover zulks practisch mogelijk en niet 
met de billijkheid in strijd is, eenzelfde maat
staf moeten worden aangelegd als voor in de 
toekomst op te r ichten autobusdiensten. Ook 
hier moet dus worden nagegaan, of de auto
busdienst als concurrent is opgetreden van 
bestaande vervoersondernemingen tot schade 
van het. duurzame verkeersbelang. 

Is dit nu met de sinds jaren bestaande 
autobusd iensten op Zuid-Beveland het geval? 
Integendeel, de tram is hier als concurrent 
opgetreden en het beroepschrift der Neder
landsche Spoorwegen deed dan ook beroep op 
de toekomstige uitoefening van een tramdienst. 
Aan de tram zou, ware zij autobus geweest, 

. vermoedelijk vergunning geweigerd zijn ge
worden (zie o. m . Koninklijk besluit van 28 
Juni 1927 n°. 12) . 

Voldoet de tram beter in de behoefte aan 
het personenvervoer op Zuid-Beveland dan de 
dagelijksche autobusdiensten? De sedert jaren 
voorbereide en met aanzienlijken steun uit de 
openbare kassen tot stand gekomen tramweg 
- zegt de Minister - moet in aanslui t ing 
aan het door de Nederlandsche Spoorwegen 
geëxploiteerde spoorwegnet geacht worden de 
aangewezen verzorger van het verkeer ter 
plaatse te zijn. Aansluiting op de treinen ech
ter kunnen de bussen evengoed geven als de 
tram; zien de ondernemers zelf het belang er 
van niet in, wat intusschen niet te verwach
ten is, dan kunnen Gedeputeerde Staten er 
nog voor zorgen bij de goedkeuring van de 
dienstregeling. En de aanzienlijke steun va11 
openbare kassen aan de tram mag toch zeker 
geen motief zijn, dat mag gelden bij de toe
passing der wet. Het bij dit advies gevoegde 
ontwerp-bes! uit doet zelfs uitkomen, hoe de 
dagelijksche autobusdiensten ten deele beter 
dan de tram in het verkeer voorzien. 

Ook de jarenlange voorb<:>reiding van de 
tram kan toch geen motief zijn, om te beslis
sen, dat de autobussen, die het verkeer reeds 
jaren bedienen, n11 zonder meer verdwijnen 
moeten. Intusschen onthoudt de Afdeeling zich 
van een oordeel omtrent de vraag, of de tram
plannen evenals in de provincie Groningen 
beter onuitgevoerd waren gebleven. De lig
ging van de trambaan op Zuid-Beveland doet 
vermoeden, ,"dat de tr'árn meer het goederen
dan het personenvervoer moet bedienen; de 
Wet Openbare Vervoermiddelen heeft echter, 
behoudens in artikel 1, all een met personen
vervoer te maken (Memorie van Antwom·d 
Tweede Kamer, Zi tting 1925-1926, n° . 82, 
pag. 2). " 

Waarom dan ook de tram de aangewezen 
en tegenover de vroeger bestaande autobus 
betere verzorger van het verkeer op Zuid
Beveland zoude zijn , wordt door den Minister 
in geenen deele aannemelijk gemaakt. Gold 
het een tram, die dagelij ks rijdt, en een auto
bus, die alleen op den marktdag het vervoer 
bedient, dan spreekt de grootere beteekenis 
van de tram boven de autobus vanzelf; maar 
het contraire besluit, opgenomen in Staatsblail 
n°. 16 van 1928 handelt over een dagelijk
schen autobusdienst. 

Waarlij k, het tevoren aangehaalde antwoord 
van den Minister, waarmede hij de in de 
Tweede Kamer geuite vrees, dat het conces-
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siestelsel in de practijk kortweg gebruikt zou 
worden ter bescherming van tramwegonder
nem ingen, verdreef, klopt weinig met het rap
port betreffende laatstgenoemd contrair be
sluit. Had deze toepassing van het vergun
n ingsstelsel der Regeering destijds voor oogen 
gestaan, dan had zij moeten antwoorden, dat 
de gevreesde toepassing inderdaad de bedoelde 
was, en h ad zij, de juistheid van zoodanig 
standpunt met argumenten kunnen motiveeren. 

De Afdeeling neem t echter gaarne aan, dat 
de Minister, wanneer hij thans zich gewezen 
ziet op zijne eigen uitlatingen in de Memorie 
van Antwoord aan de Tweede . Kamer, zich 
met het ontwerp-besluit, dat de Afdeeling 
Uwer Majesteit hierbij eerb ied ig aanbiedt, zal 
vereen i gen ." 

Hoewel ik mij met de voorgedragen ont
werp-besli ss ing kon vereenigen, ontmoetten en
kele overwegingen van het ontwerp-besluit bij 
mij overwegend bezwaar, zoodat ik mede in 
verband met de uitvoerige critiek, welke de 
Afdeeling in haar rapport van 6 Maart 1928, 
n°. 216 , op eene in eene andere beroepszaak 
gevall en beslissing meende te moeten oefenen, 
tot haar den volgenden brief van 5 Mei 1928, 
n°. 436, afdeel ing Vervoer- en Mijnwezen, 
richtte: 

,,Gebru ik makende van de algemeene mach
tiging van de K oningin veroorloof ik mij de 
overweging van het in de bijgaande stukken 
behandeld beroep nogmaals bij de Afdeeling 
aanhangig te maken. Met de voorgedragen 
beslissing kan ik m ij vereenigen, en ik ach t 
met de Afdeeli ng het ingestelde beroep on
gegrond, doch onder de rechtsovenvegingen 
van het ontwerp-besluit, welke uitvoeriger zijn 
dan in de tot dusverre door de Afdeel ing voor
gedragen ontwerp-besluiten in deze materie 
gebruikelijk was, komen enkele voor, welke ik 
niet voor mijne verantwoording zou kunnen 
nemen. Aangezien echter die overwegingen mij 
niet onmisbaar schijnen om tot eenzelfde be
slissing te komen, en ook wat de wijze van 
motiveering betreft eenige continuïteit in de 
vele in deze materie nog te nemen Koninklijke 
beslissingen wenschelijk voorkomt, vle i ik mij , 
dat de Afdeeling bereid zal zijn om door 
eenige besnoeiing van de overwegingen van 
het voorgedragen besluit mijne bezwaren weg 
te nemen, opdat ik niet genoopt zal zijn een, 
slechts wat de redact ie der overwegingen be
treft, contrai r besluit uit te lokken. Ik kom 
hiertoe te eerde,·, daar blijkens het begelei 
dend schrijven die overwegingen eenigermate 
een polemisch · karakte r dragen, en ik ver
trouw het misverstand, dat daartoe blij kbaar 
a,anleiding heeft gegeven, met dit schrijven te 
zu ll en wegnemen. De Afdeeling toch heeft 
eeni ge rechtsoverwegingen opgenomen, di e af
wijken van die van het Koninklijk beslu it van 
2 'Februari 1928 (Staat.sblad n°. 16 ), en wel 
1 °. omdat ik door het genoemde contrair be
slui t uit te lokken, zonder vooraf nader over
leg met de Afdeel ing te hebben gepleegd, 
schade zou hebben gedaan aan de richtige 
wijze, waarop bij de geldende regel ing in zake 
beslissing in beroep door de Kroon de rechts
bedeeling dient te geschieden, en 2°. omdat 
ik naar het oordeel der Afdeeling eene wcts
toepassing wil bevorderen, die de Afdeel ing 
n iet te aanvaarden acht. 

Tegenover deze twee ernstige verwij ten zij 
het volgende aangeteekend : 

Ad I um. Daargelaten, of het · juist moet 
worden geacht de beschadiging van de wijze 
van rechtsbedeeling, waarvan de Afdeeling 
mij beticht, van invloed te doen zijn op de 
motiveering van eene voor een ander geval 
door haar voo rgedragen beslissing, zij opge
merkt, dat de wet op den Raad van State 
zelve nader overleg niet kent en blijkens de 
bewoordingen van artikel 40 ook niet onder
stelt. Niettemin dient op grond van een meer
malen gevolgd gebruik de bedenking te wor
den overwogen, dat ik door in het geva l van 
Sta.atsblad 11°. 16 een contrai r beslu it uit te 
lokken zonder nader overleg met de Afdeeling 
te hebben gepleegd, haar de ge legenheid heb 
onthouden om de gronden van de voorgedra 
gen beslis ing nader toe te li ch ten en mijne 
bezwaren te weerleggen, waardoor wellicht de 
Koninklijke beslissing anders ·zou zijn uitge
vallen. lk erken in het a lgemeen gaame het 
nut van nader overleg en heb daarvan ook in 
deze mate rie op ruime schaal gebruik ge
maakt, en dit te eerder omdat het in de wet 
op den R aad van State neergelegde stelsel 
den verantwoordel ijken Minister er toe brengt 
om zich zoo eenigsz ins mogelij k neer te leggen 
bij het door de Afdeeling ontworpen beslui t 
en niet dan om zeer overwegende redenen 
daarv_an af te wij ken. Na een nader advies 
van de Afdeeling heb ik dan ook reeds meer
malen mijn aanvankelijk tegen de voo,:gedra
gen bes! issing bestaand bezwaar I aten va llen ; 
omgekeerd bl eek ook de Afdeel ing in enkele 
gevallen tot wij ziging van de redactie van 
rechtsoverwegingen of een vervoerverbod be
reid, doch op de cardinale punten, waar het 
gold het al of niet of slechts gedeeltelijk ver
leenen eener vergunning, mocht het mij tot 
dusverre niet gelukken de Afdeeling tot wij
ziging van haar oorspronkelij k advies te b<)
wegen. Verwezen moge b.v. worden naar de 
beroepszaken, waarop hare nadere adviezen 
van 30 November 1927, nos. 819/823/185, 11 
J anuar i jl. , nos. 505/655/656/824/199, 11 J a
nuari jl., n°. 200, 8 Februari 1928, nos. 611/ 
612/711/725/212, 4 April jl. , nos. 780/785/786/ 
787/249, betrekking hadden. 

Met die ervaring heb ik gemeend in de ge
vallen, waarin de kans op overeenstemming 
u itgesloten scheen, den weg van nader over
leg niet te moeten volgen. 

Tot deze gevallen behoorde, naar ik meen
de, dat, waarop Staatsblad n° . 16 betrekking 
heeft, waarbij ik , ook op grond van den mij 
bekenden plaatselijken toestand, stellig van 
oordeel was, dat een busdienst nevens den 
tramweg niet gerechtvaardigd was, en waarbij 
de Afdeeli ng niet alleen den door Gedeputeer
de Staten toegelaten dagelijkschen en markt
dienst, doch bovendien nog de twee door di t 
College geweigerde diensten meende te moe
ten handhaven. Bovendien meende ik van na
der overleg geen nut te mogen verwachten op 
grond van reeds eerder in analoge gevallen 
gerezen en n iet oplosbaar gebleken verschi l 
van meen ing. Hierbij schij nt echter tot mijn 
leedwezen een ig misverstand in het spel, in 
zooverre -ik m ij in mijn rapport aan de K o
ningin .kortheidsha lve heb gemeend te mogen 
beroepen op het in de zaak-Wijnands aan 
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Hare Majesteit uitgebracht rapport, terwijl 
de Afdeeling de analogie tilsschen di e beide 
gevallen ontkent en bovendien mijn beroep op 
het bedoelde rapport wraa kt, omdat ik daarin 
eene onjuiste samenvatting van het nader 
advies van de Afdeeling zou hebben gegeven , 
en een standpunt zou hebben bestreden, het
welk niet dat der Afdeel ing was. 

In het bedoelde door mij terzijde gelegde 
ontwerp-besluit werd op grond van de aan
wezig geachte behoefte aan een autobusver
binding tnsschen Goes en W olphaartsdijksche 
Veer overwogen dat "in zoodanig geval de 
bestaande diensten voor eene vergunning in 
aanmerking komen", en op grond daarvan in 
a fwijking van de beschikking van Gedepu
teerde Staten, die, van een zei fde praemisse 
uitgaande, uit overwegingen van verkeers
economie h adden gemeend het aantal vergun
ningen te moeten beperken, tot bestendiging 
van al de vier busdiensten besloten. 

Het kwam en het komt mij voor, dat a ldus 
ten onrechte overwegingen van verkeersecono
mie zouden wijken voor aanspraken van be
staande busdiensten. Ik ontken geenszins, dat 
aan het bestaan van een sedert eenige jaren 
in werking zij oden autobusdien t als zoodanig 
eenige aanspraken kunnen worden ontleend, 
doch alleen voor zooverre die aanspraken met 
eene rationeele verkeersvoorziening kunnen 
worden overeengebracht, zooals ik reeds op
merkte in het in Staatsblad 339 van 1927 op
genomen rapport. 

Uitteraard bedoelde ik met den ten over
Yloede toegevoegden slotz in van de hier van 
belang zijnde alinea van dat rapport (blz. 7 
van het Staatsblad) niet den indruk te wek
ken, alsof de Afdeeling wettelijk erkende aan
spraken van bestaande busdiensten aanwezig 
achtte, woals m. i. ook uit den overigen in
houd van die alinea en uit de voorgaande 
alinea voldoende blijkt. Doch dat ook in het 
geval, waarop laatstgenoemd Staatsblad be
trekking had, de Afdeeling de aanspraken van 
den bestaanden busdienst zoo zwaar deed we
gen, dat zij overwegingen van verkeersecono
mie daarbij ten ach ter stelde, kan mijns in
ziens moeilijk worden ontkend. In dat geval 
was door Gedeputeerde Staten op grond van 
overwegingen van dien aard met voorbij gang 
van den sedert jaren bestaanden busdienst 
vergu1ming voor een traject in het Westland 
verleend aan we Westlandsche Tramweg-Maat
schappij , terwijl de Afdeeling de vergunning 
wenschte te zien toegekend aan den bestaan
den busondernemer met zijne twee autobussen 
.,daar hij de lijn reeds exploiteerde" en de 
\Vestlandsche Tram eerst in de tweede plaats 
en met een eveneens tot twee bussen beperkten 
d ienst in aanmerking wilde doen komen, a ls 
zijnde de eenige verdere gegadigde. In mijne 
uit het nader overleg betreffende dit \Vest
landsche geval gesproten meening, dat het 
standpunt der Afdeeling medebracht eene over
schatting van de aanspraken van bestaande 
autobusdiensten ten nadeele van de verkeers
economie werd ik nog door onderscheidene 
sedert van de A {deel ing ontvangen adviezen 
verste rkt, o. m. door dat van 30 November 
1927, nos. 819/823/185, naar hetwelk door de 
Afdeeling als nadere toelichting van haar 
s tandp1111t wordt verwezen. 

Intusschen neem ik gaarne de mogelijkheid 
aan, dat ik, daaruit tot een niet te overbrug
gen verschil van meening besluitende, te zeer 
heb gegeneraliseerd, en ik verklaar mij dan 
ook, mede in antwoord op het van Uwe Afdee
ling ontvangen Kabinets-schrijven van 14 
Maart 1928, n°. 23, gaarne bereid om, alvo
rens het uitlokken van een contrair besluit te 
overwegen, steecl , voor zooveel de zaak dit 
maar eenigermate toelaat, eerst mij ne bezwa
ren tegen eene voorgedragen beslissing ter 
kennis van de Afdeeling te brengen, al zal ik 
dan ook, mocht dit nader overleg onverhoopt 
niet töt overeenstemming leiden, in mijn rap
port aan de Koningin soms, ten e inde n iet 
telkens in herhalingen te vervallen, mij tot 
verwijzing naar vroegere rapporten moeten 
bepalen. Dat berusting in een advies der Af
deeling niet altijd kan gelden als volkomen 
instemming, worde hierbij slechts ten over
vloede aangeteekend . 

Ad Iluni. Even. bedenkelijk als de Afdee
ling de bij Koninklijk besluit van 2 Februari 
1928 door mij bevorderde, acht ik de voor dat 
geval door haar voorgedragen wetstoepassing, 
hoezeer mijne zienswijze is, dat bij de beoor
deeling van de vrnag, of een vergunning moet 
worden verleend of geweigerd, wegens het 
ontbreken van een bepaalden norm in de wet 
hare strekking; zooals deze uit het samenstel 
van hare bepalingen en uit de geschiedenis 
blijkt, de m aatstaf moet zijn. Ook beaam ik 
in hoofdzaak hetgeen omtrent die strekking 
in Uw schrijven wordt opgemerkt, hetgeen 
trouwens grootendeels aan de parlementaire 
stukken is ontleend. 

H et vergunningstelsel, omtrent welks toe
passing helaas zoo groot verschil blijkt te be
staan, strekt dus ook m. i. om te voorkomen, 
dat door onjuiste of te ruime voorziening met 
vervoermiddelen de duurzame verkeersbehoef
ten worden geschaad, en om dus den autobus
ondernemer, tlie op eenig traject als concur
rent wil optreden van een bestaande vervoer
onde rneming en daardoor het bestaan daar
van dermate bemoeilijkt, dat zij tot schade 
van het duurzaam verkeersbelang haar dienst 
niet of niet meer behoorlijk zal kunnen uit
oefenen, te weren, waarbij dàn, zooals de 
Afdeeling terecht opmerkt, aan bestaande 
autobusondernemingen een zelfde maatstaf zal 

, moeten worden aangelegd als aan nieuwe. Het 
verkeersbelang, de vervoerbehoeften staan dus 
op den voorgrond, en het is blijkbaar aan ver
sch il in de waardeering van die begrippen te 
wijten, dat bij de toetsing in concreto zoo her
haaldelijk Uwe conclus ie a fwijkt van de mijne. 

Reeds dadelijk springt één punt van dit 
verschil in het oog, in zooverre de Afdeeling 
blijkens een der overwegingen van het thans 
voorgedragen bes! uit van oordeel is, dat het 
belang van he t goederenvervoer niet in deze 
waardeering mag worden betrokken. Dat het 
vergunningstelsel voor autobussen alleen per
sonenvervoer betreft, mag m. i. geen reden 
zijn om het "duurzaam verkeersbelang" en 
"de vervoerbehoeften" van een streek zoo eng 
op te vatten, dat daarbij de oogen geheel zou
den moeten worden gesloten voor de uit eco
nomisch oogpunt dikwijls groote doch zelf
standig niet te bevredigen belangen van het 
goederenvervoer, dat bij tramwegen nu een-
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maal innig met re izigersvervoer pleegt samen 
te gaan. Reeds in het verslag der Commiss ie
P a tijn, waa ruit deze regel ing is voortgevloe id, 
we rd er op gewezen , dat t r amwegen onmis
baar zull en blijven, omdat zoowel massaa l 
persone nvervoer a ls goederenvervoer a ll een 
door de tram beheerscht kunnen worden . De 
wetgever, die de denkbeelden der Commissie 
overnam, en blijkens artikel 2 (l eden 3, 4 en 
6) bepaalde lijk ook op tramwegbe langen wil 
hebben ge let, beoogt daarbij ongetwij fe ld die 
bel a ngen in hun geheel. 

l n vele geva llen, althans op het platteland, 
waa r het te bedienen personen- en goederen
vervoer slech ts van beperkten omvang is, zal 
mijns inziens het vervoermiddel, hetwelk di t 
tweeërl ei verkeer bedient, geach t moeten wor
den " de betere verzorger van het verkeer" te 
zijn, ook a l wordt door den concur rent, die 
slechts in een d ier beide vervoerbehoeften, voor 
w over n iet op massa len voet, kan voorz ien, in 
een enkel opzicht meer geboden . Ook h ieri n 
kom t m. i. de grooter e beteeken is van de t r am 
boven de a u tobus ui t, die de Afdeeling bij 
vergelijking met een mar ktbus vanze lfspre
kend acht , ofschoon toch ook een der gelijke 
bus de n marktbezoe kers boven de t ram wel 
eenig meer gerief, b .v. de gelegenhe id om 
voor huis te kunnen u it- en instappen, biedt. 

Ook het fe it, dat de tram krachtens hare 
conces ie tot bediening van het aan haar toe
t rouwde verkeer verpl ich t is, en de a utobus
onderneming door de vergunning a ll een be
voegd, n iet verpl icht wordt gem aakt tot ex
ploi teer en, wij st er op, dat de tra m een ver 
voermiddel is va n et:n andere or de d an de 
autobus, die, welke voordeelen zij ook voor 
het niet-massale reizigersvervoer, voora l dank 
zij hare plooibaarhe id , kunne opl everen, in 
ve le geva ll en toch niet eene in a ll e j aar getij
den zoo zekere en ve il ige vervoergelegenheid 
biedt al s de langs spoorstaven bewogen spoor 
of tramtre in, geheel daarge laten, "da t a an eene 
ve lerl ei verplichtingen opleggende en uitvoe
r ing van kostbare werken e ischende concessie 
met bet rekking tot de daarbij opgedragen 
verkeersbediening toch ook een ige aanspraak 
ka n worden pntleend. H et blij kens de con
cessieverleening bij de totstand koming e n in
standhoud ing van spoor- en tramweg betrok
ken al gemeen belang, dat ook bij de ont
e igeningswetten wordt erkend, v indt m. i. 
mede uitdrukking in de n vee:..11 aanzienlijken 
ste un uit de openba re kassen. W aarom deze 
als waa rdem eter bij de toepassing der wet zou 
moeten worden gewraakt, is mij niet duide lij k. 

Uitteraa rd mogen de belangen van het per
sonenvervoer n iet aan d ie van het goederen
vervoer worden opgeofferd, e n kan van voor
rang all een sprake zij n, indi en de ui trusting 
van den t ramweg en zij n ligging ten opzich te 
van de te bed ienen streek zich daar tegen niet 
verzet. M et de Zuid-Bevelandsche tram is di t, 
a lt hans op het traject Goes-W olphaartsdijk
sche V eer mij ns inziens niet het geval. H et 
geldt hier een tram, waarop het reiziger sver
keer door een zeer voldoend, bij de ten ge
vol ge van de a utobus-concurrentie zeer zwakke 
tre inbezett ing, zel fs overmatig aantal motor
treinen a lleszins behoorl ij k wordt bed iend ; de 
max imum-snelheid op den tramweg (45 K.M. 
per uu r ) is a a nmerkelijk grooter dan di e, wel-

ke ingevolge artikel 38, tweede lid , van het 
Motor- en R ij wielreglement op de wegen in 
Z eeland voor motorvoer tu igen pleegt te zij n 
toegelaten. Voorts i het tramstation bij het 
W ol phaartsdijksche Veer vlak achte r den 
Sche lded ij k e n op slechts een 200 Meter van 
de aanlegplaats der veer boot ge legen , terwijl 
verder - in tegenstelling met de gevallen , 
waarop het thans voorgedragen besluit betre k
king heeft - de trambaan steeds para ll el met 
en op korten afstand van de route is gelegen , 
welke de autob usd iensten Yolgden. 

W at ten slotte de Yraag betreft, wie a ls de 
nieuwe concurrente is te beschouwen, de tram 
of de autobus, schijnt de A fdee li ng h ier zoo
wel a ls elders zonder m eer het t ijdstip van 
ope ning van den dienst als m aatstaf te willen 
nemen. Voor de tram op Z uid-Be~eland is 
door de tijdsomstand igheden t usschen het ver
leenen van concessie {1920 ) en van het Rijks
voorschot eener- en de opening anderzijds 
l a nge tijd verloopen. Doch ook in het a lge
meen e ischt eene dergel ijke voorbere iding ge
ruimen tij d . Daarentegen kon en kan een 
au tobusdienst op zeer korten termijn in wer
king wo rden gebrach t. N aar mij n gevoe len 
st roo kt dus afmeten en ke l naar den datum 
van opening niet met de billijkheid. Ook met 
dit deel der overwegingen van het ontwerp
besl u it, waarin bovendi en de appell ante a ls 
de " fina ncieel be langhebbende" bij de Zuid
B evelandsche tram wordt gekenmerkt, terwijl 
zij d it n iet meer of m inder is d a n in de vele 
andere geva ll en, waarin zij a ls exploitante 
van spoor- of tramwegen , aan een a nder toe
behoorende, a p pell eert, zou ik mij kwalijk 
ku nnen vereenigen. 

Ook bij nadere, gezette overweging blijf ik 
van oordeel, dat tusschen W olphaartsdijksche 
V ee,· en Goes de tram a ll eszi ns in de behoefte 
va n het persone nvervoer ka n voorz ien en dat 
een of meer autobusdiensten daa rnevens een te 
ru ime ver keersvoo rziening zoude n opl everen , 
welke de t ram zou beletten h a re ve rkeers
functie te vervu ll en , zooa ls zij dat vermag. 
hetgeen te meer te betreure n zou zij n, omdat 
elders in Z uid-B eveland, zooals ook in het 
onderhavige geval, de tramweg in verband 
met zij n kr ingvorm en wegens het ui tgebreide 
wegen net, inderdaad n iet geacht kan worden 
de a utobussen overbodig te m a ken, zoodat di t 
Zuid-Beve la ndsche tramwegnet, da t geenszin 
ui tslui tend met het oog op het. goederenver
voer is aangelegd , zich in het algemeen toch 
r eeds een groot deel van het reizigersvervoer 
zal moeten zien ontgaan. 

I k vertrouw, dat de Afdeel i ng het boven
staande in ernstige overweging zal willen ne
m en en dat d it h aar aanl e iding zal geven om 
de motiveering va n de voorged ragen bes lissing 
te herzien." 

I n a n twoord daa rop ontving ik van de 
Afdeeling haa~ nader advies van 23 M ei 1928, 
n°. 216/278, luidende a ls volgt: 

0 216/278. 

's-Gravenhage, 23 M e i 1928. 
Aan de K oningin. 

Krach tens machtig ing van U we M ajeste i t 
heeft de M in ister van W aterstaat met een 
schrijven van 5 M ei 1928, n °. 436, afdeeling 
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Vervoer- en "'.'v!ijnwezen, bij den R aad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur, opnieuw ter overweging aanhangig ge
maakt het beroep, ingesteld door de Directie 
der N ederlandsche S poorwegen tegen de be
slui ten van Gedeputeerde Staten van Z eeland 
van 15 April 1927, n°. 15b, 2de Afd., waarbij 
aan G. J . de J ager te Driewegen en A. Murk 
te Ovezande vergunning is verleend voor het 
in stand houden van en kele autobusdiensten. 

Ook de Minister acht het beroep ongegrond ; 
met enkele rechtsoverwegingen kan hij zich 
echter niet ve reenigen; deze zou de Minister 
daarom gaarne zien vervallen. Deze rech ts
overwegingen wijken af van Uwer Majesteits 
beslu it van 2 Februari 1928 (Staatsb lad n°. 
16). De Afdeeling had zich niet naar di t be
sluit gevoegd, omdat 1 °. de M inister di t con
trair besluit had uitgelokt zonder vooraf na
der overleg met de Afdeel ing te p legen : 
2°. omdat di t besluit eene wetstoepass ing 
geeft, welke de Afdeeling niet te aanvaarden 
acht. 

De Minister deel t ten aanz ien van het ee r
ste punt mede, dat ook z. i. slech ts om zeer 
overwegende reden n van een advies der Af
deel i ng moet worden a fgeweken ; dat hij ech
ter uit de ervaring had gemeend te mogen 
beslui ten tot het niet plegen van nader over
leg in de gevallen, waarin de kans op overeen
stemming uitgesloten scheen. Daarbij grijpt 
de Minister de gelegenheid aan, om te ver
klaren, dat hij in zijn rappor t in de zaak
Wijnands (Staatsblad 339 van 1927) niet be
doelde den indruk te wekken, a lsof de Af
deeling wettelijk erkende aanspraken van be
staande busdiensten aanwez ig achtte; voorts 
meent de Minister, dat de zaak-Wijnands en 
de zaak-TVolphaartsdijk- Goes in woverre over
eenstemming ve rtoonen, dat de Afdeeling in 
beide zaken ten nadeele van de verkeersecono
mie de aanspraken van bestaande autobus
d iensten overschatte. 

Intusschen verkla art de Ministe r zich be
reid om, zooveel de zaak dit maar eeniger
mate toelaat, steeds eerst zijne bezwaren tegen 
eene voorgedragen beslissing ter kennis van 
de A fdeeling te brengen. 

Ten aanzien van het tweede punt verklaart 
de Minister, dat hij zich met de st1·ekking van 
het vergunningsstelsel, zooals de Afdeeling di t 
omschreven heeft, ka n vereenigen. Hij_ wijt 
het aa n verschil in waardeering van de be
grippen verkeersbel ang en vervoerbehoeften, 
da t bij de toetsing in concreto de conclusie der 
Afdeeling zoo herhaaldelijk van de zij ne af
wijkt. 

Voorts meent de Minister met een beroep 
op het rapport-Patijn, dat bij de schatting van 
trambelangen ook het goederenvervoer in aan
merking moet worden genomen, wijst hij op 
enkele voordeelen, welke de tram in het a lge
meen boven de autobus heeft, op het versch il 
tusschen concess ie en vergunning en betoogt, 
dat de t ramvoorziening W olphaartsdijkschc 
Veer-Goes al lesz ins voldoende is . 

Ten slotte bestrijdt de Minister het stand
punt der A fdeeling, dat de tram als nieuwe 
concu rrent van de au tobusdiensten op Z1tid
B evelar1d is opgetreden en verklaart hij er 
zich kwalijk mede te kunnen vereenigen , dat 
de appell ante a ls de financieel belanghebben-

de bij de Zuid-Bevclandsche Tram wordt ge
kenmerkt. 

De Afdeel i ng stelt het ten zeerste op prijs . 
dat de Minister zij n standpunt, dat in som
mige opzichten van dat de r Afdeel ing afwijkt, 
uitvoer ig heeft will en verdedi gen. Met in
stemming heeft de Afdeel ing kennis genomen 
van 's Ministers overtui g ing, dat h ij slecht;; 
om zeer overwegende redenen van het advies 
der Afdeeling behoort af te wijken. H et was 
haar bijzonder aangenaam te vernemen, da t 
de l\'l inister voornemens is alvorens een con
tra ir l:iesluit te overwegen, steeds, zooveel de 
zaak dit maar eenigszins toelaat, eerst zijne 
bezwa ren tegen eene voorgedragen beslissing 
ter kennis van de Afdeeling te brengen. In
dien de Minister tegen eene voorgedragen be
sliss ing overwegende bezwaren heeft, is over
leg tusschen hem, die de Yerantwoordelijk
heid de r beslissing draagt, en de Afdeeling. 
die de bij de openbare behandeling gegeven 
ui teenzettmg der belanghebbenden en de plei
dooi en hunner raadsleden heeft in acht te 
nemen, voor eene bevredigende administra
ti eve rechtspraak naar het oordeel der Afdee
ling onmisbaar. 

De Afdeeling vle it zich met de hoop, dat de 
Minister eveneens met de Afdeeling zal in
stemmen, dat het karakte r der administratieve 
rechtspraak, zooals deze thans in de wet op 
den R aad van State is geregeld, medebrengt. 
dat de Minister, indien hij na gepl eegd nader 
overleg eene contraire besli ss ing uitlokt, het 
nader advies van de Afdeeling in zijn rapport 
aan Uwe Majeste it voll edig zal opnemen en 
bespreken, opdat de publieke opinie, ter wel 
ker voorlichting de pub] icatie van contraire 
besluiten in het Staatsblad dient, in staat zal 
zijn een gegrond oordeel te vormen van de 
tegenover elkaar staande meeningen. 

T en aanz ien van het tweede punt, de toe
pass ing van het vergunni ngsstelsel, betreurt 
ook de Afdeeling het, dat de vraag, of een 
autobusdienst in een bepaald geval de duur
zame verkeersvoorzien ing ee r zal baten dan 
schaden, door de Afdeeling en door den Minis
ter zoo herh aaldelijk ve rschillend wordt be
antwoord. De Minister is veel eerder bereid 
de schadelijkhe id van een autobusdienst te 
aanvaarden dan de Afdeeling. Zij verklaar t 
di t hieruit, dat de Ministe r er naar streeft om 
ten aanz ien van het autobu verkeerswezen het 
economisch principe tot gelding te brengen. 
om met zoo weinig mogelij k verkeersmiddelen , 
althans ondernemingen, in de verkeersbehoef
ten te voorzien. 

Maar volgens de Memorie van Toelichting 
(pag. 1) dient deze vraag van verkeersecono
mie te worden beantwoord, in hoeverre het 
verkeersbelang in een streek door het in wer
k ing brengen van een a utobusdi enst op den 
duur zal worden geschaad dan wel gebaat . 
ind ien reeds andere vervoermiddelen voorhan
den zijn . Alleen de op den duur schadelijke 
diensten moeten worden geweerd. Nu is het 
zonder meer duide lij k, dat er tal van gevall en 
zij n, waarin de een of andere dienst desnoods 
gemist kan worden zonder dat men echter kan 
ze1,6en, dat de aanwezighe id van dien dienst 
de duurzame ve rkeersvoorzien ing schaadt. In 
zoodanig geval zou de Afdeeling de vergun
ning wil len verl eenen, inzonderheid wa nneer 
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het betreft bestaande dien len. 
De Minister beroept zich daarlegenover veel

al op de rationeele verkeer economie; hier
boven is er reeds op gewez n, hoe de behar
tiging hiervan slechts in heperkte mate aan 
de met de uitvoering van do \Vet Openbare 
Vervoermiddelen belaste organen is opgedra-
1-(en. Men heeft met bestaande locstanden te 
doen, wa.ariu bij wetgeving en wetstoepas ing 
met voorzichtigheid moet worden ingegrepen. 
Krijgen de bestaande diensten vergunning en 
worden nieuwe geweerd, clan heeft de practijk 
reeds herhaaldelijk doen zien, dat er samen
-..·erking tus chen de concessionarissen tot stand 
komt. Te zamen zorgen zij dan voor eene ra
tioneele verkeersvoorziening. Aldus wordt 
voorkomen, dat van overheidswege plaats 
·indt hetgeen een pleiter voor de Afdeeling 

onlangs noemde onteigening zonder schade
loosstelling. 

11.'len stelle ecnig vertrouwen in het gezond 
,·erstand en den vooruitzienden blik van den 
particulieren ondernemer en meene niet, dat 
de ambtelijke organen een woveel beteren 
kijk hebben op de juiste verkeersvoorziening 
dan de menschen , d ie midden in de practijk 
van den dag leven. 

In dit verband wijst de Afdeel ing er ook 
op, dat men bij zijn streven om één krachtige 
onderneming te krijgen niet uit het oog moet 
verliezen do goede zijde van gematigde, be
perkte concurrentie, welke een prikkel geeft 
TOOr economische inrichting van het bedrij f, 
,·oor het luisteren naar de wenschen van het 
publiek in zake comfort, bediening, dienst
r~geling, tarieven . Volledige uitschakeling van 
elke concurrentie zal niet bevorderlijk zijn 
.-oor de ontwikkeling van het verkeer en 
e .-enmin in het belang van het publiek. Om 
nieuw misverstand te voorkomen, wordt hier
aan toegevoegd, dat dit standpunt van de Af
deeling a ll erminst mag worden aangeduid als 
een stelsel, om, waar mogelijk, het belang van 
het publiek bij eene goede verkeersvoorz iening 
door concurrentie te bevorderen. 

Evenmin gaat het ann, bezwaar te maken 
fegen het bedienen van eenig traject door 
meer dan één onderneming alleen op grond 
Tan de algemeene overweging, dat de uit
komst van het bestaande bedrijf daardoor zal 
.-erminderen met al gevolg vermindering van 
weerstand vermogen tegen mogelijke tegen
spoeden, waardoor aan eene regelmatige be
dieni ng van het verkeer afbrenk wordt ge
daan. 

Slechts tot op zekere hoogte pleegt immers 
de winst Tan een bedrijf te worden gereser
rnerd voor booze tijden; woel ra de winst bo
.-en zeker bedrag stij gt, wordt zij bij aam
looze Vennootschappen besteed voor dividen
den en tantièmes en gaat in zoo,·erre voor het 
bedrijf verloren; bij natuurlijke personen kan 
en wordt een groot deel van de win ·t voor 
ele doeleinden besteed, waardoor dit deel 

nooit meer aan het bedrijf ten goede komt. 
Elk geval moet op zich zelf be chouwd wor

den en er moet voor gewaakt worden eene be
lissing te baseeren op algeme ne gronden, die 

in concreto niet aanwezig zij11. 
De Afdeeling vleit zich met de hoop, dat 

de Minister bij nadere overweging zal kunnen 
instemmen met voormelden geclachtengang, 

welke aan de v1·ijheid van het bedrijf en de 
ontwikkeling van het particulier initiatief zoo
veel doenlijk ruimte laat en welke een gelei 
delijken overgang van den wettelijken onge
regelden locstand naar den gereglementeerden 
toestand beoogt. 

Ten aanzien van het onderhavige ontwerp
besluit maakt de Minister er bezwaar tegen, 
dat a ll een het personenvervoer in aanmerking 
wordt genomen. Het rapport-Patijn noemt de 
tram van belang ook voor het goederenver
voer. Daartegenove; blijft de Afdeeling ei· op 
wijzen, dat volgens de Memorie van Antwoord 
de wet behouden de negatieve bepaling van 
artikel 1 alleen betrekking heeft op personen
vervoer. Tot heden werden bij de adviezen in 
de autobuszaken ook nooit gegevens verstrekt, 
aan de hand waarvan de Afdeeling kon con
cludeeren, of een tramwegmaatschappij zich 
al of niet kon bedruipen, wanneer ze geheel 
van personenvervoer afzag. Ook hier zou men 

· toch niet kunnen beslissen op de algemeeno 
telling, dat de belangen van het goederen

vervoer zelfstandig niet te bevredigen zijn. 
Van de tramwegmaatschappij op Zeemvsch
Vlaanderen b.v. is te1: openbare ve1·gadering 
van de A fdeel ing onweersproken verklaard, 
dat het personenvervoer voor haar van onder
geschikte beteekenis is. 

Enkele algemeene voordeelen va11 de tram 
boven de autobu , welke de Minister aanvoert, 
wil de Afdeeling niet betwisten. Zij merkt 
echter op, dat op ZuidrB et•eland het massaal 
vervoer, ook al vat men het marktbezoek daar
onder, niet van dien aard zal zijn, dat de 
autobussen het niet zouden kunnen beheer
schen, en dat de dagen, waarop wegens de 
weersgesteldheid de tram wel en de goede 
autobussen niet rijden, in ons land zeer gering 
zijn of in het geheel niet voorkomen. Voorts 
wijst zij er op, dat volgens het rapport-Patij n 
(p. 32) een Tramweg-Maatschappij aan de 
concessie niet de moreele aanspraak kan ont
leenen, dat de Overheid don concu rrent voor 
haar onschadelijk zal maken of ondei· hare 
controle zal stellen. Ten slotte merkt de Af
deeling op, dat h. i. de uit de openbare kassen 
aan een Tramweg-Maatschappij verleende 
steun niet in dien zin grond mag zijn voor het 
weigeren van een autobusvergunning, dat Ge
deputeerde Staten of de Kroon bij het ver
leenen van vergunning zich zouden laten beïn
vloeden door het financ ieel belang, dat de 
provinciale- of rijkskas bij een T ramweg-Maat
schappij heeft. Als waardemeter van de ver
keersbelangen gebruike men dien steun ook 
niet i zelfstandig moeten de m t de uitvoer ing 
van de wet belaste organen de ve rkee1·sbelan
gen waardeeron . 

,vat de Minister verder aa11voert omtrent 
den tramweg Wolphaartsclijk-Goes kan de 
Afdeeling ter zijde laten , daar het te laat 
wordt ter kennis gebracht voor de beslissing 
omtrent den op dit traject voorheen geëxploi 
teerden autobusdien t en omdat het van geen 
belang is voor de onderhavige diensten. 

De M inister schijnt er ook bezwaar tegen te 
hebben, om de Tramweg-Maatschappij als de 
nieuwe concurrent te beschouwen. 

De Afdeeling kan echter niet inzien, hoe 
men zonder de werkelijkheid geweld aan te 
doen, de sind jaren bestaande autobusd iensten 
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op Z uid- /Je·veland kan beschouwen als de 
nieuwe concurrenten van den in Mei 1927 ge
openden tramdienst. Nadat de concessie in 
1920 was verleend, duurde het j a ren voordat 
de tramlijn kon worden geopend ; inmiddels 
verzorgden de a utobussen van particuliere on
dernemers het verkeer, zonder dat men kan 
zeggen dat zij de bestaande verkeersvoorzie
ning te zeer verruimden en de duurzame micl
•del en in gevaar brachten, daar deze immers 
feitelijk nog niet bestonden. 

Ten slotte kan de Minister er zich kwalij k 
mede vereenigen, dat de Directie der Neder
landsche Spoorwegen als de financi eel belang
hebbende bij den Zuid-Bevelandschen tram
weg wordt gekenmerkt. H et komt der Afdee
l ing ech te ,· voo r, dat de verme ld ing dier fi
nancieele betrekking niet we l achterwege mag 
blijven. Voor hen, die de band tusschen deze 
directie en de Zuid-Bevelandsche Tramweg
Maatschappij niet kennen, is immers zonder 
verk laring niet duidelijk, waarom de Directie 
der Nederlandsche Spoorwegen belanghebben
de in den zin der wet is. 

Zijn de belangen van de svoorwegen zelf 
bij een beroep betrokken, dan is de D irectie 
rnnzelfspl'0kend de belanghebbende; in zoo
danig geval is de gewraakte bij stelling uiter
aard overbodig. 

Ernstige overwegiug van a l hetgeen de Mi
ni ster heeft aangevoerd kan de Afdeeling er 
niet t.oe brengen het, voorgedragen ontwerp
besluit te wijzigen. 

Zij meent di t ongewijzigd te moeten hand
haven, doch spreekt de hoop ui t, dat de Mi
n istei· zich met het standpunt der Afdeeling, 
nu dit nogmaals breedvoerig is toege lich t, zal 
kunnen vereenigen. 

H et moge Uwer Majesteit behagen het hier
bij eerbiedig weder aangeboden ontwerp-be
slui t te bekrachtigen. 

De Voorzi tter der Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, 

V an Lij n cl en v a n S a n d e n b u r g." 

Tot mijn leedwezen heeft de Afcleeling mits
dien geen aanleiding kunnen vinden om aan 
mijne bezwaren tegen enkele overwegingen van 
het ontwerp-besluit te gemoet te komen, en 
zie ik, door haar nader advies niet van het 
ongegronde mijner bezwaren overtuigd, m ij 
genoopt om Uwer Majesteit eene eenigszins 
gewijzigde en vereenvoudigde redact ie de,· 
overwegingen voor te stellen. 

Mijn hoofdbezwaar is gericht tegen de over
weging, dat alleen het personenvervoer en 
" niet het goederenvervoer in aanmerking komt 
b ij het beoordeelen van de vrnag, of concessie 
volgens de Wet Openbare Vervoermiddelen al 
of niet behoort te worden verleend". 

Tegenove1· mij n betoog in t:erstcn te rmij n ter 
wraking dezer overweging herhaalt de Afdee
ling slechts hare verwijzing naar de opmer
k ing in de M emorie van Antwoord betreffen
de de wet tot wijziging van de Wet Openbare 
Vervoermiddelen, dat deze wet behoudens de 
negatieve bepaling van artikel 1 alleen be
trekking heeft op personenvervoer. 

Dit antwoord, dat werd gegeven naar aan
l eiding van aandrang in het Voorloopig Ver 
lag om ook he t vrachtautoverkeer aan eene 

1928 

verg unning te binden , kan toch bezwaarlij k 
gelden als bewijs voor de stelling, dat bij de 
beoordeel ing va11 het " duurzaam verkeersbe
lang" en va11 de "vervoerbehoeften" van een 
streek en van de al of n iet onmisbaarhe id in 
verband daarmede van een in die streek aan
wezige tram, het oog voor de belangen van het 
goederenverkeer moet worden gesloten. 

Dat de commiss ie-Patij n, u it w ier verslag 
het vergunningstelsel rechtstreeks is voortge
vloeid en op wier voetspoor dit stelsel niet 
mede tot Yrachtauto's werd uitgestrekt, een 
ruimere opvatting van de aan dat ste lsel ten 
grondslag strekkende verkeerseconomie hul
digde, blijkt uit haar verslag ten du idelij kste 
en schijnt ook door de Afdeeling n iet te wor
den ontkend. Hoe d it echter ook zij , bij ver 
schillende van Uwer Majesteits besl iss ingen in 
autobus-beroepszaken werd reeds uitdrukkelij k 
van de belangen van het goederenverkeer al s 
element van de verkeers-economie gerept, zoo
dat toch bezwaarlijk kan worden verwach t, 
dat thans een tegen geste l de overweging zal 
worden aanvaard. 

De incidenteele en onnoodige opneming van 
deze overwegin g· in het ontworpen besluit 
vindt, blijkens het adv ies van 6 M aart j. l. 
haar oorzaak daarin, dat de Afcleeling zich 
niet wenscht te voegen naar U wer Majesteits 
besluit van 2 F ebruari 1928 (Staatsblad n° . 
16). Te dien aanz ien zij opgem erk t, dat het 

, door de Afcleeling gewraakte beginsel wel in 
vroegere bes lissingen reeds tot ui ting kwam, 
maar juist bij de evengenoem de beslissing van 
2 Februari 1928 geen rol speelde. Daar im
mers gold het een geval , waarin het personen
verkee r geacht werd alleszins voldoende te 
worden bed iend door een krachtens hare con
cess ie daartoe ve rplichte tramwegonderneming, 
zood at het verleen en van eene vergunning 
daarnevens aa n autobusd iensten, door de Af
deeling zelfs ten getale van drie gewenscht, 

' eene overbodige en te ruime verkeersvoorzie
ning werd geoordeeld. 

De afwezighe id in de advie,en over auto
buszakén van gegevens , waaruit had kunnen 
worden afgeleid, o f een tramweg-maatschappij 
zich a l of niet kan bedruipen, wanneer ze 
geheel van personenvervoer afziet, waarover 
de Afdeeling klaagt, is m. i. slech ts schijn
baar. De in de beroepschriften en adviezen 
vermelde en ook elders gepubliceerde gegevens 
omtrent den uiterst zorgelij ken financ ieelen 
toestand van het meerendeel der tramwegen 
wettigen alleszins · de gevolgtrekking, dat die 
ondernemingen in een van waterwegen zoo 
ruim voorzien l and a ls het onze n iet van het 
goederenvervoer alleen kunnen bestaan, te 
minder nu juist mede ten gevolge van de a lge
hee le vrijheid van het openbaar goederenver
voer de tram vee lal het meest loonende deel 
van dat vervoer aan de vrach tauto moet af
staan. Het door de Afdeel ing genoemde u it
zonderingsgeval van een tramweg, d ie door 
bijzondere omstandigheden vrijwel het mono
polie van het goederenvervoer in de door hem 
bediende streek bez it, doet aan dezen alge
meenen regel niet af. 

Bovendien zal een t ramwegonclernem ing 
1 moeilijk geheel van personenvervoer kunnen 

afzi en, omdat zij volgens hare concessie daar
' toe verplicht is en omdat zij door haren aanleg 
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en de inrichting van hare stations en haar , 18 
voertuigpark daarop eenmaal is ingericht. 

Augustus 1928. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het S taatsblad van het 
op 21 Mei 1927 te 's-Gravenhage tusschen 
Nederland en Zweden gesloten Verzoe
ningsverdrag (Staat-Sblad 1928, n° . 175) . 
.~. 335. 

Eveneens moet ik mijn bezwaar handhaven 
tegen de overweging, waarbij de Afdeel ing 
oonstateort "dat als concurrent van de reeds 
eenige jaren bestaande autobu diensten is op
getreden een tramlijn der Spoorweg-Maat
schappij Zuid-Beveland, voor welker belang 
de Directie der Nederlandsche Spoorwegen als 
daarbij financieel belanghebbende opkomt". 

De Afdeeling houdt daarbij m . i. niet vol
doende in het oog, dat de concessie voor de 
tramlijn door Uwe Majesteit verleend werd in 
1920, en mitsdien aanmerkelijk zwaardere ver
pi ichtingen, waaraan de concessionaris niet 
eenzijdig door staking van den dienst zich kan 
onttrekken, reeds jaren geleden voor die tram
lijn werden opgelegd. Dit feit mag toch niet 
geheel buiten beschouwing worden ge laten, 
enkel omdat in afwachting van de totstand
koming van den tramweg de vergunningsaan
vragers gebruik hebben gemaakt van de om
standigheid, dat een autobusdienst met zeer 
veel m inde r moeite en opoffering in werking 
kan worden gebracht. Ook de aanduiding van 
de tegen de bes! iss ing van Gedeputeerde Sta
ten in beroep komende spoorwegdirectie als de 
financiee l belanghebbende duidt op het eenigs
zins polemisch karakter, hetwelk in de over
wegingen van het ontworpen besluit, m. i. ten 
onrechte, is neergelegd. Evenals in tallooze 
andere gevallen, waarin de Nederlandsche 
Spoorwegen niet den eigendom der door haar 
geëxplo_i_teerde spoor- en tramwegen hebben, 
komt ZIJ als exploitante van den spoor- of 
tramweg in beroep; in geen van Uwer Ma
jesteits bes! uiten is het noodig geacht de ap
pel !ante nader aan te duiden als de finan
cieel belanghebbende bij den betrokken spoor
of tramweg (voor wat de Haarlemmermeer
lijnen betreft, b.v. bij de Hollandsche Elec
trische Spoorweg-Maatschappij, enz.) en nim
mer hee ft ook de Afdeeling daartoe het voor
stel gedaan. H et komt mij voor, dat er geen 
enkele reden is om dit wel te doen ten aan
zien van de in tabel 4 van den officieelen 
reisgids .. der Nederlandsche Spoorwegen ver
melde hJnen. Voor het overige meen ik na de 
uitvoerige wederzijdsche vertoogen niet nader 
op de bij het advies van 23 Mei j.l. door de 
Afdeeling gehouden beschouwingen te moeten 
ingaan; wat de algemeene bij de toepassing 
van het vergunningstelsel te huld igen begin
selen betreft bestaat tusschen de Afdeeling en 
~!J 111 hoof_dzaa_k overeenstemming, a l blijkt 
b1J de toetsing rn concreto herhaaldelijk ver
schil van meening. 

Aangezien in dit geval, wat de hoofdzaak 
betreft, geen verschil van meening bestaat en 
ik met de Afdeeling van oordeel ben dat elk 
geval op zich zelf moet worden be;chouwd 
vortrnuw ik met het bovenstaande het bij ge'. 
voegde, door mij opgemaakte en alleen wat 
de overwegingen betreft, van het ontwerp der 
Afdeeling eenigszins afwijkend ontwerp-besluit 
voldoende_ te _hebben toegelicht en moge ik 
Uwer Maieste,t ze_er_ eerbiedig in overweging 
geven tot bekracht1g111g daarvan over te gaan. 
De Minister van Waterstaat, H. v . d. V egt e. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de Wet van 12 Mei 1928 (Staatsblad 

n° . 175 ), houdende goedkeuring van het op 
21 Mei 1927 te 's-Gravenhage tusschen Neder
land en Z weden gesloten Verzoeningsverdrag. 
van welk Verdrag een afdruk en eene verta
ling bij dit Besluit zijn gevoegd; 1 

Overwegende dat de akten van bekrachti
ging van dat 'verdrag· op 27 Juli 1928 te 
Stockholm zijn uitgewisseld; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 14den Augus
tus 1928, Directie van het Protocol, n°. 24305 ; 

H ebben goedgevonden on verstaan: 
meergenoemd Verdrag, alsmede de vertaling 

daarvan, te doen bekend maken door de plaat
sing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministe1·s, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel· hem aangaat, belast met de uitvoe
ring van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 18den Augustus 1928. 
WILHELM! A. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

( Uitgeg. 5 September 1928.) 

Ver t a I in g. 

VERZOENINGSVERDRAG tusschen · Nede,·
land en Z weden. 

Hare Majesteit do Koningin der Nederlanden 
en 

Zijne Majesteit de Koning van Zweden, 

bezield met het verlangen de vriendschaps
banden, die ederland en Zweden vereenigen. 
nauwer aan te halen en de vreedzame beslech
ting te bevorderen door verzoening in ge
schillen, die tusschen de beide landen moch
ten ontstaan en die op geen andere wijze 
mochten worden opgelost, hebben besloten 
daartoe een verdrag te sluiten en tot Hunne 
Gevolmachtigden benoemd, te weten: 

Hare Majeste it de Koningin der Nederlan
den: Zijne Excellentie Jhr. F. Beelaerts van 
Blokland, Hoogstderze lver Minister van Bui
tenlandsche Zaken ; 

Zijne Majesteit de Koning van Zweden: 
Zijne Excellentie den Heer A. J. P. Adler
creutz, Hoogstdeszelfs Buitengewoon Gezant 
en Gevolmachtigd Minister te 's-Gravenhage. 

die, na elkander mededee ling te hebben 
gedaan van hun wederzijdsche volmachten, 
welke in goeden en behoorlijken vorm zij11 
bevonden, omtrent de volgende bepalingen zijn 
overeengekomen. 

Art. 1. Elk ge chi!, va n welken aard het 
ook zij, dat tusschen de Hooge verdragslui
tende P artijen mocht rijzen en dat niet binnen 

1 Hierna is alleen de Nederlandsche tekst 
opgenomen. Zie voor de Fransche tek&t de 
wet van 12 Mei 19.8, S. 175. 
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i-edelij ken tijd langs cliplomatieken weg mocht 
kunnen worden opgelost en dat niet vatbaar 
zou zijn voor beslechting door rechtspraak of 
arbitrage overeenkomstig artikel 36, alinea 2, 
van het Statuut van het Permanente Hof van 
Internationale Justitie, of overeenkomstig , 
Penige andere internationale overeenkomst, 
di e tusschen de Hooge verdrngsluitende Par
t ijen van kracht mocht zijn, zal - op verzoek 
van ééu of van be ide Partijen - worden on
derworpen aan een permanente verzoenings
commissie ter fine van onderzoek en vel'lllag. 

De Hooge verdragsluitende Partijen kunnen 
overeenkomen, dat een geschil, dat vatbaar 
zou zijn voor een beslechting door rechtspraak 
of arbitrage, te voren onderworpen worde 
aan de verzoeningsprocedure. Wanneer biJ 
een dergelij k geschil één der Partijen binnen 
redelij ken t ijd de voorstell en van de commis
sie niet aanvaardt, zal elk harer het geschil 
kunnen onderwerpen aan het perma nente Hof 
van Internationale Justitie. 

Art. 2. De permanente verzoeningscommis
sie is uit vijf leden samengesteld. 

De Hooge verdragsluitende Partijen benoe
men elk naar vrije keuze één lid en wijzen 
de drie anderen bij gemeen overleg aan. D ie 
drie leden mogen noch onderdanen van de 
verdragsluitende Staten zijn, noch woonplaats 
hebben op hun grondgebied of zich in hun 
dienst bevinden of hebben bevonden. 

De voorzitter van de Comm issie wordt be
noemd bij gemeen overleg uit de leden, die 
gemeenschappelij k zij n aangewezen. 

De Commissie zal worden samengesteld bin
nen zes maanden na de uitwisseli ng der be
kracht igingsoorkonden van dit verdrag. 

Wanneer de benoeming van de in gemeen 
overleg aan te wijzen leden of van den voor
zitter niet plaats vindt binnen zes maanden, 
te rekenen van de uitwissel ing der bekrach
t igingsoorkonden of, in geval van aftreding 
of overlijden, binnen twee maanden na het 
openvallen van den zetel, zal de President 
van den Zwitserschen Bond, zoo noodig door 
óén der Par t ijen, worden u itgenoodigd tot die 
benoemingen over te gaan. 

Art. 3. De leden van de Commissie worden 
benoemd voor drie jaren. B ehoudens overeen
stemming tusschen de Hooge verdragsluitende 
Partijen omtrent het tegendeel , zullen zij 
tijdens den duur van hun opdracht daarvan 
niet kunnen worden ontheven. In geval van 
overl ijden of aftreding van een l id zal in zij n 
vervanging moeten worden voorzien voor het 
overige van den duur van zijn opdracht. 

Wanneer de opdrncht van een lid, dat bij 
gemeen overleg is aangewezen, afloopt, zonder 
dat een 'der Partijen zich tegen haar vernieu
wing verzet, wordt de opdracht geacht her
nieuwd te zijn voor een nieuw tijdvak van drie 
jaren. Evenzoo zal, wanneer bij a floop van de 
opdracht van een I id, dat door één der Par
t ijen is aangewezen, deze Partij niet in zijn 
vervanging heeft voorzien, zijn opdracht ge
acht worden voor dr ie jaren te zijn vernieuwd. 

Een lid, wiens opdracht afloopt gedurende 
den loop van een prncedure, blij ft d elnemen 
aan het onderzoek van het geschil tot aan de 
sluiting van de procedure. 

Art. 4. De verzoeningscommissie zal bepa
len waa r haar zetel gevestigd zal zij n. H et zal 

haar vrij ·taan te beslissen, dat die zetel naar 
elders za l worden overgebracht. 

Art. 5. Binnen veerti en dagen volgende op 
de kenn isgeving van een verzoek om verzoe
ning aan de permanente Commissie, za l elk 
der Hooge verdragsluitende Partijen het lid 
dat dooi· haar naar vrije keuze is aangewezen, 
kunnen vervangen door iemand, die een bij 
zondere kennis van zaken heeft ten aanzien 
van het onderwer p, waarover het geschi l loopt. 

De Partij, die van dat recht gebruik moch t 
wenschen te maken, zal daarvan onmiddell ijk 
mededeel ing doen aan de tegenpartij ; in dat 
geval zal deze van hetzelfde recht gebruik 
kunnen maken binnen een te1·mij n van veer
t ien dagen, te rekenen van de door haar ont
vangen kennisgeving. 

In geval een der leden van de verzoenings
commiss ie, di e bij gemeen overleg door de 
verdragsluitende Partijen is aangewezen, voor 
het oogenblik verhinderd mocht zij n aan de 
werkzaamheden van de Commissie deel te ne
men, tengevolge van ziekte of eenige andere 
omstandigheid, zullen de Partijen zich met 
elkander verstaan omtrent de aanwijzing van 
een plaa tsvervanger , indien daartoe aan lei
ling bestaat, die t ijdelij k in zijn plaats zitting 
zal nemen. 

Wanneer de aanwijzing van dezen plaats
vervanger niet plaats vindt binnen een t ijdvak 
van drie maanden te rekenen vanaf het tijde
lijk openvallen van den zetel , zal de P resi
dent van den Zwitserschen Bond door beide 
Partijen of door één harer worden verzocht 
om hem a an te wijzen. 

El ke Par t ij behoudt zich voor onmiddellijk 
een plaatsvervanger te benoemen om tij delijk 
het door haar aangewezen permanent l id te 
vervangen dat, tengevolge van ziekte of door 
eenige andere omsta ndigheid, voor het oogen
blik verhinderd zal zijn deel te nemen aan de 
werkzaamheden van de Commissie. De Partij , 
d ie mocht wenschen van dit recht gebru ik te 
maken, zal daarvan onmiddellijk mededeeling 
doen aan de tegenpartij. . 

Art. 6. De verzoeningscommissie heeft tot 
taak elk geschil te onderzoeken, dat haar 
door de Hooge verdragsluitende Partij en zal 
worden voorgelegd, en een verslag op te stel
len, waarin de fe itelij ke stand van zaken zal 
worden vastgesteld en dat , telkens wanneer 
de omstand igheden dat zullen veroorlooven, 
voorstellen zal bevatten met het oog op de 
beslechting van het geschil. 

Art. 7. De zaak wordt bij de verzoenings
commiss ie aanhangig gemaakt bij verzoek
schrift door de twee Hooge verdri::.gslu itende 
Partijen of één van haar aan haren voorzit
ter gericht. In het laatste geval zal ter zelf
der t ijd aan de andere Partij kennis worden 
gegeven van het verzoekschrift. 

Art. 8. De Hooge verdragsluite nde Par
tijen hebben het recht bij de verzoeningscom
m issie bijzondern vertegenwoordigers te be
noemen, die ter zelfder tijd als tusschenper
sonen zullen optreden tusschen haa r en de 
Commissie. 

Ar t. 9. De Hooge verdragsluitende Partijen 
verplichten zich in de grootst mogelijke mate 
de werkzaamheden van de verzoeningscommis
sie te zullen vergemakkelijken en in het bij
zonder om gebruik te maken van de middelen 
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die haar ten dienste staan, volgens hare bin
nenlandsche wetgeving, om de Commissie in 
staat te stellen op haar grondgebied over te 
gaan tot het oproepen en hooren van getu igen 
of deskundigen, evenals tot een onderzoek ter 
plaatse. De Commissie zal beslis en of de be
wijslevering zal geschieden in volledige zit
ting of ,-oor een of meerdere van die leden, 
welke gemeenschappelijk zijn aangewezen. 

Art. 10. De beraad lagingen van de Com
missie hebben met gesloten deuren plaats, ten
zij de Commissie in overeenstemming met de 
Partijen anders beslist. 

Art. ll. De procedure voor de Commissie 
heeft op tegenspraak plaats. 

De Commissie zal zelf de procedure regelen, 
daarbij rekening houdend - tenzij eenstem
mig tot het tegendeel wordt besloten - met de 
bepalingen vervat in titel III van de Conven
tie van 's-Gravenhage van 18 October 1907 
voor de vreedzame beslechting van interna
tionale geschillen. 

Art. 12. Behoudens een bepaling in tegen
overgestelden zin van dit verdrag, worden de 
beslissingen van de Commissie bij eenvoudige 
meerderheid van stemmen genomen. 

Art. 13. De Commissie za l haar verslag 
overleggen binnen zes maanden te rekenen 
vanaf den dag, waarop het ge chi! bij haar 
zal zijn aanhangig gemaakt, tenzij de Hooge 
verdragsluitende Partijen in gemeen overleg 
besluiten dezen termijn te verkorten of te ver
lengen. De Commissie van haar kant heeft 
het recht dien termijn éénmaal te verlengen. 
Wanneer de procedure eenmaal begonnen is ' 
zal het don Hoogen verdragsluitenden Par
tijen niet meer vrijstaan dien te verkorten. 

Hot met redenen ornkleede advies van de 
leden, die in de minderheid zijn gebleven, 
zal in het verslag worden opgenomen . 

Een exemplaar van het verslag zal aan elk 
der Partijen worden overgelegd. 

Het verslag heeft noch wat betreft de uit
eenzetting der daadzaken, noch wat betreft de 
rechtskundige overwegingen, een bindend ka
rakter. 

Bij de mededeeling van het verslag kan de 
Commissie aan de twee Partijen in overweging 
geven om binnen een in het rapport aan te 
wijzen tijdsverloop, te doen weten of en tot 
welke hoogte, zij de bevindingen in het rap
port neergelegd, als juist erkennen en de 
voorstellen , die er in vervat zijn, aam1emen. 

Het staat aan de Partijen overeen to komen 
of het verslag a l of niet dadelijk openbaar zal 
worden gemaakt. Voor het geval zij het daar 
niet eens over mochten worde n , kan de Con1-
missie van haar kant., om bijzondere redenen, 
tot een dadelijke openbaarmaking overgaan. 

Art. 14. Tijdens den werkelijken duur van 
de procedure ontvangen de leden van de Com
missie een vergoeding, waarvan het bedrag 
zal worden vastgesteld tusschen de Hooge 
verdragslui tende P a rtijen. 

Iedere Partij draagt haar eigen kosten en 
een gelijk deel van de kosten der Comm issie. 

Art. 15. Gedurende den loop van de ver
zoeningsprocedure zullen de Hooge verdrag
sluitende Partijen zich onthouden van eiken 
maatregel, die een nacleelige uitwerking zou 
kunnen hebben op de aanneming van de voor
stellen der permanente verzoeningscommiss ie. 

Art. 16. Dit verdrag zal worden bekrach
tigd en de bekrnchtigingsoorkonden zullen zoo 
spoedig mogelijk te Stockholm worden uitge
wisseld. 

Het verdrag is ge loten voor een tijdvak van 
tien jaren, te rekenen vanaf de uitwisseling 
der bekrachtigingsoorkonden. Indien het niet 
ten minste zes maanden voor het verstrijken 
van dien termijn zal zijn opgezegd, blijft het 
voor een nieuw tijdvak van t ien jaren van 
kracht, en wo vervolgens. 

Wanneer een verzoeningsprocedure aanhan
gig is op het oogenblik van het afloopen van 
dit verdrag, zal die procedure worden voortge
zet volgens de bepalingen van dit verdrag of 
van eenig ander verdrag, dat de Hooge ver
dragsluitende Partijen zullen zijn overeenge
komen in zijn plaats te stellen. 

Ter oorkonde waarvan de bovengenoemde 
Gevolmachtigden dit verdrag hebben getee
kend en er hun zegels aan hebben gehecht. 

Gedaan in tweevoud te 's-Gravenhage den 
21sten Mei 1927. 

(L.S.) Be e I a erts van BI o k I and. 
(L.S.) Ad I er c reut z. 

20 AugU8tU8 1928. BESLUlT, tot Vll.'ltatelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in de artikelen 87a, 
tweede en derde lid, en 87d der Onge-
vallenwet 1921. . 3::!6. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en ijverheid van 9 Juli 1928, 
n°. 1499, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien de artikelen 87a, tweede en derde lid 
en 87d der Ongevallenwet 1921 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 Augustus 1928, no. 23) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden ~1inister van 15 Augustus 1928, n°. 
1871, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. Een ziekte, als bedoeld in artikel 

87b der Ongevallenwet 1921, wordt, tenzij het 
tegendeel blijkt, geacht een gevolg te zijn van 
het verrichten van een in dat artikel aangewezen 
werkzaamheid, indien zij zich binnen twaalf 
maanden na dat verrichten openbaart_ 

2. Indien de verzekerde in de laatste 12 
maanden, voorafgaande aan het tijdstip, waar
op zich de ziekte heeft geopenbaard, de werk
zaamheid, waarvan de ziekte krachtens artikel 
1 geacht wordt het gevolg te zijn, heeft ver
richt achtereenvolgens in meer da.n een dienst
betrekking, wordt de ziekte geacht het gevolg 
te z(jn van de werkzaamheid, verricht in do 
voorlaatste dienstbetrekking, ingeval de tijd
ruimte, gelegen tu schen den aanvang der laat
ste dienstbetrekking en het tijdstip, waarop 
de ziekte zich heeft geopenbaard, kleiner is 
dan de helft van den tijd, dien hij in de genoemde 
12 maanden in de gezamenlijke dienstbetrekkin
gen met die werkzaamheid is belast geweest. 

3. Indien een ziekte, als bedoeld in artikel 
87b der Ongevallenwet 1921, zich openbaart 
tijdens het verrichten der werkzaamheid, 
waarvan de ziekte. het gevolg wordt geacht, 
geschiedt de in het tweede lid van artikel 66 
dier wet voorgeschreven aangifte door den 
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werkgever, die bedoelde werkzaamheid doet 
verrichten. 

Openbaart zich de ziekte in dienst van een 
anderen werkgever dan den in het eerste lid 
bedoelden werkgever, dan geschiedt de aangifte 
door den werkgever, in wiens dienst zich de 
ziekte openbaart, indien de verzekerde aan 
dien werkgever overlegt een verklaring van een 
geneeskundige, dat hij lijdt aan een ziekte, 
welke aanspraak geeft op schadeloosstelling 
krachtens de Ongevallenwet 1921. 

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

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

Het Loo, den 20sten Augustus 1928. 
WILHELMINA. 

De 1lfinister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. S I o t e m a k e r d e B r u ï n e. 

( Uitge,g. 10 September 1928.) 

20 Augustus 1928. BESLUIT, tot vaststelling 
van den algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld bij artikel 87 der On
~evallenwet 1921. S. 337. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 9 J·uli 1928, 
n°. 1565, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 87 der Ongevallenwet 1921 ; 
Den Raad van State gehoord (advie van den 

7 Augustus 1928, n°. 22); 
Gelet op het na.der rapport van Onzen voor

noemden Minister van 15 Augustus 1928, n°. 
1872, afdeeliug Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en versta.an : 
te bepalen als volgt-: 
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder : 
de wet: de Ongevallenwet 1921 ; 
de Bank: de Rijksverzekeringsbank. 
2. J. De werkgever, die van de bevoegd

heid, bedoeld in het eerste lid van artikel 87 
der wet, wenscht gebruik te ma.ken, betaalt 
aan de Bank het premiebedrag, verschuldigd 
over drie maanden, zes maanden of een jaar, 
berekend op respectievelijk 79, 157 en 313 
werkdagen. 

2. Het bedrag, hetwelk de werkgever ge
acht wordt per dag te verdienen, wordt door 
hem bepaald op twee, drie, vier, vijf, zes, zeven 
of acht gulden, met dien verstande evenwel, 
dat dit bed.rag niet te boven mag gaan het na.ar 
boven in guldens afgeronde loon, dat door den 
hoogstbetaalden arbeider in hetzelfde of in 
een soortgelijk bedrijf in dezelfde gemeente 
of de naburige gemeenten gemiddeld per dag 
wordt verdiend. Het wordt niet gewijzigd 
gedurende den tijd, waarvoor de verzekering is 
aangegaan. 

3. 1. Indjen de onderneming is ingedeeld 
met toewijzing van één gevarencijfer en niet 
aanwezig is het in den aanhef van het tweede 
lid bedoelde geval, dan is de premie per f 1 
loon gelijk aan die, welke overeenkomt met het 
gevarencijfer, aan de onderneming toegewezen. 

2. Worden doot den werkgever, aan wiens 
ondernemini één gevarencijfer is toegewezen, 

naast het bedrijf of de bedrijven, waarvoor 
deze is ingedeeld, een of meer verzekerings
plichtige bed.rijven uitgeoefend, waarmede bij 
de indeeling geen r1:kening is gehouden op 
grond, dat voor la.atr,tbedoelde bedrijven geen 

' werklieden in dienst zijn, of zijn aan de onder
neming twee of meer gevarencijfers toegewezen, 
dan is de premie gelijk aan die, welke over
eenkomt met het gevarencijfer, dat het dichtst 
gelegen is bij het getal, dat w01·dt verkregen 
door de som der middencijfers van de gevaren
klassen, waarin de door den werkgever uit
geoefende bed.rijven bij den algemeenen maat
regel van bestuur, bedoeld in artikel 29 der wet, 
zijn ingedeeld, te deelen door het aantal dier 
bedrijven ; is het verkregen getal even dicht 
gelegen bij twee gevarencijfers, dan is de premie 
gelijk aan die, welke overeenkomt met het 
hoogste dier gevarencijfers. 

3. I s aan de onderneming geen gevaren
CÁjfer toegewezen en wordt door den werkgever 
één bed.rijf uitgeoefend, dan is. de premie gelijk 
aan die, welke overeenkomt met het midden
cijfer der klasse, waarin het bed.rijf, door den 
werkgever uitgeoefend, bij den bovenbedoelden 
algemeenen maatregel van bestuur is ingedeeld. 
Oefent de werkgever, aan wiens onderneming 
geen gevarencijfer is toegewezen, twee of meer 
verzekeringsplichtige bed.rijven uit, dan is de 
premie gelijk aan die, bedoeld in het tweede lid. 

4. H et tweede lid is mede van toepassing, 
indien door de werkgever twee of meer ver
zekeringsplichtige bedrijven in meer dan één 
onderneming worden uitgeoefend. • 

4. H et vastgestelde premiebedrag wordt 
in den loop van het tijdvak, waarvoor de ver
zekering is aangegaan, niet verlaagd, noch 
verhoogd. 

5. De aanvraag om toelating tot de vrij
willige verzekering, bedoeld in artikel 87 der 
wet, geschiedt bij den Raad van Arbeid van het 
gebied, waar de zetel van de onderneming van 
den werkgever gevestigd is, door invulling 
en onderteekening van een door het bestuur 
der Bank vastgesteld formulier, dat kosteloos 
bij den Raad van Arbeid verkrijgbaar is. 

6. De Raad van Arbeid verzendt de aanvra
ge, vergezeld van de noodige gegevens, zoo 
spoedig mogelijk aan het bestuur der Bank. 

7. Indien het bestuur der Bank van oordeel 
s, dat de toelating tot de verzekering moet 

worden geweigerd, geeft het daarvan schriftelijk 
kennis aan den aanvrager. 

8. 1. Indien het bestuur der Bank van 
oordeel is, dat tegen toelating van den werk
gever tot de verzekering geen bezwaar bestaat, 
doet het dezen schriftelijk mededeeling van het 
premiebedrag, verschuldigd over het tijdvak, 
waarvoor de verzekering is aangevraagd. 

2. Na.dat aan het bestuur der Bank ge
bleken is, dat de betaling van het in het eerste 
lid bedoelde bedrag heeft plaats gehad, wordt 
den werkgever het bewijs toegezonden, dat hij 
tot de verzekering is toegelaten en dat de 
premie, verschuldigd over het tijdvak, waarvoor 
de verzekering is aangegaan, is vastgesteld op 
het door hem betaalde bedrag. 

9. De aanvraag om toelating tot de ver
zekering wordt geacht te zijn vervallen, indien 
binnen één maand na den datum der in het 
eerste lid van artikel 8 bedoelde medecleeling, 
het daarbij genoemde bedrag niet is betaald. 

10. De verzekering worclt'!geacht telkens 
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voor een gelijk tijdvak te zijn hernieuwd van 
den dag af, volgende op dien, waarop de loo
pende verzekering eindigt, indien de verschul
digde premie vóór genoemden dag opnieuw is 
betaald, tenzij het bestuur der Bank tenminste 
14 dagen vóór de beëindiging der verzekering 
te kennen geeft, dat de verzekering op grond 
van de bepalingen der wet niet of niet op de 
bestaande voorwaarden kan worden hernieuwd. 

11. 1. Staakt de verzekerde in den loop 
van het verzekeringstijdvak de uitoefening 
va.n het verzekeringsplichtig bedrijf of houdt 
de met een werkgever gelijkgestelde, die niet 
zelfstandig een verzekeringsplichtig bedrijf 
uitoefent, op in het verzekeringsplichtig bedri,1f 
te werken, dan eindigt de verzekering en wordt 
de premie over het niet verstreken gedeelte 
va.n bedoeld tijdvak op verzoek van den werk
gever door het bestuur der Bank vastgesteld 
en terugbetaald. Bij overlijden van den werk
gever heeft de terugbetaling plaats aan diens 
erfgenamen op hun verzoek. 

2. H et voorgaande lid is mede van toepas
sing, indien in den loop van het verzekerings
tijdvak nader wordt beslist, dat het door den 
verzekerde uitgeoefende bedrijf niet verzeke
ringsplichtig is of dat de verzekerde niet is 1 
werkgever en hij evenmin ingevolge het tweede 
lid van artikel 87 der wet met een werkgever 
gelijkgesteld wordt. De verzekering wordt in 
deze gevallen geacht te zijn geëindigd van den 
datum van ingang der nadere beslissing af. 
De terugbetaling der premie geschiedt, zoodra 
tegen die beslissing niet meer kan worden opge
komen. 

12. Dit besluit treedt in werking met ingang 
va.n den tweeden dag na dien der dagteekening 
va.n het Staatsbl.ad, waarin het is geplaatst. 

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

Het Loo, den 20sten Augustus 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J . R. S l o t e m a k e r d e B r u ï n e. 

(Uit,geg. 10 September 1928.) 

20 Au,gustus 1928. BESLUIT, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeld b~j de artikelen 99 en 100 der 
Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922. 
s. ·ms. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 9 Juli 1928, 
n°. 1565, afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gezien de artikelen 99 en 100 der Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922; 

Den Raad van State gehoord (advies van 7 
Augustus 1928, n°. 22); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 Augustus 1928, n°. 
1872, afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen a1s volgt : 
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder : 
de "ll"et : de Land- en Tuinbouwongevallen-

vet 1922; 
de Bank : de Rijksverzekeringsbank. 
2. 1. De w.,rkgever, die van do bevoegdheid, 

bedoeld in het eerste lid van artikel 99 der wet, 
wenscht gebruik te maken, betaalt aan de 
Bank het premiebedrag, verschuldigd over drie 
maanden, zes maanden of een jaar, berekend 
op respectievelijk 79, 157 en 313 werkdagen. 

2. H et bedrag, hetwelk de werkgever ge
acht wordt per dag te verdienen, wordt door 
hem bepaald op twee, drie, vier, vijf, zes, zeven 
of acht gulden, met dien verstande evenwel, 
dat dit bedrag niet te boven mag gaan het naar 
boven in guldens afgeronde loon, dat door den 
hoogstbetaalden arbeider in hetzelfde of in een 
soortgelijk bedrijf in dezelfde gemeente of de 
naburige gemeenten gemiddeld per dag wordt 
verdiend. Het wordt niet gewijzigd gedurende 
den tijd, waarvoor de verzekering is aange
gaan. 

3. 1. Indien de onderneming is ingedeeld 
met toew~jzing van één gevarencijfer en niet 
aanwezig is het in den aanhef van het tweede 
lid bedoelde geval, dan is de premie per f 1 
loon gelijk aan die, welke overeenkomt met het 
gevarencijfer, aan de onderneming toegewezen. 

2. Worden door den werkgever, aan wiens 
onderneming één gevarencijfer is toegewezen, 
naast het bedrijf of de bedrijven, waarvoor 
deze is ingedeeld, een of meer verzekerings
plichtige bedrijven uitgeoefend, waarmede bü 
de indeeling geen rekening is gehouden op grond, 
dat voor laatstbedoelde bedrijven geen arbeiders 
in dienst zijn, of zijn aan de onderneming twee 
of meer gevarencijfers toegewezen, dan is de 
premie gelijk aan die, welke overeenkomt met . 
het gevarencijfer, dat het dichtst gelegen is bij 
het getal, dat wordt verkregen door de som 
der middencijfers van de gevarenklassen,waarin 
de door den werkgever uitgeoefende bedrijven 
bij den algemeenen maatregel van bestuur, 
bedoeld in artikel 52 der wet, zijn ingedeeld, t e 
deelen door het aantal dier bedrijven : is het 
verkregen getal even dicht gelegen bij twee 
gevarencijfers, dan is de premie gelijk aan die, 
welke overeenkomt met het hoogste dier gevaren
cijfers. 

3. I s aan do onderneming geen gevaren
ojjfer toegewEY~en en wordt door den werkgever 
één bedrijf uitgeoefend, dan is de premie gelijk 
aan die, welke overeenkomt met het midden
cijfer der klasse, wa.arin het bedrijf, door den 
werkgever uitgeoeEend, bij den bovenbedoelden 
algemeenen maatregel van bestuur is ingedeeld. 
Oefent de werkgever, aan wiens onderneming 
geen gevarencijfer is toegewezen, twee of meer 
verzekeringsplichtige bedrijven uit, dan is de 
premie gelijk aan die, bedoeld in het tweede lid. 

4. H et tweede lid is méde van toepassing, 
indien door den werkgever twee of meer ver
zekeringsplichtige bedrijven in meer dan één 
onderneming worden uitgeoefend. 

4. H et vastgestelde premiebedrag wordt 
in den loop van het tijdvak, waarvoor de ver
zekering is aangegaan, niet verlaagd, noch 
verhoogd. 

5. De aanvraag om toelating -tot de vrijwil
lige verzekering, bedoeld in artikel 99 der wet, 
geschiedt bij den Raad van Arbeid van het 
gebied, waar de zetel van de onderneming 
van den werkgever gevestigd is, door invulling 
en onderteekening van een door het bestuur 
der Bank vastgesteld formulier, dat kosteloos 
bij den Raad van Arbeid verkr~jgbaar is. 

6. De Raad van Arbeid Yerzendt de aan
vrage, vergezeld van de noodige gegevens,zoo 
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spoedig mogelijk aan het bestuur der Bank. 
7. Indien het bestuur der Bank van oor

deel is, dat de toelating tot de verzekering moet 
worden geweigerd, geeft het daarvan schriftelijk 
kennis aan den aanvrager. 
· 8. 1. Indien het bestuur der Bank van 
oordeel is, dat tegen toelating van den werk
gever tot de verzekerin~ geen bezwaar bestaat, 
doet het dezen schriftelijk .mededeeling van het 
premiebedrag, verschuldigd over het tijdvak, 
waarvoor de verzekering is aangevraagd. 

2. Nadat aan het bestuur der Bank ge
bleken is, dat de betaling van het in het eerste 
lid bedoelde bedrag heeft plaats gehad, wordt 
den werkgever het bewijs toegezonden, dat hij 
tot de verzekering is toegelaten en dat de pre
mie, verschuldigd over het tijdvak, waarvoor 
de verzekering is aangegaan, is vastgesteld 
op het door hem betaalde bedrag. 

9. De aanvraag om toelating tot de verzeke
ring wordt geacht te zijn vervallen, indien bin
nen één maand na den datum der in het eerste 
lid van artikel 8 bedoelde mededeeling het 
daarbij genoemde bedrag niet is betaald. 

10. De verzekering wordt geacht telkens 
voor eon gelijk tijdvak te zijn hernieuwd van 
den dag af, volgende op dien, waarnp de loo
pende verzekering eindigt, indien de verschul
digde premie vóór genoemden dag opnieuw is 
betaald, tenzp het bestuur der Bank ten minste 
14 dagc,n vóor de beëindiging der verzekering 
te keru1en geeft, dat de verzekering op grond 
van de bepalingen der wet niet of niet op de 
bestaande voorwaarden kan worden hernieuwd. 

11. 1. Staakt de verzekerde in den loop 
van het verzekeringstijdvak de uitoefening 
van het verz~keringsplichtig bedrijf, of houdt 
de met een werkgever gelijkgestelde, die niet 
zelfstandig een verzekeringsplichtig bedrijf 
uitoefent,, op in het verzekeringsplichtig be
drijf te werken, dan eindigt de verzekering en 
wordt de premie over het niet verstreken ge
deelte van bedoeld tijdvak op verzoek van den 
werkgever door het bestuur der Bank vast
gesteld en terugbetaald. Bij overlijden van den 
werkgever heeft de terugbetaling plaats aan 
diens erfgenamen op hun verzoek. 

2. Het voorgaande lid is mede van toepas
sing, indien in den loop van het verzekerings
tijdvak nader wordt beslist, dat het door den 
verzekerde uitgeoefende bedrijf niet verzeke
ringsplichtig is of dat de verzekerde niet is 
werkgever en hij evenmin ingevolge het tweede 
lid van artikel !l9 der wet m et, een werkgever 
gelijkgesteld wordt. De verzekering wordt in 
deze gevallen geacht te zijn geëindigd van den 
datum van ingang der nadere beslissing af. 
De terugbetaling der premie geschiedt, zoodra 
tegen die beslissing niet meer kan worden op
gek omen. 

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

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 1 

Het Loo, den 20sten Augustus 1928. 
WILHELMINA. 

De JWinister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. S I o t e m a k e r d e B r u i n e. 

( Uitge,g. 10 September 1928.) 

20 Augustus 1928. BESLUIT, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeld in artikel 98, eerste lid, der 
Ongevallenwet 1921. S. 339. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 9 Juli 1928, 
n°. 1564, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 98, eerste lid, der On~evallen-
wet 1921, zooals die wet is gewijzigd bij de wet 
van 2 Juli 1928, Staatsbkul, n°. 223 ; 

Den Raad van State gehoord ( advies van den 
7 Augustus 1928, n°. 24); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 Augustus 1928, n°. 
1870, afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. De werkgever, die gemoedsbezwaren 

heeft tegen de in de Ongevallenwetl921 geregel
de verzekering, is bevoegd aan den Raad van 
Arbeid te verzoeken, van de verplichtingen, 
genoemd of bedoeld in de artikelen 30, lid 1 ; 
33 ; 36, lid 1 ; 38, lid 1 ; 43, lid 1, 4 en 5 ; 46, lid 
l en 4 ; 53 en 90. lid 1 en 2 der genoemde wet, 
te worden vrijgesteld. 

H et in het vorige lid bedoelde verzoek go
schiedt "door indiening van een door den ver
zoeker onderteekende verklaring_ Het model 
of de modellen van deze verklaring wordt of 
worden door Onzen Minister, met de uitvoering 
der Ongevallenwet 1921 belast, vastgesteld. 
Uit de verklaring moet blijken, dat de verzoeker 
overwegende gemoedsbezwaren heeft tegen 
elke verzekering, welke ook en dat hij mitsdien 
noch zichzelf, noch iemand anders, noch zijne 
eigendommen heeft verzekerd, of dat de ver
zoeker reeds wegens gemoedsbezwaren vr~j
gesteld is van de verplichtingen ingevolge de 
Invaliditeitswet of van de verplichtingen, 
genoemd in artikel 1 van het Koninklijk be
sluit van 27 Mei 1924, Staatsbkul, n°. 267, tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in artikel 106a der 
Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922. 

2. Indien de in het vorige artikel bedoelde 
verklaring naar het oordeel van den Raad van 
Arbeid overeenkomstig de waarheid is, reikt 
deze den werkgever een bewijs uit, inhoudende, 
dat de werkgever wegens gemoedsbezwaren 
is vrijgesteld van de in het eerste lid van dat 
ar tikel genoemde verplichtingen. H et model 
van dit bewijs wordt vastgesteld door Onzen 
voornoemden Minister. 

3. Ingeval de aan den werkgever verleende 
vrijstelling, als bedoeld in artikel 286g der 
Invaliditeitswet, of bij artikel 2 van het Konink
lijk besluit van 27 Mei 1924, StaatBbku/, n°. 267, 
wordt of is ingetrokken, kan de Raad van Ar
beid de in ar, ikel 2 van dit besluit bedoelde 
vrijstelling intrekken met bevel om binnen drie 
dagen het bewijs van vrijstelling terug te geven. 
De Raad van Arbeid kan daarbij bepalen, dat 
een verzoek om vrijstelling, gedaan binnen 
twee jaar na de dagteekening der intrekking, 
enkel op dien grond niet-ontvankelijk zal wor
den verklaard. 

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

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



1928 20 AUGU.'TU::; (SB39 -340) 788 

waarvan afschrüt zal worden gezonden aan / 
den Raad van State. 

Het Loo, den 20sten Augustus 1928. 
WILHELM! A. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. S 1 o t e m a k e r d e B r u ï n e. 

(Uit,gey. 10 September 1928.) 

20 Auguatus 1928. BESLUI'l' tot schorsing 
Yan het besluit van den Raad der ge
meente Oot1narsmn van 31 Mei 1927, in
zake toepassing Yan artikel 75, juncto 
artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920. 
s. 340. 

Grschoi·st Int 1 Maart 1929. 

20 .4.ug•ustus 1928. KONINKLIJK BE LUIT 
(Gemeentewet Art. 194a) Ged. Staten 
hebben ten omechte goedkeuring onthou
den aan een besluit tot het aangaan van 
een geldleening met een looptijd van 10 
jaal', waar die leening wordt aangegaan 
ter betaling van een voorwerp, waarvan 
de gebruiksduur is te stellen op tenminste 
15 jaren. 

Wij WILHELM! -A, enz.: 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Doniawerstal tegen 
het be luit van Ged. Staten van Friesland van 
28 December 1927, n°. 86, 2e Afd. F ., waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het Raadsbe
sluit dier gemeente vau 14 November 1927, 
n°. 2 tot het aangaan van eene geldleening; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestum·, gehoord, ad,·ies van 
1 Augustus 1928, n°. 360; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
15 Augustus 1928, n°. 7663, Afd. B. B .; 

0. dat de Raad van Doniawerstal in zijne 
vergadering van 14 November 1927 heeft be
sloten tot het aangaan van eene gel dl eening 
groot f 7700 met de spaarbank te Leeuwar
den, waarop jaarlijks ten minst.e f 770 zal 
worden afgelost en welke leening dus een 
looptijd zal hebben van ten hoogste tien jaren, 
ter voorziening in de kosten van aanscha ffing 
van een motorwegwals ; 

dat Ged. Staten van Friesland bij hun be
slu it van 28 December 1927, n°. 86, 2e afd ., 
aan dit besluit hunne goedkeurirlg hebben 
onthouden uit overweging, dat het in het al 
gemeen geen aanbeveling verdient uitgaven 
als deze, al strekt zich het nut ervan ook ovel' 
meer dan één jaar uit, te bekostigen uit lee
ning, wijl leenen eene dure wijze van finan
cieren is, daar boven de kosten van het slui 
ten der loening (welke in dit geval geen rol 
speleri j de rente der leening op het gemeen
tebudget drukt en de cumulatie van rentelast 
en aflossingen den kostprijs van eene zaak 
enorm doet stijgen; dat men er bij eene zorg
vuldige financieele politiek dan ook op be
dacht is zooveel mogelijk buitengewone uit
gaven uit de gewone middelen te bestrijden; 
dat, nu het in dit geval niet mogelijk bleek; 
de uitgave uit de gewone middelen van 

één dienstjaar of van enkele dienstjaren. 
te beko tigen en leening dus onvermij
delijk bleek, een leeningsduur van 10 
jaar door d ze vergadering te lang is 
geoordeeld en zij hebben voorge teld , dien 
duur tot 5 jaar te beperken, ·omdat eólle 
aflossing in 5 jaar, bedragende alzoo f 1540 
per jaar voor rle gemeente niet te bezwarend 
kan zijn; dat de gemeenteraad echter, over
eenkomstig het prae-advies van Bul'gemeester 
en Wethouders, afgezien va11 de mogelijkheid 
om de aflo ·ing binnen 5 jaren te doen plaats 
hebben, zijn bes! uit heeft gehandhaafd op 
grond van billijkheidsmotieven, ontleend aan 
zijne schatting van den levensduur van het 
object op tenminste 10 jaar; dat de schatting 
van de gebruikswaarde ,·an het leeningsob
ject echter steunt op subjectieve beschouwin
gen, welke later kunnen blijken te optimis
tisch te zijn geweest; ook omdat nieuwe uit
vindingen of gewijzigde inzichten en andere 
factoren de nuttigheid eerder kunnen doen 
eindigen; dat het, ook om deze redenen, een 
ei ch is van goed financieel behoer, om het. 
aantal jaren waarbinn n mon de leening zal 
aflossen, aan den lagen k,int te houden; 

dat van dit b sluit de Raad van Doniawer
stal bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat niet wordt ontkend, dat leenen een 
dure wijze van financieren is, doch dat eene 
billijke verdeeling van de lasten over een aan
tal jaren, evenredig aan een redelijk aange
nomen levensduur van een object, waarvoor 
wordt geleend, gerechtvaardigd is; dat, waar 
een levensduur van de wals va.n 15 jaren vol
gens betrouwbare inlichtingen kan worden 
aangenomen, het zeker, behoudens onvoor" 
ziene gebeurtenissen, waarmede· toch moeilijk 
kan worden gerekend, toelaatbaar is de le
vensduur op 10 jaar le schatten ; 

0. dat op grond van een, naar aanle iding-
van een op verzoek van de Afdeeliug van den 
Raad van State voor de Geschillen van Be
stuur, ingesteld deskundig onder-wek moeb 
worden aangenomen, dat de gebruiksduur van 
de onderwerpelijke wegwals is te stellen op, 
ten minste 15 jaren en die van den daarbij 
behoorende motor op vijf jaren; 

dat onder deze omstandigheden een looptijd 
van de voor de aanschaffing van de bedoelde 
motorwegwals door de gemeente Doniawerstal 
aan te gane geldleening van ten hoogste tien 
jaren niet omedelijk is te achten en met een 
goed financieel beleid niet in strijd ; 

dat Geel. Staten mitsdien ten onrechte aan 
het Raar!sbesluit hunne goedkeul'ing hebben 
onthouden; 

Gezien de Gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het besluit van Geel. 
Staten van Frie land van 28 December 1927, 
n°. 86, 2e Afd. F, alsnog goedkeuring te ver
leenen aan het hesluit van den Raad dei· ge
meente Doniaw rstal van 14 November 1927. 
n°. 2, tot het aangaan van eene geld leening 
groot f 7700 met de spaarbank te Leeuwarden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbo~w is belast, enz. 

(A.B.) 
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20 Au gustus 1928. KONINKLIJK BESLUIT 
(Armenwet Art. 40) Wel is door het ver
strekken van reisgeld vanwege het ge
meentebestuur van A. op de komst van het 
armlastige gez in te B . invloed uitgeoe
fend , doch er bestaat geen aanleiding om 
de kosten van ondersteuning ten laste van 
A. te brengen, daar de steunved eening is 
geschied op uitdrukkelijk verzoek van het 
hoofd van het gezin, die te B. zijne vrouw 
voor hare bevalling in een ziekenhuis 
wenschte te doen opnemen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
B eslissende het geschil over de betaling der 

kosten van onderste uning van het echtpaar 
J. Dikmans; 

Den Raad van State, Afdee l ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoorrl , adv ies van 
27 Juli 1928, n°. 595; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en L andbouw van 
15 Augustus 1928, n °. 1555, Afd. Armwezen; 

0. dat J. Dikmans zich in den aanvang van 
Januari 1928 bij den geneeskund igen dienst 
der gemeente Haarlem meldde met het ve1·
zoek, ·zijne vrouw voor hare bevalling te harer 
t ijd in het ziekenhuis te laten opnemen, welk 
verzoek werd toegestaan; 

dat J. D ikmans vervol_gens met zijne vrouw 
naar Hi ll egom vertrok; 

dat hij ·zich op 25 Januari daaraanvolgend 
opnieuw bij den geneeskundigen dienst der ge
meente Haarlem meldde en opnem ing voor . 
zijne vrouw verzoch t; 

dat de D irecteur van don Geneeskundigen 
Dienst hem ech ter naar het Burge rlijk Arm
bestuur te Hillegom verwees; 

dat J. Dikm a ns nog denzelfden dag ver
scheen bij ee ne ve rgadering v•.i11 Burgemeester 
en W ethouders van Hillegom en ondersteu
ning vroeg, ten e inde zijne vrouw in het zie
kenhuis te Haarl em te doen opnemen; 

dat hij daaraan toevoegde, dat hij zich 
reeds eenige weken te voren bij den Genees
kund igen Dienst te Haarlem had vervoegd 
e n daar de opneming was toegestaan ; 

dat na afloop der vergadering een wethou
der aan Dikma ns een bedrag van f 5 ter hand 
stelde, ten einde zij ne vrouw per tram naar 
H aarlem te brengen ; 

dat Dikmans zich den vol genden dag ten 
bureele van den Directeur van den gemeente
lijken Geneeskundigen Dienst te Haarlem ver
voegde en aan dezen opneming voor zijne 
vrouw in een ziekenhuis voor r e kening der 
gemeente vroeg; 

dat hij daarbij mededeelde, dat hij zich ver
voegd had bij den Secreta ris der gemeente 
Hillegom, daar gesproken had met den loco
Burgemeester persoonlijk, di e ziekenhuisop
neming op kosten van Hill egom uitdrukkelijk 
had geweigerd, \Joch hem f 5 had gegeven om 
naar Haarlen1 te gaan ; 

dat J . Dikmans eveneens aan het B u rge rlijk 
Armbestuur te Haarlem aanvraag deed om 
geldelijken onderstand , we lke hem werd ver
l eend; 

dat Burgemeester en Wethouders van Haar
lem, aannem ende, da~ zich ten aanzien van 
bedoelde arme(n) de omstandi gheden- voor- 1 

doen a ls in a rt. 40 , le lid , de r Armenwet is 
omschreven , Burgemeester en W'etbouders van 

Hillegom hebben verzocht de kosten, voort
vloeiende uit den verleenden onderstand, voor 
rekening van hunne gemeente te nemen ; 

dat het antwoord van Burgemeester en W et. 
houders van Hillegom, Burgemeester en W et
houders van H aarlem aanleiding heeft gege
ven Ged. Staten van N oord-Holl a nd te ver
zoeken te bevorderen , dat met toepassing van 
het bepaalde bij art. 40, 2e lid, der Arm enwet 
de gemeente Haarlem ontheven wordt van de 
kosten . voortvloe iende ui t ondersteuning van 
het echtpaar J. Dikmans na zijne komst ui t 
de gemeente Hill egom; 

dat Ged. S taten van Noord-Holland het ge
schil te Onzer kennis hebben gebracht; 

0. rlat door den waarnemenden Bu rgemees
ter van Hillegom f 5 is verstrekt aan J . Dik
m a ns, opdat hij m et zijne vrouw naar Haa rl em 
zou kunnen vertrekken; 

dat hierdoor wel iswaar vanwege het ge• 
1 

meentebestuu r van Hillegom op de komst van 
d it a rm lastige gez in te H aarlem invloed i 
ui tgeoefend , doch dat er geen aanle iding be
staa t om, met toepass ing van art. 40, lid 2 
der Armenwet, de kosten van " oµderste u11i11g· 
ten laste der gemeente Hillegom te brengen. 
aangez ie n de steunverl cening is geschied op 
uitdrukkelij k verzoek van J . Dikmans, die te 
Haarlem zij ne vrouw voor hare bevalling in 
een ziekenhuis wensch te te doen opnemen; 

Gez ien de Armenwet; 
H ebben goedgevonden en ve rs taan: 

te verklaren, dat er geen termen bestaan 
om de kosten van onde rsteuning van J. Djk
mans e n zijne vrouw door het Burgerlijk Arm
bestuur te H aarlem ten laste van de gemeente 
Hill egom te doen komen. 

Onze Minister Yan Binne nlandsche Zaken 
en Landbouw is belast, enz. 

(A.B. ) 

21 Augustus 1928. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
ontwerp-verdrag van Washington, betref
fende de n leeftijd waarop kinderen mogen 
worden toege laten tot het verrichten 
van arbeid in nijverheidsonderneminge.
(Staatsb/ad 1922, n° . 369). S . 341. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gez ien de W et van 20 Mei 1922 (Sta«tsblad 

n°. 369), houdende goedkeuri ng van het ont
werp-verdrag van W ashin gton betreffende den 
leeftijd waarop kinderen mogen worden toe
ge l aten tot het ve r r ichte n van arbeid in nij 
verhe idsondernemingen, va n we lk ontwerp
verdrag een afdruk e n eene \'ertal ing bij dit 
B esluit zijn gevoegd ; 1 

Overwegende , dat Onze a kte van bekrach 
ti g ing van dat verdrag overeenkomstig artikel 
7 aan den Secretaris-Generaal van den Vol 
kenbond te Genève is medegedeeld en over
eenkomstig artike l 10 op 28 Juli 1928 op het 
Secreta riaat is ingeschreven , zoodat het ver
drag op dien dag voor Nederland in werking· 
is getreden ; 

Op de voordrach t van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Za ken van den 14den Augus-

1 Hierna is allee n de Nederlandsche tekst 
opgenomen. Zie voor de Fransche en Engel ; 
sche tekst Staatsblad n°. 369 van 1922. 
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tus 1926, Directie van het Protocol , n°. 25601; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

meergenoemd ontwerp-verdrag te doen be
kend maken door de plaatsing van dit Be luit 
in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen-
1en van A lgemeen Bestuur. zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 21stcn Augustus 1928. 
WILHELMINA. 

Dr .iJfin~tcr ,·an Buitcntan&che Zakc11, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

( Uitg eg. 5 Septe1nber 1928.) 

Y er t a I i ng. 

, - o I k e n bon d 

Internationale Arbeillsconferentle. 

ONTWERP-VERDRAG waarbij de leeftijd 
worclt vastgesteld, waarop kinderen mo
gen worclen toegelaten tot het verrichte11 
van ctrbeid in nijverhci&ondenierningen. 

J),, Algemeene Conferentie van de Interna
l>ionale Organisatie van den Arbeid van den 
Volkenbond, 

door de Regeering der Vereenigde Staten 
Yan Amerika bijeengeroepe n te W'ashington, 
op 29 October 1919, 

besloten hebbende ver chillende voorste ll en 
aan te nemen betreffende " kinderarbeid: 
leeftijd van toelating tot den arbeid" , wel k 
onderwerp een onderdeel uitmaakt van het 
vierde punt van de agenda van de te \Vashi ng
ton gehouden zitting van de Conferentie , en 

besloten hebbende, dat deze voorstellen den 
vo,m zullen aannemen van een ontwerp voor 
een Internationaal Verdrag. 

neemt het volgende Ontwerp-Verdrag aan. 
t.e1· bekrach tiging door de Leden van de In
ternational e Organisatie van den Arbeid, 
zulks overeenkomstig de bepalingen van het 
Deel betreffende den Arbeid van het Verdrag 
van Versaillcs van 28 Jm,i 1919 en van het 
Verdrag rnn St. Ge,main van 10 September 
1919: 

Art. 1. Voor de toepassing van dit Verdrag 
worden als "nijverhe idsondernemingen" met 
name h<>schouwd: 

CL. mij nen, groeven en alle a ndere inr ich
t ingen voor het winnen van minerale stoffen 
11it den aardbodem ; 

b. bedrijven, waarin goederen worden ver
vaard igd, veranderd , gereinigd, hersteld, ver
sierd, afgewerkt, tot verkoop geschikt ge
maakt, gesloopt of vernietigd, of waarin stof
fen eene verandering ondergaan, hieronder 
begrepen scheepsbouw, alsmede de voortbren
ging, transformatie en overbrenging van elec
nicite it en van alle andere beweegkracht; 

c. het bouwen of aanleggen, het weer op
houwen of opnieuw aanleggen , het onderhou
den, het herstellen, het veranderen of het sloo
pen van gebouwen, spoor- en tramwegen, ha
,-cns. dokken , pieren, kanalen, inrichtingen 
voor binnenlandsche scheepvaart, wegen, tun
nels, bruggen, viaducten, riolen, goten, put
ten, telegraaf- of telefooninstallaties, electri
che installaties, gas- of waterle idingswerken 

of ande1·e constructiewerken. met inbegr ip van 

de voorbereidende en de fundee1· ingswel'k
zaamheden van zoodan ige werken ; 

d . het vervoeren van personen of goederen 
langs wegen, spoorwegen of binnenlandsche 
waterwegen, met inbegrip van het behandel en 
der goederen in havens, op kaden, werven of 
in opslagplaatsen. uitgezonderd het vervoeren 
met de hand . 
. In iede r land zal de bevoegde overheid de 
scheid ings lijn aangeven tusschen nijverhe id 
eenerzijds en handel en landbouw anderzijds. 

Art. 2. Kinderen beneden 14 jaren mogen 
niet in dienst zijn van of arbeid verrichten in 
eenige nijverheidsonderneming, hetzij het be
treft een overheidsonderneming of een onder
neming van een bij zonder persoon, of een 
toehehoor daarvan, met uitzonder ing va n di e 
ondernemingen waarin uitsluitend leden van 
eenzelfde gezin werkzaam zijn . 

Art. 3. Het in art. 2 bepaal de is niet vau 
toepassing op den arbeid van kinderen in vak
scholen, mits die arbeid is goedgekeurd door 
en onder toezicht staat van de openbare over
he id. 

Art. 4. 'fen einde het toezicht bp de toe
passing der bepalingen van dit Verdrag te 
vergemakkelijken zal ieder hoofd eener nijver
heidsonderneming een register moeten aan
houden van all e personen beneden 16 jaren 
die in zijn onderneming arbe iden, en waarin 
de geboorte-data dier personen zijn aange
geven. 

Art. 5. Met betrekking tot de toepassing van 
d it Verdrag op Japan, zijn de volgende af
wij kingen toegestaan: 

a . kinderen boven 12 jaren mogen tot den 
arbeid worden toegelaten indie n zij de lagere 
school hebben doorloopen; 

b. met betrekking tot kinderen tusschen 12 
en 14 jaren, die reeds aan het werk zijn, mo
gen overgangsbepalingen worden gemaakt. 

De bepal ing der thans ge ldende Japansche 
wet, die toelaat dat kinderen van minder dan 
12 jaren zekeren I ich ten en gemakkelijken 
arbe id verrichten, zal worden ingetrokken. 

Art. 6. De bepal ingen van art. 2 zullen 
niet van toepassing zijn op Indië, maar in 
Indië zullen kinderen beneden 12 jarnn geen 
arbeid mogen verrichten: 

a. in fabr ieken e n werkplaatsen die m e
chanische beweegkracht bezigen en met meer 
dan t ien personen werken; 

b. in mij nen, groeven of andere imichtin 
gen voor het winnen van minerale stoffen uit 
den aardbodem; 

c . bij het vervoeren van passagiers of goe
deren, bij de posterij en, bij het vervoeren per 

' spoorweg, of bij het behandelen van goederen 
in dokken, of op kaden en werven, ui tgezon
derd het vervoeren met de hand. 

Art. 7. De off icieele bekrachtigingen van 
dit V erdrag, overeenkomstig het bepaalde in 
Deel XIII van het Verdrag van V ersai ll es 
van 28 Juni 1919 en van het V erdrag van 
St. Germain van 10 September 1919, zull en 
worden medegedeeld aan den Secretaris-Gene
raal van den Volkenbond en door hem worden 
ingeschreven. 

Art. 8. Ieder Lid van de Intemationale 
, Organisatie van den Arbeid, dat dit Verdrag 

bekrachtigt, verb indt zich om het toe te pas
sen ten aanzien van zijn koloniën, bezittingen 
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of protectoraten, Yoo1· zoover die geen volko
men zelfbestuur hebben, onder het volgend 
voorbehoud : 

a. dat de plaatselijke omstandigheden de 
toepassing der bepalingen van dit Verdrag 
niet onmogelijk maken; 

b. dat in di t Verdrag zoodanige wijzigingen 
kunnen worden aangebracht a ls noodig zullen 
zijn om de bepalingen daarvan aan te passen 
aan de plaatselijke omstandigheden. 

I eder Lid zal aan het Internationaal Bu
l'eau van Arbeid mededeel ing doen van zijn 
beslissing ten opzichte van elke zijner kolo
niën, bezittingen of protectoraten, die geen 
Yolkomen zelfbestuur hebben. 

Art. 9. Zoodra de bekrachtigingen van 
twee Leden van de Internationale Organisatie 
,·an den Arbeid door het Secretariaat zijn in
geschreven, zal de Secretaris-Generaal van den 
Volkenbond van dit feit mededeeling doen 
aan a ll e Leden van de Internationale Orga
nisatie van den Arbeid . 

Art. 10. Dit Verdrag za l van kracht wor
den op den datum, waarop deze kennigeving 
door den Secretaris-Generaal van den Volken
bond zal zijn gedaan; het zal slechts verbin
dend zijn voor de Leden die hunne bekrach
t iging door het Secretariaat hebben doen in
schrijven. Vervolgens zal dit Verdrag voor 
ieder ander Lid van kracht worden op den 
datum waarop de bekrachtiging van dat Lid 
door het Secretariaat zal zijn ingeschreven. 

Art. ll. Ieder Lid , dat dit Verdrag be
krachtigt, verbindt zich om de bepalingen 
daarvan in toepassing te brengen uiterlijk op 
1 Juli 1922 en zoodanige maatregelen te tref
fen als noodig zull en zijn om deze bepalingen 
rechtskracht te verschaffen. 

Art. 12. I eder Lid, dat d it Verdrag heeft 
bekrachti ~d, kan het opzeggen na verloop van 
een termijn van tien jaren na den datum, 
waarop dit Verdrag begint va n kracht te wor
den, zulks bij verklaring toegezonden aan den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond en 
door dezen ingeschreven. De opzegging wordt 
eerst van kracht een jaar nadat zij door het 
Secretariaat, is ingeschreven. 

Art. 13. De Raad Yan Beheer van het In
ternationaal Bureau van Arbeid moet, ten 
minste eenmaal in de tien jaren, aan de Al
gemeene Conferentie een ve!'slag uitbrengen 
over de toepassing van dit Verdrag en zal 
vaststellen of het wenschelijk is het vraagstuk 
der herz iening of wijziging van dit Verdrag 
op de agenda der Conferentie te plaatsen. 

Art. 14. Zoowel de Fransche als de En
gelsche tekst van dit Verdrag is atithentiek. 

21 ÀU(IU8tus 1928. BESLUIT, houdende be
kendma king van den tekst van cle wet 
van 28 Mei 1925 (Staatsblad n°. 221), tot 
aanvulling en wijziging der bepalingen 
betreffende het strafrecht en de straf
rechtspleging ten aanzien van personen 
bij wie tijdens het begaan van het feit ge
brekkige ontwikkelina of ziekelijke storing 
der geestvermogens bestond, zooals deze 
luidt na de daarin bij de wet van 21 Juli 
1928 (Staatsblad n°. 251) aangebrachte wij
zigingen. S. 342. 

Wij WILHELMINA, enz. . 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

J ustitie van 16 Augustus 1928, 2e Afdeeling 
A, n°. 887; 

Gezien de slotbepaling van de wet van 21 
Juli 1928 (Staatsblad no. 251); 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
gelasten: 

de tekst van de wet van 28 Mei 1925 (Staal8-
blad n°. 221 ), tot aanvulling en wijziging der 
bepalingen betreffende het strafrecht en de 
st.'.afr_ech~spleging ten aanzien van personen 
b1J wie t1Jdens het begaan van het feit gebrek
kige ontwikkeling of ziekeliike storing der 
geestvermo~ens bestond, zooals deze luidt na 
de daarin bij de wet van 21 Juli 1928 (Staatsblad 
n°. 251) aangebrachte wijzigingen, wordt door 
de zorg van Onzen Minister ván Justitie in 
het Staatsblad geplaatst en wel door bijvoeging 
van den hiernevens gaanden gewijzigden tekst 
in zijn geheel bij dit besluit. 

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

Het Loo, den 2lsten Augustus 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. Don n er. 
(Uitgeg. 6 September 1928.) 

, TEKST vrm <1e wet van 28 Mei 1925 (Staatsblad 
n°. 221), tot aanvulling en wijziging der be
palingen betref/ende het strafrecht en de 
strafrechtspleging ten aanzien van personen, 
bi,j wie tijdens het begaan van liet feit ge
brekkige ontwikkeling of ziekeliike staring 
<ler geestvermogens bestond, zooals deze 
luidt na de daarin bij de wet van 21 Juli 
1928 (Staatsblad n°. 251) aangebrachte 
wijzigingen. 

HOOFDS'fUK I. 
[n het Eerste Boek van het Wetboek Tan 

Strafrecht worden de volgende wijz igingen 
gebracht. 

Art. 1. Na artikel 17 wordt een nieuw 
artikel 17a ingevoegd, luidende: 

,,17a. Bij het opleggen van eene gevange
nisstraf van t en minste eene maand aan een 
persoon bij wien tijdens het begaan van het 
feit gebrekkige . ontwikkeling of ziekelijke sto
ring der gééstvermogens bestond, kan de rech
ter bepalen, dat de straf in eene bijzondere 
strafgevangenis zal worden ondergaan. Artikel 
11 is in dat geval niet toepasselijk:." 

2. Aan artikel 23, tweede lid, wordt een 
nieuwe zin toeg_ev!)egd, _luidende : 

"Ten aanzien van-een persoon bij wien tijdens 
het begaan van het feit gebrekkige ontwikkeling 
of ziekelijke storing der geestvermogens be
stond, kan de rechter bepalen, dat de geldboete, 
in plaats van door hechtenis, zal worden ver• 
vangen door gevangenisstraf, te ondergaan in 
eene bijzondere strafgevangenis." 

3. Aan het slot van artikel 23 worden de 
volgende vijf leden toegevoegd : 

"De duur van gevangenisstraf, te ondergaan 
in eene bijzondere strafgevangenis, ter ver
vanging van geldboete is ten minste eene week 
en ten hoogste een jaar. . 

Die duur wordt in de rechterlijke uitspraak 
bepaald. 

De gevangenisstraf kan voor t en hoogste 
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een ja.ar en vier maanden worden opgelegd in 
de gevallen waarin wegens strafverhooging 
ter zake van samenloop van misdrijven, her
haling van misdrijf of het bepaalde bij artikel 
-i4, het maximum der geldboete wordt verhoogd. 

Zij kan in geen geval den tijd van een jaar 
en vier maanden te boven gaan. 

Op vervangende govangenisstraf is a rtikel 11 
niet toepasselijk." 

4. In het tweede lid van artikel 24 wordt 
in plaats van : ,,hechtenis of van de plaatsing 
in eene tuchtschool", gelezen: 

,,hechtenis, van de plaatsing in eene tucht
school of van de gevangenisstraf, te ondergaan 
in eene bijzondere strafgevangenis". 

5. (vervaUen). 
6. Aan artikel 34, eerste lid, wordt een 

nieuwe zin toegevoegd, luidende : 
"Ten aanzien van een persoon bij wien tijdens 

het begaan van het feit gebrekkige ontwikke
ling of ziekelijke storing der geestvermogens 
bestond, kan de rechter bepalen dat de ver
beurdverklaring, in plaats van door hechtenis, 
zal worden vervangen door gevangenisstraf. 
te on:dengaan in eene bijzondere strafgevan
genis.'' 

De laatste vier leden van artikel 34 worden 
gelezen : 

" De duur dezer p laatsing in eene t uchtschool 
en ,van deze gevangenisstraf is ten minste eene 
week en ten hoogste eene maand. 

Die duur wordt in de rechterlijke uitspraak 
bepaald. 

Op deze hechtenis zijn de artikelen 24 en 25, 
op deze plaatsing in eene tuchtschool en op 
deze gevangenisstraf is artikel 24 toepasselijk. 

Ook de uitlevering van de voorwerpen be
vrijdt van de hechtenis, van de plaatsing in 
eene tuchtschool en van de gevangenisstraf." 

7. Artikel 37 wordt gelezen als volgt : 
,,Niet strafbaar is · hij die een feit begaat, 

dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling 
of ziekelijke storing zijner geestvermogens 
niet kan worden toegerekend. 

In dat geval kan de rechter gelasten dat 
hij in een krankzinnigengesticht zal worden 
geplaatst gedurende een proeftijd den termijn 
Tan een jaar niet te boven gaande. 

Valt het feit in de bepaling van een misdrijf 
of van eene der overtredingen omschreven in 
de artikelen 426, tweede lid, 432, 433 en 453, 
derde en vierde lid, van het Derde Boek, dan 
kan de rechter, ook bij toepassing van het 
tweede lid, bevelen dat hij ter beschikking 
van de Regeering zal worden gesteld, ten 
einde van harentwege te worden verpleegd, 
doch alleen indien het belang der openbare 
orde dat bepaaldelijk vordert." 

8. Na artikel 37 worden -de volgende a rti- · 
kelen ingevoegd : 

"37a. Bij strafrechtelijke vervolging van 
een persoon bij wien tijdens het begaan van het 
feit gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke 
storing der geestvermogens bestond, zonder 
dat artikel 37, eerste lid, wordt toegepll,st, doet 
de rechter r echt met inachtneming van de 
bepalingen van den voorgaanden Titel. · 

De rechter kan, bij toepassing van het voor
gaande lid, bovendien reeht doen overeenkom
stig de bepaling van artikel 37, derde lid. 

37b. De terbeschikkingstelling bedoeld bij, 
artikel 37, derde lid, geldt, behoudens vroegere 

beëindiging van Regeeringswege, ·voor den tijd 
van twee jaren. 

Die termijn gaat in onmiddellijk nadat de 
rechterlijke uitspraak onherroepelijk is ge
worden, dan wel in geval va.n voorwaardelijke 
terbeschikkingstelling, last tot tonuitvoerleg
ging is gegeven en kan, naar regelen bij de 
wet te stellen, bij rechterlijk bevel telkens 
hetzij voor een jaar, hetzij voor· twee jaren 
worden verlengd. 

De termijn van terbeschikkingstelling loopt 
niet gedurende den tijd dat de ter beschik
king gestelde in verzekerde bewaring is 

Hij te wiens aanzien verlenging is gevorderd, 
blijft, totdat de rechterlijke uitspraak dien
aangaande is gegeven, ter beschikking van de 
Regeer ing. 

37c. .Bepalingen tot regeling van de wijze 
der verpleging bedoeld in artikel 37, derde lid, 
en omtrent het voorwaardelijk of onvoor
waardelijk eindigen daarvan worden, naar 
beginselen bij do wet te stellen, vastgesteld 
bij algemeenen maatregel van bestuur. 

37d. In geval van terbeschikkingstelling, 
bedoeld bij artikel 37, derde lid, kan de rechter 
daarbij tevens het bevel geven, dat de terbe
schikkingstelling niet zal worden ten uitvoer 
gelegd, tenzij hij later anders mocht gelasten 
op grond dat de ter beschikking van de Regee
ring gestelde persoon zich vóór het einde van 
een bij het bevel te bepalen proeftijd a.an een 
strafbaarfeit heeft schuldig gemaakt of geduren
de dien tijd hetzij eene bijzondere voorwaarde, 
welke bij het bevel mocht zijn gesteld, niet 
heeft nageleefd, hetzij onvoorwaardelijk ver
pleging van de Regeering is gebleken te behoe
ven. 

De artikelen 14b-14k zijn van overeenkom
stige toepassing, met dien verstande : 

1°. dat de rechter steeds bevoegd is bjjzon-
1 dere voorwaarden te stellen en dat hij alsdan 

mede een opdracht tot het verleenen van hulp 
en steun, als bedoeld bij artikel 14d, geeft; 

2°. dat het verleenen van hulp en steun 
behalve aan bijzondere ambtenaren zal kunnen 
worden opgedragen aan de in het Rijk gevestigde 
rechtspersonen of natuurlijke persone/l, die aan 
de eischen en voorwa.arden, nader bij algemee
nen maatregel van bestuur te stellen, voldoen ; 

3°. dat de last tot tenuitvoerlegging op 
grond dat de voorwaardelijk ter beschikking 
van de-Regeering gestelde persoon onvoorwaar
delijk verpleging van harentwege is gebleken te 
behoeven, wordt gegeven met overeenkomstige 
toepassing van de bepalingen geldende met 
betrekking tot de tenuitvoerlegging op grond 
van het niet naleven van eene bijzondere voor
waarde. " 

HOOFD TUK IL 
Eenio- artikel. 

Aan artikel 7, eerste lid, van de wet van 3 
Januari 1884, Staatsb/,ad n°. 3, tot aanwijzing der 
gestichten waar hetzij gevangenisstraf, hetzij 
hechtenis wordt ondergaan en van aanverwante 
gestichten, wordt een nieuw nummer toege-
voegd, luidende : . · 

"3°. tot opneming van hen, op wie artikel 
17 a, artikel 23, tweede · lid derde volzin., of 
a rtikel 34, eerste lid tweede volzin, van het 

, Wetboek van Strafrecht is toegepitst. 
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Deze gevangenis eu zijn gevestigd : voor de 
mannen te 's-Gravenhage, voor de vrouwen te 
Rotterdam." 

HOOFDSTUK III . 
In het Wetboek van Strafvordering worden 

de volgende wijzigingen gebracht. 
Art. 1. In artikel 72 wordt in het eerste 

lid onder a in plaats van "tenzij in het laatste 
geval tevens de plaatsing in een krankzinni• 
gengesticht wordt bevolen" gelezen: ,,tenzij 
in het laatste geval tevens de last, gertoemd in 
het tweede, of het bevel. genoemd in het derde 
lid van artikel 37 van het ·wetboek van Straf• 
recht, wordt gegeven". 

2. In artikel 249 wordt in het eerste lid in 
plaats van "tevens de last, in het tweede lid 
van dat artikel genoemd", gelezen: ,,tevens 
de last, genoemd in het tweede, of het bevel, 
genoemd in het derde lid van dat artikel". 

3. In artikel 250 wordt in het vijfde lid in 
plaats van "kan tevens de last worden gegeven, 
in het tweede lid van dat artikel genoemd", 
gelezen : ,.kan tevens gegeven worden de last, 
genoemd in het tweede, of het bevel, genoemd 
in'J'het derde lid van dat artikel". 

4. In artikel 251 wordt in plaats van "tevens 
de last gegeven, in artikel 37, tweede lid, van 
het Wetboek van Strafrecht genoemd", ge. 
lezen: ,,tevens gegeven de la.at, genoemd in het ! 

tweede, of het bevel, genoemd in het derde lid 
van artikel37van het Wetboek van Strafrecht". 

5. In artikel 352 wordt in het tweede lid 
in plaats van "de last gegeven, in het tweede 
lid van dat artikel genoemd", gelezen: ,.de 
last gegeven, genoemd in het tweede, of het 
bevel,genoemd in hetderde lid van dat artikel". 

6. In artikel 366 wordt in het laatste lid 
in plaats van "artikel 14a" gelezen: ,.artikel 
14a of artikel 37d" en in plaats van "dat 
artikel" : .,een dier artikelen". 

7. Na. titel II van het Vierde Boek wordt 
een nieuwe titel ingevoegd, luidende a.la volgt : 

TITEL !Ia. 

Bere,chtifllJ """ verda.diten, /;ij wie tijdens h,e 
be.gaan van hel feit ge/;rekkige ontwikke/,ing of 
zieke/,ijke ~l<wing der geestvermogens bestond. 

5096. Het gerecht kan, a lvorens te beslissen, 
den rechter-commissaris, zoola.ng deze met het 
gerechtelijk vooronderzoek is belast, of het 
openbaar ministerie opdragen een na.der onder• 
zoek in te stellen en aan het ge1·echt daarom• 
trent verslag te doen. 

De beslissing van het gerecht, bij het eei"Ste 
lid van artikel 509a bedoeld, is niet aan eenig 
rechtsmiddel onderworpen, doch kan door het 
gerecht te allen tijde worden herroepen; ten 
aanzien der beslissing tot herroeping vinden 
de artikelen 509a en 509b overeenkomstige 
toepassing en a l hetgeen bij of ingevolge eerst. 
genoemde beslissing tot de herroeping toe ie 
verricht, blijft niettemin van kracht. 

509c. Ten spoedigste na de beslissing, bij het 
eerste lid van artikel 509a bedoeld. voegt de 
voorzitter van het gerecht den verdachte een 
raadsman toe. · 

509d. Van het oogenblik af der beslissing, 
bij het eerste lid van artikel 509a bedoeld, en, 
behoudens herroeping, totdat de zaak door een 
in kracht van gewijsde gegaan arrest of vonnis 
is beeindigd, vinden de artikelen 489--491, 
494-496, 497, Jste lid, 499, 503-505 en 509, 
voor zoover zij niet reeds rechtstreeks van 
toepassing zijn, overeenkomstige toepassing, 
met dien verstande dat de bepalingen aangaande 
ouders of voogd slechts overeenkomstig worden 
toegepast, indien de verdachte een curator 
heeft, en in dit geval in dier voege dat zij uit-
sluitend dezen betreffen. 

Bij niet-verschijning in persoon, als bedoeld 
bij het tweede lid van artikel 505, kan de recht
bank of het gerechtshof, hetzij ambtshalve, 
hetzij op de vordering van het openbaar mini. 
sterie of op het verzoek van den raadsman, 
indien de rechtbank of het gerechtshof van 
oordeel is, dat de persoonlijke verschijn ing van 
den verdachte noch noodzakelijk noch ge• 
wenscht is en de raadsman is verschenen en 
zich daartegen niet verzet, de bepaling van dat 
lid buiten toepassing laten. In zoodanig geval 
wordt verstek verleend en het onderzoek der 
zaak voortgezet ; de raadsman blijft met de 
verdediging belast. 

De bevoegdheden, bij dit wetboek aan den 
verdachte toegekend, komen na de beslissing, 
bij het eerste lid van artikel 509a bedoeld, 
steeds mede toe aan den raadsman. 509a. In eiken stand der zaak betreffende 

een verdachte die den leeftijd van achttien ja.ren 
bereikt heeft of meerderjarig is, zal de recht
bank of he\ ~erechtshof, indien er vermoeden 
bestaat dat biJ den verdachte tijdenshetbegaa.n 
van het feit gebrekkige ontwikkeling of zieke
lijke storing der geestvermogens bestond, en 
dat bij ten gevolge daarvan niet in staat is 
zijne belangen behoorlijk te behartigen, zulks 
bij beslissing verklaren. 

509e. De bepalingen van dezen titel zijn 
niet van toepassing op een gerechtelijk voor
onderzoek ingevolge artikel 144. In geval wordt 
vermoed, dat bij een verdachte, wiens zaak ter 
terechtzitting van het kantongerecht aanhangig 

' wordt gemaakt, tijdens het begaan van liet 
feit gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing 
der geestvermogens bestond, en dat hij t en 
gevolge daarvan niet in staat is zijne belangen 
behoorlijk te behartigen, worden in den regel 
zijn curator, zoo hij dien heeft, en evenzoo 
een of meer geneesheeren ten verzoeke van het 
openbaar ministerie ter terechtzitting gedag. 
va.ard om te worden gehoord omtrent de per
soonljjkheid vsn den verdachte. 

De beslissing wordt gegeven, hetzij a.mbtshaJ. 
ve. hetzij op de voordracht van den rechter
commissaris, op de vordering van het openbaar 
ministerie of op het daartoe strekkend verzoek 
van den verdachte, van zijn 1·aa.dsman, van 
zijn echtgenoot, van een zijner ouders, van zijn 
voogd, van zijn curator of van een zjjner bloed
of aanverwanten tot den derden graad inge• • 
sloten. 

Voor zoover de beslissing niet in zijne tegen- 1 

woordigheid is gegeven , wordt de inhoud daar
van den verdachte onverwijld vanwege het 

~P~?~! ... ~.~~!~.:~~~~-~ 

SLOTBEPALINGEN. 
Deze wet treedt in werking op een nader door 

Ons te bepalen tijdstip. 
In alle zaken waarin vóór dat tijdstip reeds, 

al ware het bij verstek, een eindvonnis gewezen 
is, worden, ook na verzet of na gebruik van 
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het middel van hooger beroep of van cassatie, 
uitsluitend de bepalingen der oude wetgeving 
toegepast . 

Indien daarentegen wegens een feit vóór dat 
tijdstip gepleegd, eerst op of na dat tijdstip 
het eerste eindvonnis gewezen wordt, gelden, 
voor zcoYer mogelijk, de bepalingen der over
eenkomstig deze wet aangevulde en gewijzigde 
wetgeving. 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 2lsten 
Augustus 1928 (Staati blad n°. 342). 

Mij bekend, 
De M inister van Justitie, J. Don n er. 

%~ A ugustus 1928. BESLUIT, tot aanvulling 
van het Koninklijk besluit van 3 Mei 
Hl28 (Staatshl,ad, n°. 141), betreffende de 
minimum-tabel der lessen voor de hoogere 
burgerscholen A. S. 343. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
10 Juli 1928, n°. 8681/III, Afdeeling Voorbe
reidend H ooger en Middelbaar Onderwijs ; 

Overwegende, dat het wenschelij k is Ons 
besluit van 3 Mei 1928 (Staatsblad n°. 141) tot 
nadere vaststelling van de minimumtabel der 
lessen voor de hoogere burgerscholen A aan te 
vullen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 Augustus 1928, n°. 16); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 Augustus 1928, n°. 
10242, Afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat aan het slot van het dict um van 

Ons besluit van 3 Mei 1928 (Staatsblad n°. 141) 
z&l worden gelezen : 

"Deze t abel kan buiten beschouwing blijven 
bij de vaststelling van het leerplan van de 
hoogste klasse voor den cursus 1928-1929." 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering va n 
dit besluit, hetwelk in het Staa1ablad zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 22sten Augustus 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenscluip µen, 

Waszink. 
( Uitgeg. 13 September 1928). 

22 Augustus 1928. BESLUIT tot uitbreiding 
van het mijnveld van de Staatsmijn E=a. 
s. 344. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 27 Juli 1928, n°. 450, Afdee
ling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gezien artikel 1 der wet van 24 Juni 1901 
(Staatsblad n°. 170) zooals deze het laatst is 
gewijzigd bij de wet van 17 Maart 1923 (Staats
blad n°. 102) en Onze beslui ten van 24 Oc
tober 1906 (Staatsblad n°. 270). 22 Augustus 
1916 (Staatsblad n°. 420), 14 April 1925 
(Staatsblad n°. 140) en 2 September 1927 
(Staatsblad n°. 305) ; 

Den Raad van State gehoord (adv ies van 
7 Augustus 1928, n°. 20); 

Gelet op het nader rappor t van Onzen Mi
nister van Waterstaat van 17 Augustus 1928, 
n°. 433, Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de bij Ons bovengenoemd 

besluit van 24 October 1906 aangewezen en 
bij Onze bovengenoemde besluiten van 22 
Augustus 1916, 14 April 1925 en 2 Septembel' 
1927 uitgebreide mijn (Sta11tsmijn Emma) na
der wordt uitgebreid met een terrein, op de 
bij di t besluit behoorende kaart met rood ge
arceerd, en mitsdien wordt begrensd als volgt: 

1. van het noordoo telijk hoekpunt van het 
mijnveld Oranje-Nassau door de grens van 
d it mijnveld in zuidwestelijke en vervolgens in 
zuidoostelijke richting tot waar deze de as 
van den Wijngaardsweg snijdt; 

2. van dit snijpunt door de as van dezen 
weg en in aan !uit ing daaraan door de as van 
den Tervierenweg, van den weg van W eusten
rade naar H eerl en, van het Luipervoetpad, 
van het Putwegsvoetpad, van de Lange Gats 
en van de Swijer dorpstraat in noordoostelijke 
richting tot waar deze de as van de Hooi 
straat ontmoet; 

3. van dit punt door de as van de Hooi 
straat en in aansluiting daaraan door de as 
van het Waalhuizervoetpad, van den Brom
melenweg, van de Schutsgats, van het Helle
broeksvoetpad, van den Pastorieweg, van den 
Drinkersweg, van den weg om het Kerkhof. 
van den Slagboomsweg, van den weg op den 
Kamp van het Sittarderpad, van den Rey
mersbeekervloedsgraaf, van den N utherweg. 
van de Nagelbeeker dorpstraat, van den 
H eysterbruggerweg, van de Heysterbr ugger
straat, van de ·wol fh agenderstraat, van de 
Köllerstraat, van het voetpad langs den 
Vl oedsgraaf en van de Peylaerstraat tot waar 
deze de as van de Dorpstraat van Oirsbeek 
ontmoet; 

4. van dit punt door de as van deze Dorp
straat in oostelijke richting en in aansluiting 
daaraan door de as van den Hagenveg, van 
de Haagerstraat, van de Hoenderstraat, van 
den Steenweg en van den Mestweg tot waar 
deze de as van den H oofdweg van Raath over 
de Kling en Brunssum naar Rumpen snijdt: 

5. van dit snijpunt door de as van dezen 
H oofdweg en in aansluiting daaraan door de 
as van den Veldweg van Rumpen naar Heer
l erheide tot het uitgangspunt. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
S1,aatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 22sten Augustus 1928. 
WILHELMINA. 

De M inister van Waterstaat, H. v. d. V eg t e. 
(Uitgeg. 13 S eptemb er 1928.) 

23 Augustus 1928. BESLUIT tot verniet iging 
van het besluit van den Raa d der gemeen
te Deventer dd. 31 October 1927, waarbij 
een besluit van Burgemeester en Wet
houders, tot we iger ing van een door G. E . 
Sluyter aldaar gevraagde bouwvergun
ning, is gehandhaafd. S. 345 . 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Arbeid, Handel en Nijverheid en van Binnen
landsche Zaken en L andbouw van 24 Mei 
1928, n°. 3178 M/P.B.R. , Afdeeling Volksge
zondheid , en van 22 Juni 1928, n° . 5898, Af
deeling Binnenl andsch Bestuur, 

betreffende het besluit van den Raad der 
gemeente D eventer dd. 31 October 1927, strek
kende tot handhaving van een bes luit van 
Burgemeester en Wethouders, waa rbij aan G. 
E. Sluyter aldaar vergunning is geweigerd 
voor den bouw van een serre op het perceel, 
kadastraal bekend gemeente D eventer, Sectie 
E, n°. 7137 ; 

Overwegende, dat de vergunning is gewei
gerd omdat in een a kte van verkoop dd. 30 
October 1889 is bepaald, dat op den bij die 
overeenkomst door de gemeente verkochten 
g rond - waarop de serre voor een gedeelte 
is geprojecteerd - niet gebouwd m ag worden ; 

Ov?rwegende, dat het in artikel 5 van de 
Womngwet neergelegde verbod, een gebouw 
op te richten of geheel of voor een gedeelte 
te vernieuwen zonder schriftel ijke vergunning 
van Burgemeester en \Vethouders, • ten doel 
heeft te waken voor het openbaar belang, dat 
de wetgever in de volkshuisvesting heeft ge
zien; 

dat die vergunning burgerrechtelijke rechten 
en verplichtingen onaangetast laat, en het 
niet in overeenstemm ing met het ka rakter en 
de bestemming van die vergunning is, dat bij 
de beslissing daarover met zoodanige rechten 
en verplichtingen rekening wordt gehouden ; 

dat derhalve weigering van de bouwvergun
ning op den aangevoerden grond - naast 
welken een deugdelijke grond voor weigering 
niet is aan te wijzen - in strijd is met artikel 
5 van de Woningwet; 

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

24 Juli 1928, n°. 23); 
Gelet op het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van 13 Augustus 1928, n°. 
5962 M/P.B.R., afdeeling Volksgezondheid, en 
van 18 Augustus 1928, n°. 7917, a fdeeling 
Binnenl andsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
vorengenoemd besluit van den Raad der ge

meente D eventer te vernietigen wegens strijd 
met de wet. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 23sten Augustus 1928. 
WILHELMINA. 

De M inister van A rbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. S I o tem a k e r d e B r u ï n e. 

D e Minister van B innenlandse /t e Zaken 
en Landbouw. ,J. B. IC a n. 

( Uitgeg. 17 S eptem ber 1928.) 

23 Augustus 1928. RONDSCHRIJVEN van 
den Minister van B innenlandsche Zaken 
en Landbouw aan den Heer Commissaris 
der Koningin in de Provincie 1. Drenthe. 
2. Overijssel. 3. Gelderland. 4. Utrecht. 
5. Limburg., betreffende voorkoming van 
bosch- en heidebranden. 

De Directeur van het Staatsboschbehee,· 
deelt mij mede, dat blijkens bij hem ingeko
men gegevens in de droge tijden van het af
geloopen voorjaar veel bosch- en heidebran
den zijn voorgekomen, die een vrij aanzien 
lijke schade hebben aanger icht. · 

Hoewel door verschil ende Gemeenten reeda 
maatregelen worden getroffen ter voorkoming 
en bestrijding van bosch- en heidebranden , 
acht ik het toch zeer gewenscht, dat de Ge
meentebesturen in Uw gewest, voor zooveel 
binnen hun gebied bosschen en (of) heiden 
voorkomen, op de gevaren worden gewezen 
en wenken ter bestrijding daarvan worden 
gegeven. 

W at betreft den inhoud der aan de bedoelde 
Gemeentebesturen te richten circulaire, meen 
ik het navolgende te moeten aanbevelen; 

a. Ten einde het brandgevaar in bosschen 
en op de heide zooveel mogelijk te bestrijden 
is het in de eerste plaats van belang te wa
ken voor een gestrenge handhaving van de ar
tikelen 428 en 429 van het W. v. S. In het 
bijzonder in Gemeenten, waar dikwijls heide 
wordt afgebrand voor ontginning of anden; 
zins, is het noodig de ingezetenen beter be
kend te maken met deze bepalingen. H et ver
dient aanbeveling in he t vroege voorjaar op 
daartoe geschikte plaatsen, die geregeld door 
vreemdelingen en ingezetenen worden bezocht 
a fdrukken va n deze a rtikelen, met toelichtin
gen op te ha ngen. 

Aan de vergunningen, bedoeld in artikel 
428 van het W. v. S. zouden - onverminderd 
de voorzorgen, die de plaatselij ke gesteldheid 
in elk bijzonder geval vereischt - de volgen
de voorwaarden kunnen worden verbonden ; 

l e. het te branden perceel dient door eelt 
brandvrije strook van de omliggende percee
len te worden gescheiden; 

2e. de brand zal niet mogen worden aan
gestoken, dan op een door den Burgemeester 
aan te geven tijdstip; 

3e. er zull en bij het brauden, al sook voor 
de bewaking daarna, zooveel personen aan
wezig moeten zijn, a ls de Burgemeester noodig 
zal oordeelen. 

b. Aangezien blijkens de sinds eenige jaren, 
in samenwerking tusschen het Staatsboschbe
heer en de Nederland che H e ide-Maatschappij 
bijgehouden statistieken de meeste branden 
worden veroorzaakt door onvoorzichtigheid 
met vuur, waarbij het rooken een voorname 
plaa ts inneemt, is het gewenscht hieraan bij 
zondere aandacht te schenken. 

Het is daarom a an te bevelen, dat van Ge
meentewege bij aanhoudende droogte een tij 
<leliik rookverbod voor naaldhoutbosschen en 
heidevelden worde uitgevaardigd, zooals reeds 
in meerdere gemeenten telken jare geschiedt. 
Ten einde een strenge naleving daarvan moge
lijk te maken en het publiek zoo min mogelijk 
te h inderen, is een perm anent rookverbod, dat 
dus ook zou gelden in niet-brandgevaa rlijke 
t ijden, niet gewenscht. Het verbod zou zich 
voorts moeten uitstrekken tot alle heidevelden 
en, wat de bosschen betreft , a lleen tot zoo
dan ige boschcomplexen, die inderdaad in 
meerdere of mindere mate aan brandgevaar 
onderhevig zijn. Voor loofhoutbosschen of 
oude dennenbosschen - in het bijzonder wan
neer deze laatste met loofhout zijn onderplant 
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i, ec11 rookterbod i11 het algemc n niet 
JtOOrlig. 

c. Het is gewenscht, dat de eigenaren of 
rechthebbenden van bosschen jaarlijks worden 
herinnerd aan het belang, dat zij er bij heb
ben de brandtraa's en wegen vrij te houden 
van strooisel, heide, grassen en andere licht 
brandbare stoffen en de boschranden en weg-
7A)Omen eveneens zuiveren van dood hout. In
dien deze maatregelen zijn genomen, wordt 
het overslaan van brand ten zeerste bepe1·kt, 
het blusscben van een boschbrnnd zeer verge
makkelijkt en kan een brand spoedig in om
-,ang worden beperkt. Het schoonmaken van 
wegen en boschranden kan het beste ge chie
rlen in den Herfst, Winter en het vroege 

oorjaar. 
De hier bedoelde herinnering zou tegelijk 

kunnen plaats hebben met die, bedoeld onder a. 
d.. Een doeltreffend middel om de schade 

Yan bosch- en heidebranden zooveel mogelijk 
~ verminderen, is gelegen in de op1·ichting 
Tan boschbrandweren, waarvan de leden 
(blusschers} in de omgeving van de bosschen 
wonen en onder leid ing nrn een boschbrand
mee ter bij het uitbreken van een brand zoo 
spoodi g mogelijk, voorz ien van gereedsclrnp
pen, to:r plaatse komen om het vuur oordeel -

undig te bestrijden. Het is gewenscht, dat de 
leden over een rijwiel beschikken. De blus
Mhers moeten bij het blusschen de be chiking 
hebben over goed drinkwater. 

Reeds zijn in een aantal gemeenten in e
derland boschbrandweren opgericht en enkele 
hebben hare doelmatigheid bereids kunnen 
bewij1,en. door branden in den aanvang te 
stuiten. 

Ten slotte zij vermeld, dat nopens de wijzen 
rnn blusschen van bosch- en heidcbrnnden 
eene samenvatting wordt gevonden in het 
.,,Jugschrift: ,,Bosch- en Heidebranden en het 
blusschen daarvan" dat op aanvrage koste
loos bij den Directeur van het Staatsbosch
beheer te Utrecht verkrijgbaar is. 

[k zal het op hoogen prijs ste llen, indi en 
de Gemeentebesturen in hovcnbedoeldcn zin 
worrlen aangeschrev!'n. (B_J_ 

2'4 À uyustw 1928. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van den Raad der· gemeen
te Wijk en Aalburg van 11 Augustus 1928, 
sf.rekkende tot nader·e verlenging van den 
hij raadsbesluit van 13 Juni 1928 bepaal
den en bij raadsbesluit van 11 Juli 1928 
verlengden termijn van schorsing van den 
heer E. Sluymer., als sec1·etaris-ontvanger 
dier gemeente. S . 346. 

f.' ,.,chor.,t tot 1 Noi•en,ber 1928. 

2ö _.(ugustus 1928. BESLUIT tot vel'nietiging 
van de besluiten van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Oud-Vosse
meer dd. 28 Maart 1928, waarbij aan 
.J. M. Engel1:aart en 20 anderen onthef
fing is verleend van de Yerplichting tot 
nansluiting aan het buizennet voor hun in 
e igendom toebehoorencle en binnen 25 M. 
afstand van de buizen der drinkwater-
leiding gelegen woningen. . 347. 1 

Wij WILHELM! A, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Ministe,· van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 18 Jul i 
1928, 11°. 81 B. Afdeeling Volksgewndheid , 
en Yan Onzen Minister van Binnenlandsch 
Zaken en Landbouw van 24 Juli 1928, n° . 
7112, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wethou
ders der gemeente Oud- Vossen,eer bij bes luiten 
van 28 Maart 1928 aan J. M. Engelvaart, A. 
H. Gelok, A . C. Heyboe,·, Jac. v. d . Houten, 
H. A. Kamhoot, Mej. de Wed. L. Kievit, L . 
W. Kievit, M. Kievit, Jac. de Later, Mej. de 
Wed. J. L. van Luyk, E. H. Mees, J . H . 
Mees. Anth. Ooms, C. Pipping, Ch. A. C. 
'fholenaar en J . B. Tholenaar, M. C. Sonke, 
J. Stelwagen M. Timmermans, Ch. de Wilde. 
P. de Wilde' en P. R age ontheffing hebben 
verleend van de verplichting tot aansluiting 
aan het buizennet der drinkwaterleiding voor 
het ei land Tholen voor hun in e igendom toe
behoorende en binnen vijfentwintig Meter af
stand van het buizennet der drinkwaterleiding 
gelegen woningen, plaatselijk gemerkt respec
tievelijk Wijk A n°. 43 , Wijk B n°. 139. Wijk 
B n°. 145, Wijk B n°. 166, Wijk A n°. 60, 
Wijk C n°. 32, Wijk B n°. 133, Wijk An°. 10a, 
Wijk A n•. 38, Wijk An°. 4, Wijk B n°. 207, 
Wijk B n°. 206, Wijk B n°. 145a, Wijk B n°. 
191 , Wijk A n°. 45, Wijk A n°. 20, Wijk A 
n° . 21, Wijk B n°. 104, Wijk A nos. 69 en 70, 
Wijk An° . 39 en Wijk An°. 7; 

Overwegende, dat bij artikel 4 der verorde
ning betreffende de eischen, waaraan moet 
worden voldaan met betrekking tot woningen, 
welke bij het inwerkingtreden der Bouwveror
dening van Oud-Vossemeer bestonden of in 
aanbouw waren, o .m. is bepaald, dat ieder 
eigenaar van een woning, gelegen binnen 25 
Meter afstand van de drinkwaterleiding, ver
plicht is deze te doen aansluiten aan het bui
zennet der drinkwaterleiding, behoudens door 
Burgemeester en Vvethouders of in beroep 
door den raad te verleenen ontheffing, inge
val de woning een ander deugdelijk middel 
van watervoorziening bez it; 

Overwegend , dat volgens de bestaande re
geling alleen dan voor woningen a ls het hier 
betreft, ontheffing kan worden verleend van 
de verplichting tot aausluiting aan de water
leiding, als de rechthebbende op grond van 
een voor zijne rekening ingesteld deskund ig 
onderzoek heeft aangetoond, dat de woning 
een ander deugdelijk middel tot watervoorzie
ning bezit; 

Overwegende, dat ~e belanghebbenden wel 
een monster water Uit hun regenbak hebben 
laten onderzoeken, maar in geen der uitge
brachte rapporten, behalve die overgelegd 
door Wed. J. van Luyk en P . Rage, eene 
deskundige concl usie aan het rapport is toege
voegd, terwijl in de rapporten, overgelegd 
door Wed. J. ,-an Luyk en P. Hage, de con
clusie betrekking heeft op de hoedanigheid 
van het water en niet op de hoedanigheid van 
het middel tot watervoorziening; 

dat voorts bij enkele monsters wordt vermeid, 
dat het water troebel was of muf rook: 

Overwegende, dat niet ge,,egd kan worden, 
dat de belanghebbenden door het feit a lleen, 
dat zij een monster van het water van hun 
regenbak hebben laten onderzoeken, aange
toond hebben, dat hunne woning een ander 
deugdelijk middel tot watervoorziening bezit; 
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Overwegende derhalve, dat de omstandig
heden welke bij Koninklijk Besluit van 19 
Januari 1927 (Staatsblad n°. 14) tot vernie
t iging van de besluiten van den Raad der ge
meente Oud-Vossemee,· van 28 Juni 1926 heb
ben geleid, onveranderd aanwezig zijn; 

Overwegende, dat dus Burgemeester en Wet
houders hunne besluiten tot ontheffing hebben 
genomen, zonder dat de voorwaarden tot ont
heffing aanwezig waren; 

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

dat daardoor in dit geval mede het alge
meen belang wordt ge chaad, aangezien bij 
het verleenen van ontheff ingen buiten de lij
nen, door de verordening getrokken, het a l
gemeen hygiënisch belang, waardoor de water
leiding is tot stand gebracht, ernstig schade 
moet lijden ; 

Gelet op de a1·tikelen 153 en 154 der Ge
meentewet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 Augustus 1928, n°. 25) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, Handel en ijverhei d van 
15 Augustus 1928, n°. 173 B, afdeeling Volks
gezondheid , en van Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw van 20 
Augustus 1928, n° . 7931 , afdeeling Binnen
landsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemde besluiten van Burgemeester en 

·wethouders van Oud-Vossem.eer te vernietigen 
wegens strijd met het algemeen belang. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij 
verheid is belast met de uitvoering van dit 
beslu it, rlat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

H et Loo. den 25sten Augustus 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister ,,an Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SI o te m a k er cl e B r u ï n e. 

De Ministe,· van B innenlandsche Z aken 
en Landbouw, J. B. Kan. 

( Uitg eg . 17 Sept ember 1928. ) 

25 Augustus 1928. BESLUIT tot vernietiging 
van de besluiten van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Oud-Vosse
meer dd. 28 Maart 1928, waarbij aan M . 
C. van Driel en een ander ontheffing is 
verleend van de verplichting tot aanslui 
ting aan het buizennet voor hun in e igen
dom toebehoorende en binnen 25 M. af
stand van de buizen der drinkwaterleiding 
gelegen woningen. S. 348. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid , Handel en Nijverhe id van 18 Jul i 
1928, n°. 81 B, Afdeeling Volksgezondheid 
en van Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw van 24 Juli 1928, n°. 
7112, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wet
houders der gemeente Oud-Vossen,eer bij be
si uiten van 28 Maart 1928 aan M. C. van 
Driel en de Wed. M . P . Rijstenbil ontheffing 
hebben verleend van de verplichting tot aan
sluiting aan het buizennet der drinkwater
leiding voor het e iland Tholen, voor hun in 

1928 

eigendom tocbehoorende en binnen vijfen
twintig Meter afstand van het buizennet der 
drinkwaterleiding gelegen woningen, plaat
selijk gemerkt respectievelijk Wijk B, 11°. 140 
en Wijk B, n°. 17 ; 

Overwegende, dat bij artikel 4 der verorde
ning betreffende de eischen, waaraan moet 
worden voldaan met betrekking tot woningen, 
welke bij het inwerkingtreden der Bouwver
ordening van Oud-Vossemeer bestonden of in 
aanbouw ,varen, o.m. is bepaald , dat ieder 
e igenaar van eene woning, gelegen binnen 
25 Meter afstand van de drinkwaterleiding, 
verplicht is deze te doen aansluiten aan het 
buizennet der drinkwaterle iding, behoudens 
door Burgemeester en Wethouders of in be
roep door den Raad te verleenen ontheffing, 
ingeval de woning een ander deugdel ijk mid
del van watervoorziening bezit; 

Overwegende, dat volgens de bestaande re
geling alleen dan voor woningen als het hier 
hetreft, ontheffing kan worden verleend van 
de verplichting tot aansluiting aan de water
leiding, als de rechthebbende op grond van 
een voor zijne rekening ingesteld deskundig 
onderzoek heeft aangetoond , dat de woning 
een ander deugdelijk middel tot watervoor-
ziening bezit ; . 

Overwegende, dat de belanghebbenden wel 
een monster water uit hun regenbak hebben 
laten onderzoeken, maar in beide gevallen 
geen deskundige conclusie aan het onderzoek 
is toegevoegd ; 

Overwegende, dat niet gezegd kan worden, 
dat de belanghebbenden door het feit alleen, 
dat zij een monste r van het water van hun 
regenbak hebben laten onderzoeken, aange
toond hebben dat hun woning een ander 
deugdelijk middel tot watervoorziening bezit; 

Overwegende. dat Burgemeester en Wethou
ders 23 April 1926 de aanvragen om onthef
fing hebben afgewezen en de aanvragers daar
in hebben berust blijkens het feit, dat zij van 
deze afwijzende beschikking niet in beroep 
zijn gekomen bij den Raad ; 

dat Burgemeester en Wethouders, naar aan
leiding van een nieuw verzoek dd. 4 Februari 
1928, de afgewezen aanvragen opnieuw in 
behandeling hebben genomen en thans het 
verzoek om ontheffing bij besluit van 28 
Maart 1928 zonder behoorlijke motiveering 
hebben toegestaan; 

Overwegende, dat dus Burgemeester en \Vet
houders hunne besluiten tot ontheffing hebben 
genomen zonder dat de voorwaarden tot ont
heffing aanwezig waren; 

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

dat daardoor in dit geval mede het alge
meen belang wordt geschaad, aangezien bij 
het verleenen van ontheffingen buiten de lij 
nen, door de verordening getrokken. het al
gemeen hygiën isch belang waarvoor de water
leiding is tot stand gebracht, ernstig schade 
moet I ij den ; 

Gelet op de artikelen 153 en 154 der Ge
meentewet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 Augustus 1928, n° . 25) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
Minister van Arbeid, H andel en Nijverheid 
van 15 Augustus 1928, n°. 173 B , Afdeeling 

51 
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Volksgezondheid, en van Onzen Minister van 
B innenlandsche Zaken en Land bouw van 20 
Augustus 1928, o 0

• 7931, Afdeeling Binnen
] andsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemde besluiten van Burgemeester en 

Wethouders van Oud,-Vossemeer te vernietigen 
wegens strij d met het algemeen belang. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
beslui t, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 25sten Augustus 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. S I o t em aker d e B ruïne. 

De Minister van B innenlandsche Zaken 
en Landbouw, J. B. Kan. 

( Uitgeg. 17 Septembe,· 1928.) 

25 Augustus 1928. BESLUIT tot vern ietiging 
van het besluit van Burgemeester en Wet
houders van de gemeente Oud- Vossemeer 
dd . 28 Maart 1928, waarbij aan L . de 
Late,· ontheffing is verleend van de ver
plichting tot aansluiti ng aan het buizen
net voor een hem in e igendom toebehoo
rende en binnen 25 Meter afstand van de 
bu izen der drio1.,vaterleiding gelegen wo
ning. S. 349. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en ijverheid van 18 Jul i 
1928, n°. 81 B, Afdeeling Volksgezondheid, 
en van Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken en L andbouw van 24 Juli 1928, n°. 
7112, Afdeel ing Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wet
houders der gemeente Oud- Vossemeer bij be
sluit van 28 Maart 1928 aan L. de Later onthef
fing hebben verleend van de verplichting tot 
aansluiting aan het buizennet der drinhvater
leid ing voor het eiland Tholen voor een hem 
in eigendom toebehoorertde en binnen vij fen
twintig Meter afstand van het buizennet der 
drinhvaterleiding gelegen woning, plaatselijk 
gemerkt Wijk A, n°. 26; 

Overwegende, dat bij arti kei 4 der verorde
ning betreffende de eischen, waaraan moet 
worden voldaan met betrekking tot woningen, 
welke bij het inwerkingtreden der Bouwver
ordening van Oud-Vossemeer bestonden of in 
aanbouw waren, o.m. is bepaald, dat ieder 
eigenaar van eene woning, gelegen binnen 
25 M e ter afstand van de drinkwaterleiding, 
verpl icht is deze te doen aansluiten aan het 
buizennet der drinhvaterleiding, behoudens 
door Burgemeester en Wethouders of in be
roep door den R aad te verleenen ontheffing, 
ingeval de woning een ander deugdelijk mid
del van watervoorziening bezit; 

Overwegende, dat volgens de bestaande re
geling alleen dan voor eene woning a ls het 
hier betreft, ontheffing kan worden verleend 
van de verplichting tot aansluiting aan de 
waterleiding, als de rechthebbende op grond 
van een voor zijne rekening ingesteld deskun
dig onderzoek heeft aangetoond, dat de woning 
een ander deugdelijk middel tot watervoor
ziening bezit; 

Overwegende, dat de belanghebbende wel 
een monster water uit zijn rngenbak heeft 
laten onderzoeken, maar een deskundige con
cl usie niet aan het onderzoek is toegevoegd ; 

dat in het onderzoek van een n ieuw monstet· 
doo r een anderen deskundige verricht en ge
dateerd 21 Februari 1928 wordt geconcludeerd, 
dat het water alleen onder de voorwaarde dat 
altijd dezelfde samenstelling kan worden ge
waarborgd, als drinkwater kan worden toege
laten; 

dat evenwel van do vervulling dezer voor
waarde- niet blijkt; 

Overwegende, dat niet gezegd kan worden, 
dat de belanghebbende door het feit alleen, 
dat hij een monter van het water van zijn 
regenbak heeft laten onderzoeken, aangetoond 
heeft, dat zijne woning een ander deugdelijk 
middel tot watervoorziening bezit; 

Overwegende, dat Burgemeeter en Wethou
ders 23 April 1926 de aanvrage om onthef
fing hebben afgewezen en de aanvrager daa1·
in heeft berust blijkens het feit, dat hij van 
deze afwijzende beschikking niet in beroep 
is gekomen bij den Raad; 

dat Burgemeester en Wethouders, naar aan
le iding van een nieuw verzoek dd. 4 Febru
ari 1928, de afgewezen aanvrage opnieuw in 
behandeling hebben genomen en thans het ver
zoek om ontheffing bij besluit van 28 Maart 
1928 zonder behoorlijke motiveering hebben 
toegestaan; 

Overwegende, dat dus Burgemeester en Wet
houders hun besluit tot ontheffing hebben ge
nomen zonder dat de voorwaarden tot onthef
fing aanwezig waren; 

dat derhalve de ontheffing is verleend in. 
strijd met de verordening; 

dat daardoor in dit geval mede het alge
meen belang wordt geschaad, aangezien bij 
het verle!)nen van ontheffingen buiten de lij 
nen, door de verordening getrokken, het alge
meen hygiënisch belang, waarvoor de water
le iding is tot stand gebracht, ernstig schade 
moet lijden; 

Gelet op de artikelen 153 en 154 der Ge
meentewet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 7 
Augustus 1928, n°. 25); 

Gel et op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, Handel en ijverheid van 
15 Augustus 1928, o 0

• 173 B, Afdeel·ing Volks
gezondheid, en van Onzen Minister van B in
nenlandsche Zaken en La ndbouw van 20 Au
gustus 1928, o 0

• 7931, Afdeeling Binnenl andsch 
Bestuur ; 

Hebben goed gevonden en vérstaan: 
voornoemd besluit van Burgemeester en 

Wethouders van Oud-Vossemeer te vern ietigen 
wegens strijd met het algemeen belang. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij 
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad za l worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den R aad van State. 

Het Loo, den 25sten Augustus 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SI o tem aker de B ru ï ne. 

De Minister van B innenlandsche Zaken 
en Landbouw, J. B. Kan. 

( Uitgeg. 17 September 1928.) 
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25 Augustus 1928. BESLUIT tot schorsing 
van een besluit van burgemeester en wet
houders der gemeente Rijssen dd. 23 Juli 
1928 tot het gelasten aan den keurmeester, 
hoofd van dienst, A. A. B osch te Rijssen, 
om van stond af aan nà slachting te keu
ren ter plaatse van slachting. S. 350. 

Ge.~chorst tot 1 Juli 1929. 

27 Augustus 1928. BESLUIT, tot uitvoering 
van de artikelen 7, 56a, 56c en 56e der 
Kieswet. S, 351. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 7 
Juli 1928, n°. 6663, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

Den Raad van State gehoord (advies vftn 31 
Juli 1928, n°. 20); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mini
ster van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
van 21 Augustus 1928, n°. 7916, afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur ; 

Gelet op de wet van den 2l sten Juli 1928 
(StaaJ,sb/,ad n°. 288), tot wijziging van de Kieswet, 
de Provinciale wet en de Gemeentewet, alsmede 
op de artikelen 7, 56a, 56c en 56e der Kieswet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Art. I. Voor het verzoekschrift, bedoeld in 
artikel 7 der Kieswet ; voor de volmacht, be
doeld in artikel 56a dier wet ; voor de kaart, 
bedoeld in artikel 56c dier wet en voor de lijst, 
op te maken ingevolue artikel 56e dier wet, 
worden vastgesteld de bij Ons t egenwoordig be
sluit behoorende modellen Ia, Ib, II, III en IV. 
De kaart model III is groen gekleurd. 

Formulieren voor het ingevolge artikel 7 der 
Kieswet aan het gemeentebestuur in t e dienen 
verzoekschrift (modellen Ia en lb) worden ieder 
jaar van 15 September tot en met 31 December 
ter secretarie kosteloos verkrijgbaar gesteld. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het StaatsbTad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het S taatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 27sten Augustus 1928. 
WILHELMINA. 

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

( Uitgeg. I S eptember 1928. 

:.vIODEL la .. (Artikel 7, laatst e lid, der Kieswet.) 

Aan 
Burgemeester en Wethouders 

der gemeente . . . . . . . 

De onder , eteekende, . . . . . . . . 1, ge-
boren te .. ..... , den .. . ... , 
wonende ........ 2, verzoekt aan Uw 

b d t d ki 1 .. t hem 1 .. 
estuur, a e ezers IJS haar za aanw1Jzen 

a ls bevoegd om, krachtens art . 4a, eerste lid, 

der Kieswet, voor de verkiezing van de leden 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

van de Provinciale Staten _ 3 bij 
den Gemeenteraad 

volmacht te stemmen. 

, ~~j grondt dit verzoek op de omstandigheid, dat 

zijn 
haar beroep of werkzaamheden medebrengen, dat 

h.ï 
1 ...J). herhaaldelijk of althans gedurende het ge

ZIJ 
deelte van het jaar, waarin de stemming ge
woonlijk valt, werkzaam pleegt te zijn buiten 

Uwe gemeente, terwijl zhijne afwezigheid, indien 
are 

hï ...J). gedurende het tijdvak of de tijdvakken, 
ZIJ 

hï 
waarin ....\1 aldus werkzaam is, een of meermalen 

ZIJ 
in Uwe gemeente t erugkomt, als regel telkens 
langer dan drie dagen duurt. 

h .. 
Ten blijke daarvan deelt ~~ het volgende 

ZIJ 
mede 

Gedaan te . . . . . , den 
. den verzoeker 

(Handteekenmg van de verzoekster) 

1 Naam en voornamen voluit geschreven. Ge-
l huwde vrouwen en weduwen te vermelden met 

den naam van haren echtgenoot of overleden 
echtgenoot, onder toevoeging van haren eigen 
naam, voorafgegaan door het woord "geboren" 
of een afkorting van dat woord. 

2 Gemeente, straat en huisnummer in te 
vullen. 

3 in te vullen naar gelang het verzoek be
trekking heeft op de verkiezing voor een, twee 
of drie der vertegenwoordigende lichamen. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 27 Augus
tus 1928 (St,aatsblad n°. 351). 

Mij bekend, 
de M in. van Binnen!. Zaken en Landbouw, 

J. B. K a n. 

MODEL Ib. (Artikel 7, laatste lid, der Kieswet.) 

Aan 
Burgemeester en Wethouders 
der gemeente . 

De ondergeteekende, . . . . 1, ge-
boren te . . . . . . . , tien . . . . . . . . , 
wonende . . . . . . . ', verzoekt aan Uw 
bestuur, dat de kiezerslijst haar zal aanwijzen 
als bevoegd om, krachtens artikel 4a, tweede 
lid, der Kieswet, voor de verkiezing van de leden 

de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
van de Provinciale Staten 

der,Gemeenteraad ________ _ 
bij volmacht te stemmen. 

Zij ~rondt dit verzoek op de omstandiî heid, 
dat zij gehuwd is met . . . . . . . , ge
boren te . . . . . . . . , den . . . . . . . , 
wiens beroep of werkzaamheden medebrengen, 
dat hij herhaaldel1jk of althans gedurende het 
gedeelte van het jaar, waarin de stemming 
gewoonlijk valt, werkzaam pleegt te zijn buiten 
Uwe gemeente, terwijl zijne afwezi~heid, in
dien hij gedurende het tijdvak of de tiJdvakken, 
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waarin hij aldus werkzaam is, een of meermalen 
in Uwe gemeente terugkomt, als :regel telken~ 
langer dan drie dagen duurt en voorts, dat ZIJ 

met haar man, in verband met diens beroep 
of werkzaamheden, afwezig pleegt te zijn. 

Ten blijke daarvan deelt zij het volgende 
mede 

Gedaan te den .... 

(Handteekening van verzoekster) 

I r aam en voornamen voluit in te vullen. 
Als naam te vermelden dien van den echtgenoot 
van verzoekster, onder toevoeging van haren 
eigen naam, voorafgegaan door het woord 
. geboren" of een afkorting van dat woord. 
' 2 Gemeente, straat en huisnummer in te 
vullen. 

3 In te vullen naar gelang het verzoek be
trekking heeft op de verkie~ing voo: een, twee 
of drie der vèrtegenwoordigende lichamen. 

< Naam en voornamen voluit in te vullen. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 27 Augus
tus 1928 (Staatsblad n°. 351). 

Mij bekend, 
De ,l[ in. van Binnenl. Zaken en Landbouw, 

J. B. Kan. 

MODEL II (Artikel 56a der Kieswet.) 

VOLM...<\CHT. 

De ondergeteekende, . . . . . . . . ', ge-
boren te . . . . . . , den . . . . , wijst 

h.i" 
voor het geval ....,\! zal voorkomen op de kiezers-

ZIJ 
lijst der gemeente . . . . . . en daarop aan
gewezen is als bevoegd bij volmacht te stem
men, . . . . . . 2, geboren te . . . . . . , 

den . . • . . . . . . , aan als hzjjn gemachtigde 
aar 

om bij de verkiezing van de leden van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
de Provinciale Staten voor 
den Gemeenteraad 
hem 
haar te stemmen. 

Gedaa u te . . . . . . , den 

(Handteekening van den kiezer) 

Burgemeester l 
Ambtenaar 
ter secretarie r 

1 Naam en voornamen voluit in te vullen. 
' Naam en voornamen voluit in te vullen. 
3 In te vullen voor welke verkiezing de vol-

macht geldt : elke volmacht op te maken 
slechts voor één der drie vertegenwoordigende 
lichamen. 

• In te vullen naar gelang de burgemeester of 
de door dezen aangewezen ambtenaar de vol
macht opmaakt en onderteekent. H et woord 
"ambtenaar" kan vervangen worden door de 
vermelding van den rang : bijv. klerk, commies, 
e.d. 

.AANTEEKENING. 

Ondergeteekende . . . . . . . . . . 1, ge
boren te . . . . . . , den . . . 
neemt bovenstaande volmacht aan. 

Gedaan te . . . . . . , den . . . . . . 

(Handteekening van den gerrwel!tigde) 

. . , Burgemeester 1 

. . , Ambtenaar f • 
ter secretarie 

' Naam en voornamen voluit in te vullen. 
2 In te vullen naar gelang de burgemeester of 

r:l e door dezen aangewezen ambtenaar de vol
macht opmaakt en onderteekent. H et woord 
ambtenaar" kan vervangen worden door de 

;ermelding van den rang: bijv. klerk, commies, 
e.d. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 27 Augus
tus 1928 (Staatsblad n°. 351). 

Mij bekend, 
De Min. van Binnenl. Zaken en Landbouw, 

J. B. Kan. 

MODEL III. (Artikel 56c der Kieswet.) 
Voorzijde. 

KIESKRING . . . . . 1 2 

STEMDISTRICT . . . 

Oproeping voor de 
stemming ter ver
kiezing van de leden . 
van ..... op den 
datum, aan ommezijde 
vermeld. 

Het stembureau 
houdt zitting in. . . 
...... van des 

voormiddags acht tot 
tot des namiddags 
vijf uur. 

Zie ommezijde. 

. Aan ... (voor-
letters) 3 • • • • • 

. . (naam) 3 N°. . 

. . van de kiezers
lijst der gemeente . . 

... (woon-
plaats) 

1 In te vullen h~t nummer van den kies
kring, en voor de verkiezingen van de leden 
van de Tweede Kamer en van de Provinciale 

1 Staten bovendien den naam der gemeente, 
waar het hoofdstembureau is gevestigd. 

2 Indien het betreft de verkiezing van de 
leden van den raad eener gemeente, die niet in 
kieskringen is verdeeld, vervalt de vermelding 
van den Kieskring. 

3 In te vullen voorletters en naam van den 
kiezer, die de volmacht verleende. 
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Achterzijde. • 

-!Je stemming wordt geJwuden op (datum, 1naa1ul, 
Jaar). 

De lijsten van candidaten, in de volgorde 
der nummers en letters, zooals die door het lot 
aangewezen zijn : 

Nummer 

1 
(letter) 

(Naam en 
-,-

voorletters 1 

of 
1 

voornamen.) 1 
(Woonplaats) 1 

, .. . 1 · . 1 .. 
enz. 

Deze kaart mede te brengen. 

Artikel 128 van het Wetboek van Strafrecht: 
,,Hij die zich opzettelijk voor een ander uit

gevi:nde, _aan eene krachtens wettelijk voor
schrift Uitgesohreven verkiezing deelneemt, 
wordt gestraft met gevangeni. straf van ten 
hoogste een jaar". 

Artikel 150a der Kieswet : 
"Hij die bij eene verkiezing als gemachtigde 

stemt voor een persoon, wetende dat deze over
leden is, wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoog te een maand of "eldboete van ten hoog
ste duizend gulden." 

0 

H erinnering : Krachtens artikel 72 tweede 
l~~. der Kieswet is ieder, die volgens d~ kiezers
lust bevoe~d is tot de keuze mede te werken 
verplicht z10~ binnen den voor de stemming 
bepaal~en tud ter uitoefening van zijn kies- , 
recht b1J het stemb~eau aan te melden, tenzij 
voor hem eene geldige reden van verhindering 
bestaat. 

• In plaats van de vermeldi.1'.g van de lijsten 
van candidaten op de kaart, kan aan de kaart 
afzonde~~jk worden toegevoegd een afdruk 
van de liJsten van candidaten in de volgorde der 
nummers en letters. 

Behoort bij Koninklijk beslwt van 27 Augus
tus 1928 (Staatsblad no. 351). 

M;j bekend, 
De J1.n. van B innenl. Zaken en Landbouw, 

J . B. K an. 

l\IonEL IV. (Artikel 56e der Kieswet.) 

LIJBT van de kiezers, die voor de stem
ming in de gemeente . . . . . , te houden 
op den . . . . . ter verkiezing van de leden 

~e Tweede Kamer der Staten-Generaal } 
van de Provinciale Staten 1 

den Gemeenteraad 
een gemachtigde hebben aangewezen. 

8 
~ z 

G EMEENTE 

Kiezer. Gemachtigde. 

1 1 

1 In te vullen voor welke verkiezing de lijst 
geldt. 

2 De namen worden geplaatst in alphabetische 
volgorde. Gehuwde vrouwen of weduwen te 
vermelden met den naam van haren echtgenoot 
of overleden echtgenoot onder toevoeging van 
baar eigen naam voorafgegaan door het woord 
,,geboren" of eene afkorting van dat woord. 

Behoort bij Koninklijk beslwt van 27 Augus
tus 1928 (Staatsblad n°. 351). 

Mij bekend, 
De ,lf in. van Binnenl. Zaken en Landbouw, 

J. B. Kan. 

27 Augustus 1928. BESLUIT, tot nadere wij
ziging van het Koninklijk besluit van 8 
December 1917 (Staatsblad n°. 687) sedert 
gewijzigd, tot uitvoering van artikel 8 der 
Kieswet. . 352. 

Wij WILHELl\UNA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binneulandsche Zaken en Landbouw van 7 Juli 
1928, n°. 6663, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Den Raad van State gehoord (advies van 31 
Juli 1928, n°. 20) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen M;nis
ter van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
van 21 Augustus 1928, n°. 7916, afdeeling Bin
nenlandsch Bestuur ; 

Gelet op de wet van den 2lsten Juli 1928 
(Staatsblad n°. 288), tot wijzinging van de Kies
wet, de Provinciale Wet en de Gemeentewet; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Art. I. Ons besluit van 8 December 1917 
(Staatsblad n°. 687), sedert gewijzigd, ter uit
voering van artikel 8 der Kieswet, en het bij 
dat beslwt gevoegd model der kiezerslijst, 
worden nader gewjjzi"d als volgt: 

In artikel 1, zesde lid, wordt de datum: ,, 1 
Februari" veranderd in : 1 Januari. 

In artikel 1 wordt tussohen het negende en 
tiende lid een nieuw lid ingevoegd, luidende : 

Naar gelang do kiezer bevoegd is om bij vol
macht te stemmen, hetzij voor de verkiezing 
van leden van de Tweede Kamer der Staten
Generaal, of van de Provinciale taten of van 
den gemeenteraad, hetz ij voor de verkiezing 
van leden van twee of drie der evengenoemde 
vertegenwoordigende lichamen, worden achter 
zijn naam in de daarvoor bestemde onderdeelen 
van de twaalfde kolom de letters K ., S. of G. 
geplaatst. · 

In artikel 2 en artikel 3, eerste lid, wordt de 
datum : ,,22sten Ma-art" veranderd in : 22sten 
Februari. 
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In artikel 3 vervalt het tweede lid. 
Artikel 4 wordt gelezen : 
Het uittrek el uit de kiezerslijst, bedoeld in 

artikel 64 der Kieswet, bevat het volgnummer, 
de namen en voornamen der kiezers, de dag
teekening hunner geboorte, de vrnonplaats in de 
gemeente ; bij de namen der kiezers, die mede
gedeeld hebben in eene andere gemeente aan de 
stemming te willen deelnemen, eene aanteeke
ning van die mededeeling, en voorts bij de na
men der kiezers, die bevoegd zijn bij volma,cht 
te stemmen, eene aanteekening van de gegeven 
volmacht, met vermelding van naam, voorna
men, dagteekening en plaats van geboorte van 
den gemachtigde. In de eerste kolom wordt 
vóór elk volgnummer een voldoende ruimte 
opengelaten voor het stellen van de paraphen . 
overeenkomstig artikel 76 der Kieswet en van ' 
de aanteekening overeenkomstig artikel 56g, 
tweede lid, dier wet. 

Voor het bij Ons bovengenoemd besluit 
van 8 December 1917 (Staatsblad n°. 687), se
dert gewijzigd, behoorende model der kiezers
lijst, wordt nader vastge teld het bij Ons tegen
woordig besluit gevoegd model van die ljjst. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien derdagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsohe Zaken 
en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrüt zal wot·don 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 27sten Augustus 192 . 
WILHELMINA. 

De .iJfin. van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
J. B. Kan. , 

~ 
Q 

3 -. 

( Uitge,g. l September 1928.) 
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Behoort bij Koninklijk besluit van 27 Augu 
tas 192 (Staatsblad n°. 3ó2). 

Mij bekend, 
De Min. van Binnenl. Zaken en Landbouw, 

J. B. Kan. 

27 AuguBtu,s 1928. BE LUI'I.', tot ,vijziging 
van het Koninklijk besluit van 26 Mei 
1922 (Staatsblad n°. 382), tot uitvoerinO' 
van de artikelen ó7b en 57/ der Kieswet." 
s. 3ö:3. 

Wij WILHEtMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 7 
Juli 1928, n°. 6663, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

Den Raad van State gehoord (advies van 31 
Juli 192 , n°. 20); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw van 21 Augustus 1928, no. 7916, afdee
ling Binnenlandsch Bestuur; 

Gelet_ op de wet van den 2lsten Juli 1928 
(Staatsblad n°. 288), tot wijziging van de Kies
wet, de Provinciale Wet en de Gemeentewet, 
alsmede op de artikelen 57b en ó7/ der Kies
wet· 

'Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Art. I . Met wijziging in zooverre van Ons 
besluit van 26 Mei 1922 (Staatsblad n°. 382), 
worden voor de bij dat -besluit behoorende 
modellen I en II nader va tgesteld de onder 



03 27 AUGUS TUS ( ')fö'.:3) 1928 

dezelfde nummers bij Ons tegenwoordig be
sluit gevoegde Modellen. 

Art. IL Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
tcekening van het Staatsbl,ad, waarin het is 
ge,,laatst. 

Onze Minister van BinnenJandsche Zaken 
en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblacl zal worden 
geplaatst en "·aarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, cleu 27Rten Augustus 1928. 
WILHELMINA. 

De .lf in. van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
J. B. K a n. 

( Uitgeg. l Se ptember 1928.) 

MODEL I (art ikel 57b der Kieswet.) 

Ondergeteekende, 1 

burgemeester der gemeente . . . . . . . . . 
ambtenaar t er secretarie dèr gemeente -. - .- .---: 1 

alj,ngewtizen ingevolge a rtikel 57b der Kieswet, 
verklaart, dat heden, den 
de medeondergeteekende . . . . . . 0, ge
boren te . . . . . . , den . . . . . . 

diens 
volgens hare opgaaf, voorkomende 

op de kiezerslijst der gemeente . . . . . , gel
dende voor de verkiezing van de leden van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 3 
Provinciale-Staten - ' voor 
welke verkiezing de stemming zal plaats heb
ben op den . . . . . . . . . hem in persoon 
heeft medegedeeld in de gemeente . . . . . 

. . . aan die st emming te willen deelnemen 
zijn · 

en daartoe als naar adres in laatstgenoemde 

gemeente heeft opgegeven : . . . . . . . . 

Gedaan te . . . . den 

MODEL II (Artikel 57/ der Kieswet.) 

LIJST van de kiezers, aan wie is gezonden 
de oproepingskaart, bedoeld in artikel 53 
der Kieswet voor de stemming in de 
gemeente . . . . . . . , t e houden op 
den . . . . . tor verkiezing van de leden 
van de Twe~de!Camerder Staten-Generaal 1 

Provmc1ale Staten 
en wier naam niet voorkomt op de kie
zerslijst dier gemeente. 

1 ·uallurmn1aalmn1 
---

vooqaq lOAl.sa,x .mp 
Pl.9 "F'll all10M>ll~ 
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l . qw "F'll all10.o.all~ 
1 ua.o.allaildo Jazaµr 
1 uap .10op ' sa.rpv 
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1s rifs.iazaµ1 .Ialf(aa, 

o 'a1uaama{) 
- --

"Sl'll'll!da1.1ooqa{) 

- --- ---
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~ g 
0 8 
>"' A 

---·--·----- .. 
É 
"' "' z Handteekening 

van. den kiezer . . . . , Burgemeester } 
. . . . , Ambtenaar ter 

Secretarie 

j 
l 1 8 - -----

·Jammnullio ;\_ 

1 In te vullen naar gelang de burgemeester 
of de door dezen aangewezen ambtenaar de 
verklarïng opman,kt en onderteekent. H et 
woord "ambtenaar" kan vervangen worden 
door de vermelding van den rang : bijv. klerk, 
commies e. d. . 

2 Naam en voornamen voluit in te vullen. 
Gehuwde vrouwen en weduwen t e vermelden 
met den naam van haren echtgenoot of over
leden echtgenoot, onder toevoeging van ha
ren eigen naam, voorafgegaan door het woord 
,,geboren" of eene afkorting van dat woord.' 

3 In t e v ullen naar gelang de verkiezing wordt 1 

[ehouden voor de Tweede K amer der Staten
üeneraal of voor de Provinciale Staten. 

• Zoo mogelijk straat en huisnummer in te 
vullen. 

Behoort bij Kouinklijk besluit van 27 Augus
tus 1928 (Staatsblad n°. 353). 

Mij bekend, 
De _lf in. van Binnenl. Zaken en Landbouw, 

J . B. Kan. 

" C!l 

In te vullen naar gelang de verkiezing 
wordt gehouden voor de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal of voor de Provinciale Staten. 

2 De namen worden geplaatst in alphabe
tische volgorde. Gehuwde vrouwen of wedu
wen te vermelden met den naam van haren 
echtgenoot of overleden echtgenoot onder 
toevoeging van haar eigen naam voorafgegaan 
door het woord "geboren" of eene afkorting 
van dat woord. 

Behoort bij K oninklijk besluit van 27 Augu 
t us 1928 (Staatsblad n°. 353). 

Mij bekend, 
De j)f in. van B innenl. Zaken en Landbouw, 

J. B. Kan. 
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27 Augustus 1928. BESLUIT, tot wijziging 
van het Koninklij·k besluit van 12 Decem
ber 1917 (Staatsblad n°. 692), sedert gewij
zigd, tot uitvoering van artikelen der Kies
wet, der Provinciale Wet en der Gemeen
tewet. S. 354. 

Wij WILHELMINA, enz. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 7 
Juli 1928, n°. 6663. afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

Den Raad van State gehoord (advies van 31 
Juli 1928, n°. 20); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minis
ter van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
van 21 Augustus 1928, n°. 7916, afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur ; 

Gelet op de wet van den 2lsten Juli 1928 
(Staatsblad n°. 288), tot wijziging van de Kies
wet, de Provinciale \Vet en de Gemeentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Met wijziging in zooverre van Ons besluit 

van 12 December 1917 (Staatsblad n°. 692), se
dert gewijzigd, te bepalen : 

Art. I. In elk der bij Ons besluit van 12 
December 1917 (Staatsblad n°. 692), sedert ge
wijzigd, behoorende modellen XI en XII 
voor het besluit van het centraal stemburau, 
bedoeld in artikel 97 der Kieswet, wordt onder 
het hoofd : Vaststelling van den uitslag, voor 
de woorden: ,,Ter voldoening aan artikel 105 
der Kieswet rangschikt het centraal stem
bureau ten aanzien van iedere lijst de daarop 
voorkomende, niet gekozen, candidaten als 
volgt:" aelezen: 

Ter voldoening aan artikel 105 der Kieswet 
rangschikt het centraal stemburea u ten aan
zien van .iedere lijst de daarop voorkomende 
candidaten als volgt : 

Art. II. Voor het proces-verbaal van de 
zitting, bedoeld in artikel 142a der Kieswet, 
artikel 70e bis der Provinciale Wet en artikel 
38c bi~. der Gemeentewet, wordt vastgesteld 
het b1J Ons tegenwoordig besluit behoorend 
model n°. XVIII A . 

Art. III. Artikel 21 van Ons besluit van 
12 December 1917 (Staatsblad n°. 692), sedert 
gewijzigd, wordt gelezen als volgt : 

Voor het bij artikel 97 der Kieswet bedoelde 
besluit en voor de bij de artikelen 108 en 142a 
dier wet, de artikelen 70e bis en 70/ der Pro
vinciale Wet en de artikelen · 38c bis en 38d der 
Gemeentewet bedoelde processen-verbaal en 
besluiten worden vastgesteld de bij dit besluit 
gevoegde modellen (Modellen VIII- XXI). 
. Art. IV. Dit besluit treedt in werking met 
mgang_ van den tweeden dag na dien der dag
teekenmg van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

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

Het Loo, den 27sten Augustus 1928. 
WILHELMINA. 

De Jfin. van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
J. B. K an. 

(Uitgeg. l September 1928.) 

MODEL XVIII A. (Artikel 142a der Kieswet, 
artikel 70e bis der Provinciale Wet, artikel 

38c bis der Gemeentewet. ) 

I>roces-verbaal van de zitting, bedoeld in 
artikel 142a der Kieswet (artikel 70e bis der 
Provinciale Wet, art. 38c bis der Gemeentewet). 

Het centraal stembureau neemt zitting io 
het daartoe aangewezen lokaal der ____ _ 
ten ____ ure. 

De voorzitter deelt mede, dat hij op ___ _ 
19_ mededeeling heeft ontvangen van : 

1. 
2. 
3. 
enz. (Hier ten aanzien van iedere openge

vallen plaats invullen van wie(n) de 
mededeéling is ontvangen en op welke 
wijze zij is opengevallen.) 

Aangezien derhalve de Voorzitter op den
zelfden dag kennis heeft gekregen van het 
openvallen van meer dan één plaats in --------------
·-·---·-·-

1 en het met het oog op de vervulling 
van deze of van later openvallende plaatsen 
van belang kan zijn, in welke plaats het eerst 
een candidaat zal worden benoemd verklaard, 
gaat het centraal stembureau over tot de aan
wijzing door het lot van de volgorde, waarin 
die plaatsen zullen worden vervuld. 

H et lot wijst aan, dat de openge,-allen plaat
sen in de onderstaande volgorde zullen worden 
vervuld: 

1. de plaats opengevallen door ____ _ 
2. de plaats opengevallen door . ___ _ 
3. enz. 
enz. 
De voorzitter doet hiervan mededeeling. 
Er zijn door de in het lokaal aanwezige kie-

zers ·geene bezwaren ingebracht. (Ingeval bezwa
ren zijn ingebracht worden die hier vermeld.} 

En is na afloop van dit een en ander proces
verbaal opgemaakt in tegenwoordigheid van. 
allen, die zich in het lokaal bevonden. 

Gedaan te ... ________ den 
Voorzitter. 

_____ Le,den. 

1 In te vullen : Tweede Kamer der Staten
Generaal, Provinciale Staten of Gemee.nteraacl. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 27 Augus
tus 1928 (Staatsblad n°. 354). 

M:ij bekend, 
De Min. van Binnen/. Zaken en Landbouw, 

J. B. Kan. 

30 AugWJtus 1928. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
op 27 Juni 1928 te 's-Gravenhage tusschen 
Nederland en Portugal gesloten overeen
komst in zake de wederzijdsche erkenning 
der in beide I anden bestaande voorschri f. 
ten betreffende de reddingsmiddelen aan 
boord van schepen. S. 355. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de op 27 Juni 1928 te 's-Gravenhage 

tusschen Nederland en Portugal gesloten over. 
eenkomst in zake de wederzijdsche erkenning 
der in beide landen bestaande voorschriften 
betreffende de reddingsmiddelen aan boord 
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van schepen, van welke overeenkomst een af
druk en eene vertaling bij dit Besluit zijn ge
voegd; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 22sten Augus
tus 1928, Directie van het Protocol, n°. 25762; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bedoelde overeenkomst, a lsmede de vertaling 

daarvan te doen bekend maken door de plaat-
sing van dit Besluit in het Staatsblad. · 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoe
ring van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 30sten Augustus 1928. 
WILHELMINA. 

De Ministe, · van Buitenlandsche Zaken, 
B e e l a e r t s v a n B I o k I a n d. 

( Uitgeg. 18 Septe,nber 1928.) 

ACCORD entre l e Gouvernement des Pays
Bas et l e Gouvernement de la R épublique 
portugaise concernant la reconnaissance 
r4cipr9_qv,e 4es prescr;ptions des lois des 
deux pays sur les engins de sau·vetage à 
bord des navires. 

Le Gouvernement des Pays-Bas et Je Gou
vernement de la République portugaise, con
sidérant qu' il n'y a pas de différences essen
tielles entre Ie Chapitre I, Titre III, du décret 
Royal du 22 septembre 1909 et Ie décrnt n°. 
11020 du 20 juin 1925, sur les engins de sau
vetage ont autorisé les soussignés à établir 
l'accord suivant ·pour la reconnaissance des 
certificats respectifs. 

Article ler. Les navires portugais, à voile 
et à propulsion mécanique, ayant un certificat 
valable des engins de sauvetage, délivré par 
l 'autorité maritime en conformité du décret
loi n°. 11020 du 20 juin 1925, seront admis 
dans les ports des Pays-Bas, saus besoii:i d'au
cune inspection des eng ins de sauvetage; les 
navires néerlandais, à voile et à propulsion 
mécanique, ayant un certificat de navigabilité 
valable, seront également admis dans les ports 
portugais sans aucune inspection des engins 
de sauvetage. 

Cependant il est bien entendu que les auto
rités maritimes dans chacun des deux pays 
continueront à exercer Ie controle sur Ie rap
port entre Ie nombre des personnes à bord (et 
à embarquer) et la capacité des engins de 
sauvetage, visé par les lois nationales. 

Art. 2. Le présent accord ne vise pas les 
navires d'émigrants néerlandais dans les ports 
portugais, auxquels sera toujours appliqué Ie 
décret-loi n °. 11020 du 20 juin 1925. 

Art. 3. Le présent accord entrera en v1-
gueur Ie ler juillet 1928. 

Fait à La Haye, Ie 27 juin 1928. 
B e e 1 a e r t s v a n B 1 o k 1 a n d. 
A. M. B a r t h o l o rn e u 1"" e r r e i r a. 

Ver t a I ing. 

OVEREENKOMST tusschen de Nederland
sche Regeering en de Regeering de1· Por
tugeesche Republiek in zake de weder
zijdsche erkenning ·van de wettelijke voor
schriften der beide landen betreffende de 
reddingsmiddelen aan boord van schepen. 

De Nederlandsche Regeering en de Regee
ring van de Portugeesche Republiek, over-

wegende dat er geen wezenlijke verschillen 
bestaan tusschen Hoofdstuk I , Titel III , van 
het Koninklijk Besluit van 22 September 1909 
en het besluit n°. 11020 van 20 Juni 1925 , 
betreffende de reddingsmiddelen,. hebben de 
ondergeteekenden gemachtigd tot het aangaan 
van de volgende overeenkomst voor de erken-
11ing van de wederzijdsche certificaten: 

Art. 1. De Portugeesche schepen, ze ilsche
pen of schepen met mechanische voortbewe
ging, die in het bezit zijn van een geldig cer
tificaat voor reddingmiddelen, afgegeven 
dooL' de maritieme autoriteit overeenkomstig 
de verordening 11°. 11020 vau 20 Juni 1925, 
worden in de Nederlandsche havens toegelaten 
zonder dat eenige inspectie van de ,·edding
midde len 11oodig is; de Nederlandsche sche
pen . z ilscl,epen of schepen mEt mechanische 
voortbeweging, die in het beziL zijn van een 
ge ld ig zeewaardigheidscertificaat, worden 
eveneens toegelaten in de Portugeesche havens 
zonder dat eenige inspectie van de redding
middelen noodig is. 

H et is evenwel· verstaan, dat de ma"titiëme 
autorite iten in elk der beide landen zullen 
voortgaan het toezicht uit te oefenen op het 
verband , tusschen het aantal personen aan 
boord (en in te schepen) en de capaciteit der 
reddingm iddelen, als bedoeld in de nationale 
wetten. 

Art. 2. Deze overeenkomst doelt niet op 
Nederlandsche landverhuizersschepen in Por
tugeesche havens, op welke steeds de vero1·de
ning n°. 11020 van 20 Juni 1925 zal worden 
toegepast. 

Art. 3. Deze overeenkomst treedt op 1 Jul i 
1928 in werking. 

Gedaan te 's-Gravenhage, den 27sten Juni 
1928. 

Be e I a erts van B 1 o k l and. 
A. M. B a r t ho l o m e u F e r re i r a. 

30 A·ug-ustus 1928. KONINKLIJK BESLUIT 
Aan een krachtens art. ll4bis der Ge
meentewet vastgestelde verordening kan 
door Ged. Staten de goedkeuring niet 
worden onthouden op grond dat aan de 
daarbij ingestelde commissie van bijstand 
een taak wordt opgedragen, welke met 
art . 54, tweede lid , der Gemeentewet in 
strijd is. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Tiel tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Gelderland va11 
24 April 1928 , no. 157, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan het raadsbesluit dier ge
meente van 9 December 1927, no. 12, strek
kende tot vaststelling van eene verordening 
op de I icht- on krachtbedrijven der gemeente 
Tiel; 

Den Raad van State, Afdeeling voo1· de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 Augustus 1928, no. 728 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 23 
Augustus 1928, no. 8065, Afd. B . B.; 

0. dat de Raad van Tiel in zij ne vergade
ring van 9 December 1927 heeft vastgesteld 
eene verordening op de Licht- en Krachtbe
drijven der gemeente Ti el, waa,·bij met toe-
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passing van art . ll4b is der Gemeentewet wordt 
afgeweken van de in de artt. 113 en 144 
dezer wet gestelde regelen en waarin voorts 
onder meer de navolgende bepal ingen voor
komen: 

Art. 2. (1) B. en W. worden in het be
heer der bedrijven bijge taan door eene vaste 
commissie, bestaande uit en voorzitter, tevens 
lid en vier andere leden van den Gemeente
raad. 

Art. 7. De commissie beveelt den aankoop 
van grondst.offen, werktuigen en al hetgeen 
Yoor de gas-productie e n -distributie en van 
alles, wat voor de distributie van electrischen 
stroom benoodigd is, doet de nevenproducten 
der gasbe reicling op de voordeel igst mogelijke 
wijze verkoopen en beslist omtrent wijziging 
of uitbre iding der openbare verlichting, hetzij 
cleze door gas dan wel door electric ite it ge
sch iedt. 

Art. 10. Do benoem ing, de schorsing e n het 
ontslag van al het overige aan de bedrijven 
verbonden personeel gesch iedt door de com
missie, den Directeur gehoord, en voor zoo
veel de benoeming betre ft, binnen de grenzen 
der bedrijfsbegrooting. 

Art. 14 . (8) De commissie beslist of een ig 
werk of eenige leverantie zal worden aange
merkt als uitbreiding of vernieuwing, clan 
wel als gewoon onderhoud. 

dat Gedeputeerde Staten bij hun beslu it van 
24 April 1928, no. ló7, aan dit raadsbeslui t 
goedkeuring hebben onthouden, uit overwe
ging, dat bij de genoemde verordening aan de 
Commiss ie van Bijstand een ze lfstandige taak 
inzake het beheer der bedrijve n wordt toege
kend; dat krachtens art. ó4, lid 2, der Ge
meentewet aan eene commissie van bijstand 
slechts opgedragen kan worden Burgemeester 
en Wethouders bij te staan in het beheer va11 
bepaalde takken van de gemeente-huishouding 
en derhalve alleen een adviseerende taak kan 
worden verleend; dat ook alleen Burgemees
ter en vVethouders verantwoording schuld ig 
zijn wegens het clagelijksch bestuur aa n den 
Raad (art. 183 der Gemeentewet) en niet de 
Commissie van Bijstand ; dat derhalve de on
derwerpelijke verordening in strijd is met de 
wet; dat do Raad, niettegenstaande den aan
dran g van hun college. weigert de verorde
ning te wij zigen ; 

dat va n dit besluit van Gedeputeerde Staten 
de Raad der gemeente Tiel bij Ons in beI"Oep 
is gekomen, aanvoerende. dat hem hem be
kend is, dat er een voortdurende strijd is ge
,rnest over de bevoegdheden van de Comm iss ie 
van Bijstand e n dat in het a.lge1neen aan 
·zulke comm issiën "geen zelfstandigheid we n! 
toegedacht, omdat de reeds vóór het tot stand 
komen der Gemeentewet geuite vrees voor een 
., imperium in imperio" langen tijd heeft over
heerscht en de interpretatie van art. 54 heeft 
beïnvloed ; dat het hem echter tevens bekend 
is, dat in de latere jaren bij de ontwikkeling 
der gemeenten de praktijk hee ft uitgewezen, 
dat er groote behoefte bestaat aan verl ich
ting van de taak van Burgemeester en Wet
houders en dat thans a ll erwege de absolute 
noodzake lijkhe id wordt gevoe ld om een ge
deelte van die taak zelfstandig te doen uit
'v~ren door ande,·e organen; dat de bedoelde 
noodzakelijkheid zoo ondubbelzinnig bestaat. 

dat in de praktijk de Commissie van B ijstand 
voor een bepaald bedrij f veelal zoo goed als 
geheel de leiding van dat bedrijf hee ft en aa11 
hare voorstellen en besluiten fo1meele sancti e 
wordt gegeven doo r Burgemeester en ·w ethou
ders; dat derhalve thans die vJ"Oegere vrees 
de uitlegging van art. 54 niet meer beïnvloedt 
en zelfstandige bevoegdheden van Commissiën 
van Bijstand als niet-strijdig met dat artikel, 
worden aanvaard; dat dit laatste ook is ge
schied door de Gedeputeerde Staten van Gel 
derland, immers de thans gewraakte zelfstan
dige taak voor het overgroote deel is overge
nomen van de sedert 1917, en ook thans nog , 
geldende verordeningen op de Gasfabriek en 
het Electrisch Bedrijf te Tiel, welke verorde
ningen door de genoemde Staten zijn goed
gekeurd bij besluit van 2ó Juli 1917, no. 58: 
dat het dan ook verwonderlij k mag heeten, 
dat deze Staten thans hun oordeel in reaction
nairen geest herzien in plaats van hun vroe
ger oordeel te handhaven, waart.oe niet alleen 
de bovenbedoelde a lgemeen erkende noodza
kelijkhe id alle aanleiding moet geven, maar 
ook het feit, dat de bestaande praktijk in 1922 
is gesunctionneerd door de toevoeging van een 
tweede zinsnede aan het eerste lid van art. 
144 der Grondwet; dat hij cl an ook van oor
deel is dat de uitlegging van art. ó4 der Ge
meentewet onder de tegenwoordige omstan
digheden moet leiden tot het t.oestaan van 
zelfstandigheid aan de Comm issiën van B ij 
stand; dat die zelfstandigheid niet strijd ig is 
met het stelsel der Gemeentewet, hetwel k 
blijkt uit de memorie van toe lichti n g op het 
oorspronkelijke ontwerp van Thorbecke; dat 
de taal kundige beteekenis van het woord "bij
stand" volstrekt niet zelfstandigheid uitslu it; 
dat zelfstandig geldel ijk beheer wordt toege
laten door art. 114 bis der Gemeentewet; dat 
zelfstandige benoeming en onts lag van amb
tenaren wordt t.oege laten door ai·t. 145 der 
Gemeentewet en daardoor het bezwaar tegen 
art. 10 der verordening in iede r geval onj u ist 
is; dat het bezwaar, ontleend aan art. 183 
der Gemeentewet, niet opgaat, omdat de ge
wraakte artikelen de formeele verantwoorde
lijkheid van Burgemeester en W ethouders on
aangetast laten; dat spec iaal de artt. 7 en 14 . 
1 iel 8, noodzakelijk zijn voor de "efficiency" 
der onderwerpelijke bedrijven e n het louter 
adviseeren in de daar bedoelde gevall en 
slechts remmend zou werken; dat de Raad 
voorts van oordeel is, dat Gedeputeerde Staten 
niet geroepen zijn om bepalingen als de door 
hen gewraakte goed te keuren; dat immers 
deze bepalingen - a l zij n zij ia de ex art. 
114bis der Gemeentewet vastgestelde veror
den ing opgenomen - daarom nog niet zijn 
bepalingen, waarop krachtens het evenge
noemde wet artikel de go dkeur ing van Ge
de puteerde Staten vereischt is; dat integen
deel deze bepalingen thuis behooren in eene 
verordening, vastge teld op grond van art. 55 
der Gemeentewet. welke verordening slechts 
aan Gedeputeerde Staten behoeft te worden 
medegedeeld ; dat mitsdien, naar 's Raads ge
voelen, óók deze formeele onju istheid zich 
verzet tegen handhaving van het we igerend 
bes! uit van Gedeputeerde Staten; wesbal ve 
de Raad heeft verzocht het bestreden beslui t 
te vern ietigen en de oncle rwe1·pelij ke verorcle-
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ning alsnog goed te keurnn; 
0. dat de strekking van art . 114bis der Ge

meentewet is, aan den Raad te veroorlooven 
ter zake van met name aangewezen inkom
ten, ontvangsten on betalingen onder goed

keuring va n Gedeputeerde Stat n andere re
gelen te stellen dan die in de artt. 113 en 
114 der Gemeentewet omtrent de inkomsten, 
ontvangsten en beta lingen zijn geste ld ; 

dat de Gemeenteraad van Tie l, bij de vast
stelling van de bovengenoemde verordening op 
de Licht- en Krach tbedrijven de r gemeen te 
Tiel . van deze bevoegdhe id heeft gebru ik ge
maakt ten aa nz ien van de inkomsten, ont
va ngsten en betalingen bij het gasbedrijf en 
het electri cite itsbedrijf van de gemeente; 

dat Gedeputee rde Staten van Gelderland 
aan het raadsbes luit hunne goed keuring heb
ben onthouden. n iet op grond van gerezen 
bezwaren tegen de bij dit besluit gestelde 
1·egelen in art. 114.bis der Gemeentewet be
doeld , maar op g rond van overwegingen, di e 
daaraan vreemd zijn. met name, dat bij de 
Yerordening aan de daar genoemde Commis
s ie. van Bijstand eene ta ak zou zijn opgedra
gen, wel ke met art. 54, 2e lid , de r Gemeente
wet in strijd zou zijn; 

dat een zoodauig motief niet tot onthouding 
van de krachtens a rt. 11 4bis der Gemeente
wet vereischte goedkeuring kan le iden; 

dat mitsdi en het bestreden besluit van Ge
deputeerde Staten n iet kan worden gehand
haafd; 

Gezien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en vmstaan : 

het bes lui t van Gedeputee rde Staten van 
Gelderland van 24 April 1928, no. 157, te 
vernietigen. 

Onze Minister van B innenl andsche Zaken 
en L andbouw •is be last enz. {W. v. G.) 

1 S eptemb er 1928. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
verdrag met bijbehoorend protocol van 19 
F ebruari 1925 betreffende de vervaard i
ging en de b~reiding van. alsmede den 
hande l in verdoo vende midde len {Staats
blarl 1926, n°. 476) . S. 356 . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de wet van 30 December 1926 {Staats

blad n° . 475} tot ,,oorbehoud der bevoegdhe id 
tot bekrachtiging van het verdrag met bijbe
hoorenrl protocol van 19 Februari 1925, be
tteffencle de ve rvaardiging en de bereiding 
,-an, a lsmede den handel in ve rdoovende mid
delen, van welk verdrag en protocol een af
dtuk met. vertaling en bijlage bij dit B eslui t 
zijn gevoegd ; 1 

Overwegende, dat Onze akte van bekracht i
g- ing van genoemd verdrag en proto_col op 4 
Juni lfl28 te Genève is nederge legd 111 de ar
chieven van het Secretariaat van den Volken
bond on dat gezegd verdrag op 25 September 
1928 in werking za l treden ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 24 Augustus 1928, 
Directie van het Protocol , n° . 18697 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan ; 
m eergenoemd verdrag on pl'Otocol met ver-

1 · Zie voor de Fransche tekst van he t ver
drag Staatsblad 1926, n° . 475. 

tali ng en bijlage te doen bekendmaken door 
de plaatsing van dit Besluit in het Staatsblad. 

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

H et Loo, den l sten September 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister -van B uitenlandsche Za ken, 
B e e I a e r t s v a n B I o !< 1 a n cl . 

{Uitg eg. 19 September 1928.) 

V e r t a I i n g e n. 

Verdrag·. 
Albanië, Dui tschland , Oostenrij k , België, 

Brazilië, het Bri tsche Rijk, Canada, Australië, 
Zuid-Afri ka, Nieuw-Zeeland, de I ersche Vrij
staat en Bri tsch-Indië, Bulgarije, Chili, Cuba , 
D enemarken, Spa nje, Frankrijk, Gr iekenl and, 
Hongarije, J apan, Letland, Luxemburg, Nica
ragua, Nederland, Perzië, l'olen, Portugal , 
het Koninkrijk der Serven , Croaten en Slo
venen, Siam, Soedan, Zwi tserland, Tsjechoslo
wakije en Urnguay, 

Overwegende, dat de toepassing van de be
pali ngen van het Verdrag van 's-Gravenhage 
van 23 J anuari 1912 door de Verdragslui tende 
Partijen resultaten van groote beteekenis heeft 
gehad , maar dat de smokkelhandel in en het 
misbruik van de onder het Verdrag va ll ende 
sto ffen nog op groote schaal voortgaan ; 

Overtuigd, dat de smokkelhandel in en het 
m isbruik van deze stoffen niet metterdaad 
onderdrukt kunnen worden, wanneer niet de 
voortbrenging en de vervaardig ing van deze 
stoffen op meer doeltreffende wijze worden 
verminderd en wanneer niet op den interna
tionalen handel een nauwkeuriger controle en 
toezicht worden geoefend dan in bovenge
noemd Verdrag zijn voorz ien ; 

W enschende nieuwe m aatregelen te nemen , 
tene inde het door genoemd Verdrag beoogde 
doel te bere iken en de bepal ingen daarvan 
aa n te vullen en te versterken; 

Overtuigd, dat zoodanige vermindering en 
zoodan ig toezicht de sam enwerking van alle 
Verdragsluitende Partijen vereischen; 

Vertrouwende, dat deze menschlievende po 
ging de a lgemeene instemming van de betrok
ken l ande n· zal ontvangen; 

Hebben de H ooge Verdragsluitende Partijen 
besloten te dien e inde een Verdrag te si uiten 
en tot haar gevolmach t igden benoemd; 

(Volgen de namen de1· gevolmachtigden) 
S. 1926, n°. 475.J 

die , ' na hunne , in ' goeden , en-, behoorlijken 
vorrr. bevonden vo lmachten te hebben over
gelegd, omtrent de volgende bepalingen zijn 
overeengekomen : 

HOOFDSTUK I. - D ef inities. 

Art. 1. Voor zoover dit Verdrag beti·eft 
komen de Verdragsluitende P a rtijen overeen 
de volgende defin ities te aanvaarden: 

R uw opium. - Onder "ruw opium" ver
staat men het sap, vanzelf gestremd, verkre
gen uit de doosvrnch ten van den slaapbol 
(P apaver somni/ e1·um L .) en hetwelk slechts 
de bewerkingen heeft ondergaan, noodig voor 
de verpakking en het vervoer, onverschillig 
we lk het morphinegehalte moge zijn , 

M edicinaal opium . - Onder " medicinaal 
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opium" verstaat men ruw opium, dat de noo
dige bereidingen heeft ondergaan teneinde het 
geschikt te maken voor geneeskundig gebruik, 
hetzij in poedervorm of in korrel achtigen ooe
stand, hetzij vermengd met neutrale stoffen, 
overeenkomstig de eischen van de pharma
copee. 

Morphine . - Onder "morphine" verstaat 
men het voornaamste a lcaloïde van opium, 
met de scheikundige formul e C17 H10 N03. 

Diacetyl,norphine. - Onder "diacetylmor
phine" verstaat men diacetylmorphine (dia
morphine, heroïne) dat de formul e heeft C21 
H23 N05. 
Cocablad. - Onder "cocabla d" verstaaç men 
het blad van Erythroxylon Coca Lam. , van 
Erythroxylon novoyranatense (Morris) Hiero
nymus en van hunne variëteiten, van de fa
milie van de Erythroxylaceae, en het blad van 
andere soorten van dit geslacht, waaruit co
caïne rechtstreeks kan worden getrokken of 
door scheikundige omzetting kan worden ver-
kregen. _ 

Ruwe cocaïne. - Onder "ruwe cocaïne" 
verstaat men a lle producten, getrokken uit het 
cocablad, die rechtstreeks of middellijk kun
nen dienen voor de vervaardiging van cocaïne. 

Cocaïne. - Onder "cocaïne" verstaat men 
den methylester van de linksdraa iende ben-

zoylecgonine ([a] zio = - 16°4 bepaald in 

een oplossing van 20 % in chloroform) met de 
form ule C17 H21 N04. 

Ecgonine. - Onder "ecgonine" verstaat men 

de linksdraaiende ecgonine ([a] 
2g' = - 45°6 

bepaald in een oplossing van 5 % in water) 
met de formule Co H15 NOa H20, en a lle 
derivaten van deze ecgonine, die in de indus
trie gebruikt zouden kunnen worden om op
nieuw ecgonine te maken. 

I ndische hennep. - Onder " Indische hen
nep" verstaat men de gedroogde, bloei iinde 
of vruchtdragende toppen van de vrouwelijke 
planten van Cannabis sativa L., waaraan de 
hars nog niet onttrokken is, onverschillig on
der welke benaming zij in den handel worden 
gebracht. 

HOOFDSTUK IL - B innenlandsch toe
zicht op ruw opiu,n en cocabladeren . 

Art. 2. De Verdragslui tende Partijen verbin
den zich wetten en regelingen uit te vaardigen, 
indien dit nog niet is geschied, ten einde een 
doeltreffend toezicht te verzekeren op de voort
brenging, het in omloop brengen en den uit
voer van ruw opium; zij verbinden zich even
eens de desbetreffende wetten en regelingen, 
welke zij krachtens art. 1 van het Verdrag 
van ' s Gravenhage van 1912 of krachtens -dit 
Verdrag zull en hebben uitgevaardigd, op re
gel matige tijdstippen aan een herziening te 
onderwerpen en voor zoover noodig te ver
sterken. 

Art. 3. De Verdragsluitende P artijen zul
len, reken ing houdende met de verschillen in 
h aar toestand op h andelsgebied, het aantal 
steden , havens of andere plaatsen, waarlangs 
de uitvoer of de invoer van ruw opium of van 
cocabladeren veroorloofd zal zijn, beperken . 

HOOFDSTUK III. - Binnenlandsch toe
zicht op de ve,·vaardigde sto ff en . 

Art. 4. De bepalingen van dit Hoofdstuk 
zijn van toepass ing op de volgende stoffen: 

a) Medicinaal opium; 
b) Ruwe cocaïne en ecgonine; 
c) Morphine, diacetylmorphine, cocaïne en 

hare respectieve zouten; 
d ) Alle officinale en niet-officinale prepa

raten (met inbegrip van de zoogenaamde anti
opium geneesmiddel en) , welke meer clan 0.2 % 
morphine of meer dan 0.1 % cocaïne bevatten; 

e) All e preparaten, welke diacetylmorphine 
bevàtten; 

/) De galenische preparaten (extract en 
t inctuur) van Indischen hennep ; 

g) Ieder ander verdoovend middel, waarop 
dit Verdrag overeenkomstig art. 10 van toe
passing kan zij n . 

Art. 5. De Verdragsluitende Partijen zul
len doeltreffende wetten of regelingen uit
vaardigen, teneinde de vervaardiging, den 
invoer, aèn verkoop, het in omloop brengen, 
den uitvoer en het gebruik van stoffen , waar
op dit H oofdstuk van toepassing is, te be
perken uitsluitend tot geneeskundige en weten
schappelijke doeleinden. Zij zull en met elkan
der samenwerken, teneinde het gebruik van 
deze stoffen voor ieder ander doeleinde te 
verhinderen . 

A r t. 6. De Verdragsluitende Partijen zul
len ooezicht uitoefenen op allen, die de stoffen, 
waarop dit Hoofdstuk van toepassing i.s, ver 
vaardigen, invoeren, verkoopen, in omloop 
brengen of uitvoeren, a lsmede op de gebou
wen, waar deze personen zoodanig bedrijf of 
zoodanigen handel uitoefenen. 

Tot dit doel zull en de Verdragsluitende 
Partijen: 

a) de vervaard ig ing van de in a rt. 4 b), c) 
en g) bedoelde st,off.en beperken uitsluitend 
tot die inrichtingen en plaatsen, waarvoor een 
machtiging is verleend; 

b) eischen, dat a ll en, die bedoelde stoffen 
vervaardigen, invoeren, verkoopen, in omloop 
brengen of u itvoeren, voorzien worden van 
een machtiging of een vergunning om deze 
werkzaamheden te verrichten; 

c) van deze personen de inschrijving in hun 
boeken e ischen van de vervaardigde hoeveel 
heden, de invoeren, de uitvoeren, de verkoo
pen en a ll e andere wijzen van overdracht van 
deze stoffen. Deze regel zal niet noodzakelijker
wijs van toepassing zijn op de hoeveelheden, 
afgegeven door geneeskund igen , e v·enmin a]s 
op de veFkoopen, welke geschieden op genees
kundig voorschrift door behoorlijk gemachtig
de apothekers, mits in ieder geval de recep
ten door den geneeskundige of den apotheker 
behoorlij k worden bewaard. 

Art. 7. De Verdragsluitende Partijen zul
len maatregelen nemen om in haar binnen
landschcn handel iedere overdracht aan n iet 
daartoe gemachtigde personen of ieder bezi t 
door zoodanige personen van st;offen, waarop 
d it H oofdstuk van toepassing is, te verbieden. 

Art. 8. Wanneer het Gezondheidscomité van 
den Volkenbond, na de vraag te hebben voor
gelegd aan het P ermanente Comité van het 
International e Bureau voor openbare gezond
heid te P arij s ter fine van advies en rapport, 
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zal hebben va~tgesteld, dat bepaalde prepara
ten, welke in dit Hoofdstuk bedoelde ver
doovendo middelen bevatten, geen aanleiding 
kunnen geven tot verslaving op grond van den 
aard van de geneesmiddelen, waarmede deze 
verdoovende middelen zijn vermengd en die 
practisch de afscheiding van deze verdoovende 
middelen onmogelijk maken, zal het Gezond
heidscomité den Raad van den Vol ken bond 
met deze bevinding in kennis stellen. De Raad 
zal deze bevinding mededeelen aan de Ver
dragsluitende Partijen, hetgeen ten gevolge zal 
hebben, dat de desbetreffende preparaten 
onttrokken worden aan de bepalingen van dit 
Verdrag_ 

Art. 9. Iedere Verdragsluitende Partij kan 
de apothekers machtigen op eigen gezag aan 
het publiek als geneesmiddel voor onmiddellijk 
gebruik in dringende gevallen de volgende 
opiumhoudende officinale preparaten af te 
geven: opiumtinctuur, aromatische opiumtinc
tuur (Laudanum van Sydenham} en samen
gesteld opiumpoeder (Doverpoeder}; intus
chen mag de maximum hoeveelheid, die in 1 

zoodanig geval mag worden afgeleverd, niet 
meer dan 0.25 gram officinaal opium bevatten 
en de apotheker zal overeenkomstig art. 6 c) 
de afgeleverde hoeveelheden in zijn boeken 
moeten aanteekenen. 

Art. 10. Wanneer het Gewndheidscomité 
van den Volkenbond, na de vraag te hebben 
voorgelegd aan het P ermanente Comité van 
het Internationale Bureau voor openbare ge
zondheid te Parijs ter fine van advies en rap
port, zaf hebben vastgesteld, dat eenig ver
doovencl middel , waarop dit Verdrag niet van 
toepassing is, aanleiding zou kunnen geven 
tot overeenkomstig misbruik en even chade
lijke gevolgen zou kunnen hebben als de in 
dit Hoofdstuk van dit Verdrag bedoelde stof
fen, zal het Gezondheidscomité den Raad van 
den Volkenbond hiermede in kennis stellen en 
hem aanbevelen, dat de bepalingen van dit 
Verdrag op deze stof van toepassing zullen 
worden verk laard. 

De Raad van den Volkenbond zal deze aan
beveling aan de Verdragsluitende Partijen 
mededeelen. Iedere Verdragsluitende Partij, 
die de aanbeveling aanvaardt, zal haar aan
vaard ing ter kennis brengen van den Secre
taris-Generaal van den Volkenbond , die hier
van aan de andere Verdragsluitende Partijen 
mededeel ing zal doen. 

De bepal ingen van d it Verdrag zullen op de 
desbetreffende stof onmiddell ijk van toepas
sing worden in de betrekkingen tusschen de 
Verdragsluitende Partijen, die de bovenbe
doelde aanbeveling zull en hebben a anvaard. 

HOOFDSTUK IV. - Indische hennep. 

Art. ll. 1. In aansluiting op de bepal in
gen van Hoofdstuk V van dit Verdrag, die 
van toepassing zull en zijn op Indischen hennep 
en op de hars, die daaruit wordt getrokken, 
verbinden de Verdragsluitende Partijen zich: 

a) den uitvoer van de uit den Indischen 
hennep getrokken hars, a lsmede de gebrui
kelijke preparaten, waaraan deze hars ten 
grondslag ligt (zooals hashish , e rar, chiras 
en djamba} met bestemming naar landen, 
die het gebruik hiervan hebben verboden, te 

verbieden en in gevallen, dat de uitvoer 
hiervan wordt toegestaan, te eischen, dat een 
bijzonder door het land van invoer afgege
ven invoercertificaat wordt overgelegd, waar
in wordt verklaard, dat de invoer voor de 
in het · certificaat aangegeven doeleinden 
wordt goedgekeurd en dat de hars of de 
genoemde preparaten niet opnieuw zullen 
worden uitgevoerd; 
b) alvorens voor I nd ischen hennep een u it
voervergunning als in art. 13 van dit Ver
drag bedoeld af te geven, te eischen, dat 
een bijzonder door de Regeering van het 
land van invoer afgegeven invoercertificaat 
wordt overgelegd, waarin wordt verklaard, 
dat de invoer wordt goedgekeurd en uitslui
tend bestemd is voor geneeskundige of we
tenschappel ij ke doeleinden. 

2. De Verdragsluitende Partijen zullen een 
doeltreffend toezicht uitoefenen, teneinde den 
ongeoorloofden internationalen handel in In
dischen hennep en in het bijzonder in de har~ 
te beletten. 

HOOFDSTUK V. - Toezicht op den in
ternationalen handel. 

Art. 12. Iedere Verdragsluitende Partij zal 
e ischen, dat een afzonderlijke invoervergun
ning wordt verkregen voor iederen invoer van 
een van de stoffen, welke ook, waarop dit 
Verdrag van toepassing is . Deze vergunning. 
zal aangeven de in te voeren hoeveelheid , den 
naam en het adres van den importeur, als
mede den naam en het adres, van den ex
porteur. 

De invoervergunning zal den termijn aan
geven, waarbinnen de invoer zal moeten ge
schieden; zij zal kunnen toelaten, dat de in
voer in meer dan één zending geschiedt. 

Art. 13. 1. Iedere Verdragsluitende Partij 
zal e ischen , dat een afzonderlijke uitvoerver
gunn ing wordt verkregen voor iederen uitvoer 
van een van de stoffen, welke ook, waarop dit 
Verdrag van toepassing is. Deze vergunning 
zal aangeven de uit te voeren hoeveelheid, den 
naam en het adres van den exporteur, als
mede den naam en het adres van den impor
teur. 

2. De Ve1·dragsluitende Partij zal , alvorens 
deze uitvoervergunning af te geven, eischen, 
dat een invoervergunning, afgegeven door de 
Regeering van het land van invoer en ver
klarende, dat de invoer wordt goedgekeurd, 
wordt overgelegd door den persoon of de 
firma, die de uitvoervergunning aanvraagt. 

Iedere Verdragsluitende Partij verbindt zich 
voor zoover mogelijk het invoercertificaat aan 
te nemen, waarvan het model aan dit Verdrag 
is toegevoegd. 

3. De uitvoervergunning zal den termijn 
aangeven, waarbinnen de uitvoer moe t gesch ie
den, en voorts het nummer en den datum 
van het invoercertificaat vermelden, evenals 
de autoriteit, die het heeft afgegeven. 

4. E en afschrift van de uitvoervergunning 
zal de zending begeleiden en de Regeering, 
d ie de uitvoervergunning afgeeft, zal afschri ft 
ervan -zenden aan de R egeering van het land 
van invoer. 

5. Wanneer de invoer zal zijn geschied, of 
wanneer de voor den invoer vastgestelde ter-
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mijn zal zijn verstreken, zal de Regeering van 
het la nd van invoer de uitvoervergunning met 
een desbetreffende aanteekening terugzenden 
aan de R egeering van het laud van uitvoer. 
De aanteekening zal de in werkelijkheid in
gevoerde hoeveelheid vermelden. 

6. Indien de in werkelijkheid uitgevoerde 
hoeveelhe id geringer is dan die, welke is aan
gegeven in de ui tvoervergunning, zal de eerst
bedoelde hoeveelheid door de bevoegde auto
r iteiten worden vermeld op de uitvoervergun
ning en op ieder officieel afschrift van deze 
vergunning. 

7. Indien de aanvraag tot uitvoer een zen
ding betreft, welke bestemd is om in een 
douane-entrepot van het land van invoer te 
worden opgeslagen, zal de bevoegde autori
teit van het land van uitvoer, in p laats van 
het bovenbedoelde invoercertificaat, een bij
zonder cert ificaat kunnen aanvaarden, waarin 
de bevoegde autori te it van het land van invoer 
zal verklaren, dat zij den invoer van de zen
ding onder de bovenvermelde omstandigheden 
goedkeurt. In zoodanig geval zal de uitvoer
vergunning aangeven, dat de zending wordt 
uitgevoerd teneinde in een douane-entrepot te 
worden opg slagen . 

Art. 14. T eneinde in de vrijhavens en in de 
vrije zones de voll edige toepassing en uitvoe
ring va n de bepal ingen van dit Verdrag te 
verzekeren, verbinden de Verdragsluitende 
P artij en zich , de in haar land geldende wetten 
,m bepalingen toe te passen op de vrijhavens 
en de vrije zones, welke i11 haar gebied zijn 
gelegen , en a ldaar hetzelfde toezicht en de
zelfde control e uit te oefenen a ls iu de andere 
deelen van haar grondgebied voor zoover be
treft de in dit Verdrag bedoelde stoffen. 

Intusschen belet dit artikel den Verdrag
slu itenden P artij en niet op deze stoffen in de 
vrijhavens en de vrije zones strengere bepal in
gen toe te passen dan in de andere deelen 
van haar g rondgebied. 

Art. 15. 1. Geen zending van een van de 
in het Verdrag bedoelde stoffen za l , wanneer 
deze zend ing wordt uitgevoerd uit een land 
met bestemming naar een ander land, door 
een derde la nd doorgevoerd mogen worden -
onversch ill ig of deze zending a l dan niet 
wordt overgeladen uit het schip of het voer
tuig, waarin het wordt vervoerd -, tenzij 
het afschrift van de uitvoervergunning (of 
het certif icaat tot wijz ig ing van bestemmi ng, 
wanneer zoodanig certificaat overeenkomstig 
net volgende l id afgegeven is), dat de zending 
begele idt, wordt overgelegd aan de bevoegde 
~utor ite iten van rlit 1 anrl. 

2. De bevoe[l'de autoriteiten van een land, 
waardoor een zend ing van een van de onder 
dit Verd rag vall ende stoffen doorgevoerd mag 
worden , zull en alle noodige maatregelen ne
men om a fwijking van de bestemming dezer 
zending, zooals deze is aangegeven op het 
afschrift van de uitvoervergunning (of op het 
certificaat tot wijziging van bestemming), dat 
deze zending vergezelt, te beletten, tenzij de 
Regeering van dit land haa r toestemming 
heeft gegeven tot deze wijziging in bestem
ming door middel van een desbetreffend bij 
zonder certificaat. Een certificaat tot wijzig ing 
van bestemming zal slechts worden afgegeven 
na ontvangst van een invoercertificaat, in over-

eenstemming met de bepalingen van a r t. 13 , 
afkomstig van de Regeering van het land van 
bestemming, waarheen de zend ing volgens de 
gewijzigde bestemming zal worden gezonden ; 
een zoodanig certificaat zal dezelfde gegevens 
bevatten als die, welke krachtens art. 13 moe
ten worden vermel d in een uitvoervergunning, 
a lsmede den naam van het land vanwaar deze 
zending oorspronkelijk is uitgevoerd. Alle be
palingen van art. 13, di e van toepassing zij n 
op een uitvoervergunning, zu ll en eveneens van 
toepassing zijn op de certif icaten tot wijziging 
van bestemming. 

Bovendien zal de R egeering van het land, 
dat machtiging geeft tot de wijziging van be
stemming van de zending, het afschrift van de 
oorspronkelijke uitvoervergunning (of het certi
ficaat van wijziging van bestemming), dat de 
zending begeleidde op het oogenblik van aan
komst op het grondgebied van dat la nd , moeten 
inhouden en terugzenden aan de Regering, 
die het heeft afgegeven, onder gelijkt ijdige 
mededeeling aan deze R egeering van den 
naam van het land van n ieuwe bestemming, 
waarvoor de machtiging tot wijzig ing van bé· 
stemming is verleend. 

3. In de geval len, waarin het vervoer door 
de lucht geschiedt, zullen de voorafgaande be
palingen van dit artikel niet van toepassing 
zijn, indien het luchtvaartuig het grondgebied 
van het derde land overvliegt zonder te lan
den. Wanneer het luchtvaartuig landt op het 
grondgebied van het bedoelde la nd, zullen deze 
bepalingen worden toegepast ir. de mate, waar 
in de omstandigheden het zullen toelaten. 

4. Lid 1 en 3 van dit artikel laten onaan
getast de bepalingen van eenige internationale 
overeenkomst, die het toez icht beperkt, da t 
door een van de Verdrags lui tende Partijen 
op de onder dit Verdrag vall ende stoffen kan 
worden u itgeoefend, wanneer deze worden ver
zonden in rechtstreekschen doorvoer. 

5. De bepal ingen van d it artikel zullen 
niet van toepassing zij n op het vervoer van 
stoffen per post. 

Art. 16. Indien een zending van een van 
de onder d it Verdrag vallende stoffen gelost 
is op het grondgebied van een Verdragsluiten
de P artij en opgeslagen in een douane-entre
pot, zal deze niet uit het entrepot kunnen 
worden uitgeslagen, zonder dat een invoer
certificaat, afgegeven door de R egeer ing van 
het land van bestemming en vaststell ende, dat 
de invoer wordt goedgekeurd, worde overge
legd aan de overheid, onder wie het douane
entrepot ressorteert. Een• bijzondere vergun
ning zal door deze overheid worden a fgege
ven voor iedere zending, welke a ldus wordt 
uitgeslagen, en deze zal de in de a rtt. 13 , 14 
en 15 bedoelde u itvoervergu nning vervangen . 

Art. 17. Tijdens den doorvoer van de onder 
dit Verdrag vallende stoffen over het grond
gebied van een Verdragslui tende Partij of 
tijdens den opslag aldaar in douane-entrepot 
zullen deze n iet onderworpen mogen worden 
aan eenige bewerking, die verandering zou 
kunnen brengen, hetzij in den aard, hetzij . 
behoudens met vergunning van de bevoegde 
overheid, in de verpakking der stoffen. 

Art. 18. I ndien een van de Verdragslu i
tende Partijen het n iet mogel ijk ach t een van 
de bepalingen van dit Hoofdstuk toe te pas-
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sen op haar handel met een ander l and, op 
grond van het feit, dat dit laatste land geen 
Partij is bij dit Verdrag, zal deze Verdrag
si uitende Partij slechts verplicht zijn de be
palingen vau dit Hoofdstuk toe te passen in 
de mate, waarin de omstandigheden het toe-
1 a.teu. 

HOOFDSTUK VI. - Permanent Centraal 
Comité. 

Art. 19. Een Permanent Centraal Comité 
zal worden benoemd binnen drie maanden na 
het van kracht worden van dit Verdrair. 

H et Centrale Comité zal bestaan uit acht 
personen, die door hun technische deskundig
heid, hun onpartijdigheid . en hun onafhanke
lijkheid algemeen vertrouwen zullen inboeze
men. 

De leden van het Centrale Comité zullen 
worden benoemd door den Raad van den 
Volkenbond. 

De Vereenigde Staten van Amerika en 
Duitschland zullen uitgenoodigd worden ieder 
een persoon aan te wijzen om deel te nemen 
aan deze benoemingen. 

Bij het doen van deze benoemingen zal in 
aanmerking moeten worden genomen het be
lang om in het Centrale Comité in een bil
lijke verhouding personen op te nemen, bekend 
met het vraagstuk van de verdoovende midde
len, eenerzijds in de produceerende en de fa
briceerende. landen, anderzijds in de landen, 
waar deze stoffen worden verbruikt, en tot 
deze landen behoorende. 

De leden van het Centrale Comité zullen 
geen betrekkingen mogen vervullen die hen 
in een positie van rechtstreeksche afhankelijk
heid van hun Regeeringen plaatsen. 

De leden van het Comité zullen benoemd 
worden voor den tijd van vijf jaar en zullen 
herkiesbaar zijn. 

Het Comité zal zelf zijn Voorzitter kiezen 
en zijn huishoudel ij k reglement vaststellen. 

Het quorum voor de vergaderingen van het 
Comité zal zijn vier leden. 

De beslissingen van het Comité met betrek
king tot de artt. 24 en 26 zullen genomen 
moeten worden met absolute meerderheid van 
alle leden van het Comité. 

Art. 20. De Raad van den Volkenbond zal, 
in overleg met het Comité, de noodige maat
regelen treffen voor de organisatie en de 
werking van het Comité, teneinde de volledige 
onafhankelijkheid van dit organisme bij de 
uitoefening van zijn technische werkzaamheden 
krachtens dit Verdrag te waarborgen en, door 
den Secretaris-Generaal, de werking van de 
administratieve diensten van het Comité te 
verzekt..reu . 

De Secretaris-Generaal zal den secretaris en 
de ambtenaren van het Centrale Comité be
noemen op voordracht van het Comité en on
der voorbehoud van goedkeuring door den 
Raad. 

Art. 21. De Verdragsluitende Partijen ko
men overeen ieder jaar vóór 31 December aan 
het krachtens art. 19 ingestelde Permanente 
Centr a le Comité toe te zenden de raming van 
de hoevee lheden van ieder van de onder het 
Verdrag vallende stoffen, in haar gebied in 
te voeren ten behoeve van het binnenlandsche 
gebruik in den loop van het volgend jaar voor 

geneeskundige, wetenschappelijke en andere 
doeleinden. 

Deze cijfers zullen niet moeten worden ge
acht voor de betrokken Regeering een bin
dend karakter te hebben, maar zij zullen aan 
het Centrale Comité worden overgelegd als 
aanwijzing bij de uitoefening van zijn taaie 

Ingeval de omstandigheden het voor een 
land noodig zouden maken om in den loop 
van het jaar zijn ramingen te wijzigen, zal 
dat I and de herziene cijfers aan het Centrale 
Comité mededeelen. 

Art. 22. 1. De Verdragsluitende Partijen 
komen overeen, ieder jaar aan het Centrale 
Comité uiterlijk drie maanden (in de gevallen, 
voorzien sub c) vijf maanden) na het einde 
van het jaar en op door het Comité aan te 
geven wijze zoo volledig en nauwkeurig mo-· 
gel ijke statistieken te zenden met betrekking 
tot het voorafgaande jaar betreffende: 

a) De voortbrenging van ruw opium en 
cocabladeren; 
b) De vervaardiging van de onder Hoofd
stuk III, artikel 4, sub b), c) en g) van dit 
Verdrag vallende stoffen en van de grond
stoffen, die voor deze vervaard ig ing worden 
gebruikt. De hoeveelheid van zoodanige 
stoffen, welke wordt gebruikt bij de ver
vaardiging van andere derivaten, welke niet 
vallen onder dit Verdrag, zal afzonderlijk 
worden opgegeven; 

c) De voorraden van de onder Hoofdstuk 
II en III van dit Verdrag vallende stoffen, 
aanwezig bij de groothandelaren of bij den 
Staat ten behoeve van het verbruik in het 
land voor andere behoeften dan die van den 
Staat; 

d) Het verbruik, voor andere behoeften 
da:i die van den Staat, van da stoffen val
lende 0nder Hoofdstuk II en III van dit Ver-
drag; ' 

e) De ho0veelhede~1 van ieder van de 
onder dit Verdr.1g vallende stoffen, die zij n 
verbeurd verk laard, op grond van ongeoor
loofden in- en uitvoer; deze statistieken 
zullen aangeven op welke wijze men over 
de verbeurd verklaarde stoffen heeft be
ochikt, evenals alle andere noodige inlich- . 
tingen betreffende de verbeurdverklaring en 
het gebruik, dat men van de verbeurd ver
ki aarde stoffen heeft gemaakt. 

De sub a, b; c, d en e bedoelde statistieken 
zullen door het Centrale Comité aan de Ver
dragsluitende Partijen wo'rden medegedeeld. 

2. De Verdragsluitende Partijen komen 
overeen aan het Centrale Comité, op door het 
Comité voor te schrijven wijze, binnen vier 
weken nà het e inde van iedern periode van 
drie maanden de statistieken te zenden van 
de invoeren uit, en uitvoeren naar iede r land, 
van ieder der onder dit Verdrag vallende stof
fen, gedurende de drie afgeloopen maanden. 
Deze statistieken zullen in de gevallen, waarin 
dit door het Comité zal kunnen worden be
paald, telegrafisch worden gezonden, tenzij de 
hoeveelheden dalen beneden een min imum, 
dat voor iedere stof dbor het Centrale Comité 
zal worden vastgesteld. 

3. Bij het verschatten van de statistieken 
overeenkomstig dit artikel zullen de Regee- · 
ringen afzonderl ij k aangeven de hoeveelheden, 
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welke met, het oog op de behoeften van den 
Staat zijn ingevoerd of aangekocht, opdat het 
mogel ijk zal zijn de hoeveelheden vast te stel
len, welke in het land vercischt worden voor 
de a lgemcene behoeften van de geneeslnrnde 
en de weten chap. H et Centrale Comité zal 
geenerlei bevoegdhe id bezitten om vragen te 
stellen of eenig oordeel uit te spreken om
trent de voor de behoeften van den S taat in
g voerde of gekochte hoeveelheden of het ge
bru ik. da t hiervan zal zijn gemaakt. 

4. Voor zoover dit artikel betreft, zullen 
de stoffen, welke door den S taat zijn opge
slagen , ingevoerd of gekocht met het oog op 
een eventueelen verkoop, n iet worden be
schouwd als werkelijk voor cle behoeften van 
clen Staat te zijn opgeslagen, ingevoerd of ge
kocht. 

rt. 23. Ter aanvulling van de inlichtin
gen, welke aan het Centrale Comité worden 
verschaft met betrekking tot de definitieve 
bestemming, welke wordt gegeven aan de to
tale hoeveelheid opium, die in de geheele 
wereld bestaat, zullen de R egeeringen van de 
landen, waar het gebruik van bereid opium 
t ijdelij k wordt toegelaten, ieder jaar aan het 
Comité, op door het Comité aan te geven 
wijze, behalve de in art. 22 bedoelde statis
tieken, uiterlijk drie maanden na het e inde 
van het jaar, zoo volledig en nauwkeurig 
mogelijke statistieken verschaffen met be trek
king tot het vorige jaar nopens: 

1) D e vervaardiging van bereid opium 
en de daartoe benoodigde g rondstoffen; 

2) H et verbruik van bereid opium. 
H et is wel to verstaan , dat het Comité 

geenerle i bevoegdheid zal bezitten om vragen 
te stellen of eenig oordeel uit te spreken over 
deze statistieken en dat de bepalingen van 
art. 24 niet van toepassing zull en zijn op de 
in dit artikel behandelde aangelegenheden , 
behalve wanneer het Comité het bestaan van 
ongeoorloofde internationa le transacties van 
ecnigszins beduidenden omvang mocht vast
stellen. 
· Art. 24. 1. Het Centrale Comité zal bij 
YOOrtduring toezicht houden op het beloop 
Yan den internationalen handel. Wannee r de 
inlichtingen, waarover het beschikt, het Co
mité tot het besluit l e iden , dat in een bepaald 
land buitensporige hoeveelheden van een on
der dit V erdrag vallende stof worden opge
hoopt en a ldus gevaar bestaat. dat dit land 
een middelpunt van ongeoorloofden handel zal 
worden, zal het Comité het recht hebben, door 
tusschenkomst van den Secretaris-Generaal 
Tan den Volkenbond aan het betrokken land 
uitlegging te vragen. 

2. Indien niet binnen een redelijk t ijdsver
loop eenige uitlegging wordt gegeven. of in
dien de gegeven uitlegging niet bevredigend 
is, zal het Centrale Comité het recht hebben 
de aandacht van de Regeeringen van a lle 
V erdragsluitende Partijen, evenals van den 
Raad van den Volkenbond, op dit punt te 
vestigen en aan te bevelen, dat geen verdere 
uitvoer van de onder dit Verdrag vall ende 
toffen, of van een enkele daarvan zal ge-

schieden naar het betrokken land , totdat het 
Comité zal hebben te kennen gegeven, dat het 
bevredigd is met betrekking tot den toestand 
in dit land voor zoover betreft de bedoelde 

stoffen. H et Centrale Com ité zál te gelijke,· 
tijd de Regeering van het betrokken land in 
kenni s stellen met de aanbeveling, die het 
heeft gedaan. 

3. Het betrokken land zal de zaak voor 
den Raad van, den Volkenbond kunnen bren
gen. 

4. De R egeeriug van een u itvoerend land, 
die niet geneigd zou zijn ove reenkomstig de 
aanbeveling van het Centrale Comité te han
delen , zal eveneens de zaak voor den Raad 
van den Volkenbond kunnen brengen. 

Indien zij meent zulks niet te moeten doen , 
zal zij onmiddellijk het Centrale Comité me
dedeelen, dat zij niet geneigd is zich te ge
dragen overeenkomstig de aanbeveling, waar
bij zij zoo mogelijk de redenen zal aangeven. 

5. H et Centrale Comité zal het recht heb
ben een rapport over de zaak openbaar te 
maken en dit aan den Raad mede te deelen, 
d ie het aan de R egeer ingen van alle Verdrag
si uitende P artijen zal doen toekomen. 

6. Indien in eenig geval de beslissing van 
het Centrale Comité niet met eenstemmigheid 
wordt genomen, zullen de meeningen van de 
minderheid eveneens uiteengezet moeten wor
den. 

7. I eder land zal uitgenoodigd worden zich 
te doen vertegenwoordigen bij de zittingen 
van het Centrale Comité, waarin een zaak, 
die het rechtstreeks betreft, wordt behandeld. 

Art. 26. Alle Verdragsluitende Partijen 
zullen het recht hebben vriendschappelijk de 
aandacht van het Comité te vestigen op iedere 
aangelegenheid, welke naar haar oordeel een 
onderzoek zou vereischen. Intusschen zal dit 
a rt ikel niet mogen worden uitgelegd als rou
den hie rdoor de bevoegdheden van het Comité 
worden uitgebre id. 

Art. 26. Voor zoover betreft de landen, 
die geen Partij zijn bij dit Verdrag, zal het 
Centrale Comité de maatregelen kunnen ne
men, bedoeld in art. 24, ingeval de inlich
tingen , waarover het beschikt, het Comité 
brengen tot het besluit, dat er gevaar bestaat, 
dat een bepaald land een centrum van onge
oorloofden handel wordt; in zoodanig geval 
zal het Comité de in het genoemde artikel 
bedoelde maatregelen nemen betreffende de 
kennisgeving aan het betrokken land. 

Lid 3, 4 en 7 van a rt. 24 zull en in dit ge
val van toepassing zijn. 

Art. 27. Het Centrale Comité zal ieder 
jaar aan den Raad van den Volkenbond ver
slag uitbrengen over zijn werkzaamheden. Dit 
verslag zal worden openbaa r gemaakt en wor
den medegedeeld aan a lle Verdragsluitende 
Partijen. 

Het Centrale Comité zal a lle noodige maat
regelen nemen, opdat de ramingen, statis
t ieken, inl ichtingen en uitleggingen, waarover 
het beschikt overeenkomstig de artt. 21, 22, 
23, 24, 25 en 26 van dit Verdrag, niet open
baar worden gemaakt op zoodanige wijze, dat 
hierdoor de handeling-en van speculanten zou
den worden vergemakkelijkt, of schade zou 
worden toegebracht aan den wettigen handel 
van een van de Verdragsluitende Partijen. 

HOOFDSTUK VII. - Alge1neene bepalingen. 
Art. 28. I eder van de Verdragsluitende 

Partijen verbindt zich de overtreding van de 
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wetten en regelingen betreffende de toepas
sing vaz, de bepalingen van dit Verdrag straf
baar te stellen met passende straffen, even
t ueel daaronder begrepen de verbeurdverkla
ring van de betreffende stoffen. 

Art. 29. De Verdragsluitende Partijen zul
len met de meest mogelijke welwillendheid 
de mogelijkheid onderzoeken van het nemen 
van wetgevende maatregelen, teneinde han
delingen strafbaar te stellen, welke worden 
begaan binnen het aan hare rechtsmacht on
derworpen gebied, en welke beoogen om bij
stand of medewerking te verleenen tOf het 
plegen, op eenige plaats bu iten hare rechts
macht, van een handeling, die een inbreuk 
vormt op de wetten, welke in die plaats van 
kracht zijn en betrekking hebben op de in 
dit Verdrag bedoelde aangelegenheden. 

Art. 30. De Verdragsluitende Partijen zul
len elkander, door tusschenkomst van den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond, voor 
zoover zij dit nog niet gedaan hebben, haar 
wetten en regelingen betreffende de in dit 
Verdrag bedoelde onderwe1·pen mededeelen, 
evenals de wetten en regelingen, die afge
kondigd zu llen worden om aan dit Verdrag 
uitvoering te geven. 

Art. 31. Dit Verdrag vervangt tu schen de 
Verdragsluitende Partijen de bepalingen van 
de Hoofdstukken I, III en V van het Ver
drag, dat op 23 Januari 1912 te 's-Graven
hage is geteekend. Deze laatste bepalingen 
zullen van kracht blijven tusschen de Ver
dragsluitende Partijen en iederen Staat, welke 
partij is bij het Verdrag van 's-Gravenhage 
en die geen partij zou zijn bij dit Verdrag. 

Art. 32. 1. Teneinde voor zoover moge
lijk de geschillen, die tusschen de Verdrag
sluitende Partijen zouden kunnen rijzen, no
pens de uitlegging of de uitvoering van dit 
Verdrag en welke niet langs den diploma
t ieken weg mochten kunnen worden opgelost, 
op vreedzame wijze te beslechten, zullen de 
Partijen, welke bij het gesch il betrokken zijn, 
voordat wordt overgegaan tot eenige rechte-
1 ijke of scheidsrechterlijke procedure, deze ge
schillen ter fine van advies kunnen voorleg
gen aan het technisch orgaan dat de Raad 

, an den Vol ken bond voor dit doei zal aanwijzen. 
2. Dit advjes zal opgesteld moeten worden 

binnen zes maanden, te rekenen van den dag, 
waarop het geschil aan het desbetreffend or
gaan zal zijn onderworpen, tenzij de bij het 
geschil betrokken Partijen in onderling over
leg besluiten dezen termijn te verlengen. Dit 
orgaan ?,al den termijn vaststellen, waarbin
nen de Partijen zullen hebben te beslissen, 
of zij het advies zullen aanvaarden. 

3. Het advies zal de bij het geschil betrok
ken Partijen niet binden, tenzij het door ieder 
van haar wordt aangenomen. 

4. Geschillen, die noch rechtstreeks, noch 
eventueel op den grondslag van het advies 
van het bovenbedoelde technisch orgaan be
slecht kunnen worden, zullen op verzoek van 
een van de bij het gesch il betrokken Partijen 
gebracht worden voor het Permanente Hof 
van Internat ionale Justitie, tenzij krachtens 
een bestaand verdrag of een bijzondere te 
sluiten overeenkomst langs den weg van arbi
trage of op andere wijze een oplossing wordt 
verkregen. 

1928 

(i. Het beroep op het Gerechtshof zal ge
schieden op de wijze als voorzien in art. 40 
van het Statuut van het Hof. 

6. Een beslissing van de bij het geschil 
betrokken Partijen om het ter fine van ad
vies voor te leggen aan het technisch orgaan, 
doo,· den Raad van den Volkenbond aange
wezen , of om over te gaan tot arbitrage, zal 
worden medegedeeld aan den Secretaris-Gene
raal van den Volkenbond en door hem aan de 
andere Verdrags l ui ten de Partijen, die het recht 
zullen hebben van tusschenkomst in de pro
cedure. 

7. De bij een geschi l betrokken Partijen 
zullen voor het Permanente Hof van Inter
nationale Justitie brengen ieder punt van in
ternationaal recht of iedere vraag van uitleg
ging van dit Verdrag, welke in den loop van 
de procedure voor het technisch orgaan of het 
scheipsgerecht mocht rijzen en waarvan dit 
orgaan of dit scheidsgerecht zou verklaren, 
op verzoek van een van de Partijen, dat de 
voorafgaande beslissing van het Hof onmis
baar zou zijn voor de regeling van het geschil. 

Art. 33. Dit Verdrag, waarvan de Fran
sche en de Engelsche tekst beide als authen
tiek zullen gelden, zal de dagteekening dra
gen van heden en zal tot op 30 September 
1925 geteekend kunnen worden door iederen 
Staat, die op de conferentie, waar dit Verdrag 
werd opgesteld, vertegenwoordigd was, door 
ieder Lid van den Volkenbond en door iede
ren Staat, aan wien de Raad van den Volken
bond te dien einde een exemplaar van dit 
Verdrag zal hebben doen toekomen. 

Art. 34. Dit Verdrag is onderworpen aan 
bekrachtiging. De bekrachtigingsoorkonden 
zullen worden nedergelegd bij den Secretar is
Generaal van den Volkenbond, die van de 
ontvangst zal kennis geven zoowel aan de 
Leden van den Volkenbond als aan de andere 
Staten, welke het Verdrag onderteekend heb
ben. 

Art. 35. Vanaf 30 September 1925 zal 
iedere Staat, die vertegenwoordigd was op de 
Conferentie, waar dit Verdrag werd opge
steld , en die het Verdrag niet onderteekend 
heeft, ieder Lid van den Volkenbond en iedere 
Staat, aan wien de Raad van den Volkenbond 
te d ien einde een exemplaar van het Verdrag 
heeft doen toekomen, tot dit Verdrag kunnen 
toetreden. 

Deze toetreding zal geschieden door midd,,l 
van een oorkonde, die aan den Secretaris
Generaal van den Volkenbond wordt toege
zonden, teneinde in de archieven van het Se
cretariaat te worden nedergelegd. De Secre
taris-Generaal zal van die nederlegging on
middellijk kennis geven, zoowel aan all e Le
den van den Volkenbond, als aan de andere 
Staten, welke het Verdrag onderteekencl heb
ben of daartoe zijn toegetreden. 

Art. 36. Dit Verdrag zal n iet in werking 
tred ing, voordat het door tien Mogendheden 
bekrachtigd zal zijn, waaronder zeven van de 
Staten, die krachtens art. 19 het Centrale 
Comité zullen benoemen, waarvan ten minste 
twee Staten permanente Leden van den Raad 
van den Volkenbond moeten zijn. Datum van 
inwe1·kingtreding zal zijn de negentigste dag 
na ontvangst van de laatste benoodigde be
krachtiging door den Secretaris-Generaal van 

52 
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den Volkenbond. Daarna zal dit Verdrag van 
krncht worden, voor wat betreft elk der Par
tijen, negentig dagen na de o,:itvan_gst van 
hare bekrachtigiog of de kenmsgevmg van 
hare toetreding. 

Overeenkomstig de bepalingen van art. 18 
van het Vol kenbondverdrag zal de Secreta
ris-Generaal dit Verdrag registreeren op den 
dag, waarop het in werking treedt. 

Art. 37. Een bijzonder register zal gehou
den worden door den Secretaris-Generaal van 
den Volkenbond, aangevend welke Partijen 
dit Verdrag hebben onderteekend of bekrach
tigd, ertoe zijn toegetreden of het hebben op
gezegd. Dat register zal voortdurend ter __ in
zage zijn voor de Verdragsluitende Part1Jen 
en voor de Leden van den Bond en zal zoo 
veelvuldig mogelijk openbaar gemaakt wor
den volgens de aanwijzingen van den Raad. 

Art. 38. Dit Verdrag kan worden opgezegd 
door een schriftelijke kennisgeving, gericht tot 
den Secretaris-Generaal van den Volkenbond. 
De opzegging zal van kracht worden één jaar 
na den datum, waarop zij door den Secreta
ris-Generaal ontvangen is, en zal slechts ge
volg hebben ten opzichte van den Staat, die 
het Verdrag opzegt. 

D Secretaris-Generaal van den Volkenbond 
zal iedere opzegging, welke hij ontvangt, ter 
kenn is brengen van alle Leden van den Vol
kenbond, die het Verdrag onderteekend heb
ben of ertoe zijn toegetreden, alsook van de 
andere Staten, welke het onderteekend heb-
ben of ertoe zijn toegetreden. 

Art. 39. Iedere Staat, die het Verdrag on
derteekent of tot het Verdrag toetreedt, kan, 
op het oogenblik, __ hetzij van. zijn onder.~eeke
ning, hetzij van z1J n bekracht1g111~, hetz1J van 
zijn toetreding, verklaren_, da~ ZIJD ai_invaar
ding van dit V~_rdrag met bindend 1s "?.or 
alle of eenige z1Jner protectoraten, kolornun, 
bezittingen of overzeesche gebieden, welke aan 
zijn souvereiniteit of gezag zijn onderworpen, 
of over welke hij een mandaat van den Vol
kenbond heeft aanvaard; zoodanige Staat kan 
later, overeenkomstig de bepalingen van art. 
35, afzonderl ij k toetreden voor ieder der pro
tectoraten koloniën, bezittingen of overzeesche 
gebieden, 'die door deze verklaring waren uit
gesloten. 

De opzegging zal eveneens afzonderl ijk kun
nen geschieden voor ieder pro~ctoraat, kolo
nie bezitting of overzeesch gebied; de bepa
lingen van art. 38 zullen op deze opzegging 
van toepassing zijn. 

Ten blijke waarvan de bovengenoemde Ge
volmachtigden dit Verdrag hebben ondertee
kend. 

Gedaan te Genève, den negentienden Fe
bruari negentienhonderd vijf en twintig, in 
een enkel exemplaar, dat bewaard zal blijven 
in het archief van het Secretariaat van den 
Volkenbond ; eensluidend gewaarmerkt af
schri ft zal worden toegezonden aan alle Sta
ten, die vertegenwoordigd waren op de Con
ferent ie en aan alle Leden van den Volken- 1 

bond. 
(Volgen de ondertee keningen , S. 1926, n° . 

475.) 

Aanhangsel van het Verdrag. 

MODEL VOOR EEN INVOERCERTI
FICAAT. 

Internationaal Oplumver1lrag. 

No. 
Officieel Invoe1·certijicaat . 

Ik verklaar hierbij , dat het Departement 
van ... .. . .. . .. . .... ..... belast met de uitvoering 
van de wet nopens de verdoovende middelen, 
waarop het Internationale Opiumverdrag van 
toepassing is, heeft goedgekeurd den invoer 
door 
(a) ... ... .... ... ... .. .. . 
van {b) .. 
herkomstig van (c) .. 
onder inachtneming van de volgende voor
waarden {d) 

en· o;~~•tuig.d i~ ~ · d~t · d~-· t~~ · ·i·~-~oer bestemde 
zending noodig is: 

{1) Voor wettige doeleinden (in geval 
van ruw opium en cocabladeren) 1 ; 

(2) Uitsluitend voor geneeskundige of 
weten chappelijke doeleinden (in geval van 
verdoovende middelen, waarop Hoofdstuk 
III van het Verdrag van toepassing is en 
van Indischen hennep). 
Geteekend voor het Departement van . 

(Onderteekening) 
(Qualiteit) 

(Datum) .. .. 

(a) Naam, adres en beroep van den impor
teur. 

{b) Nauwkeurige beschrijving en hoeveel
heid van het in te voeren verdoovende middel. 

(c) Naam en adres van de firma in het 
land van uitvoer van waar het verdoovende 
middel verkregen moet worden. 

{d) Aan te geven alle bijzondere voorwaar
den, welke in acht moeten worden genomen, 
bijv. dat de stoffen niet per post mogen wor
den ingevoerd. 

1 De landen, waar het gebruik van bereid 
opium nog niet onderdrukt is geworden en 
waar verlangd wordt ruw opium in te voeren 
voor de vervaardiging van bereid opium, zul
len certificaten moeten afgeven, waarin tot 
uiting komt, dat de in te vo.er.en n 1we opium 
noodig is voor de vervaard1g1ng van bere id 
opium om gebruikt te worden onder de be
perkende bepalingen van de Regeering, in af
wachting van de volledige onderdrukking van 
het opiumgebruik, en voorts dat het ingevoer
de opium niet weder zal worden uitgevoerd 

Protocol. 
De ondergeteekenden, ,.;ertegenwoordigers 

van enkele Staten, die het Verdrag betreffen
de de verdoovende middelen, dat op den dag 
van heden is geteekend, hebben onderteekend, 
en behoorlijk te dien einde gevolmachtigd; 

Kennis nemende van het P.rotocol , da t op. 
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11 Februari 1925 onderteekend is door de ver
tegenwoordigers van de Staten, di e de over
eenkomst van dienzelfden dag betreffende het 
gebruik van bereid opium onderteekend heb
ben-

K~men omtrent de volgende bepal ingen 
oYereen : , 

I. D e Staten, die dit Protocol onderteeke
nen, e rkennende , dat zij den plicht hebben 
op grond van Hoofdstuk I van het Verdrag 
van 's-Gravenhage op de voortbrenging, het 
in omloop brengen en den ui tvoer van ruw 
opium een voldoende toezicht uit te oefenen, 
om den onwettigen ha ndel t e beletten, -ver
binden zich de noodige maatregelen te nemen 
om binnen een tijdsverloop van vijf jaren, 
ingaande op dezen dag, volledig te beletten , 
dat de smokkelhandel in opium een ernstige 
be lemmering vormt voor de daadwerkelijke 
onderdrukking van het gebruik van bereid 
opium in de gebieden, waar dit gebruik t ijde
lijk is veroorloofd. 

II. De vraag of de in artikel I bedoelde 
verplichting voll edig ui tgevoerd is, zal aan 
het einde van genoemd tijdsverloop van vij f 
jaren worden beslist door een Commissie, di e 
door den R aad van den Volkenbond zal wor
den samengesteld. 

III. Dit Protocol zal voor ieder van de 
onclerteekenencle Staten in werking treden ge
lijkt ijdig met het V erdrag betreffende de ver
doovende middel en, dat heden is ondertee
kend. De artikelen 33 en 35 van dit Verdrag 
zijn van toepassing op di t Protocol. 

T en blijke waarvan dit Protocol is opge
steld te Genève den negentienclen F ebruar i 
1925 in een enkel exemplaar , dat bewaard zal 
bl ijven in het a rchief van het Secretariaat van 
den Volkenbond en waarvan eensluidend ge
waarmerkt afschrift zal worden toegezonden 
aan a l Ie Staten, di e op de Conferentie ver
tegenwoordigd waren en aan a ll e Leden van 
den V olkenbond. 

( Volg en de ondei·teekeningen, S . 1926, n°. 
475.) 

H et ve rdrag is tot dusver bekrachtigd voor: 
Australi ë, B elgië, Britsch-Indië, Bul garije , 

Canada , Frankrijk, Groot-Britannië, Luxem
bur g, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk , N ederland , 
Nederlandsch -Indië, Suriname en Curaçao, 
Portugal , Polen, Soedan, Spanje, Tchechoslo
wa kije, Zui d-Afrika. 

Toegetreden zijn : 
Danzig, Dominicaa nsche R epubliek , E gypte , 

F inl and, Monaco, Roemenië, Sa lvado r , San 
l\Iarino . 

1 September 1928. BESLUIT, bepalende de 
bekendma king in het Staatsblad van de 
op 20 Juni 1928 te 'l'eheran tot stand ge
komen voo rloop ige regeling van de vriencl
sch aps- en ha ndel sbetrekkingen tussche n 
Y ederland en P enië. S. 357. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de op 20 Juni 1928 t usschen den 

Zaakgelastigde te 'l'eheran en den waarne
menden Minister van Bui tenlandsche Zaken 
a ldaar gewisselde nota's, houdende eene voor
loopi g·e rege ling va n de v ri e ndschaps- en ha n-

delsbetrekkingen tusschen N e,lerland en P er
zië, van welke nota's een afdruk en een ver
taling bij dit Besluit zijn gevoegd; 

Op de voordracht van Onzen Minister va n 
Buitenl a ndsche Zaken van 24 Augustus 1928, 
Directie van het Protocol , n° . 26577 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bedoel de nota's en de vertaling daarvan te 

doen bekend maken door de p laats ing van di t 
Besluit in het Staatsblad. 

Onze M inisters, H oofden van Departementen 
van Al gemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de u itvoering 
van hetgeen ten deze wordt verei scht. 

H et Loo, den l sten September 1928. 
WILHELMINA. 

D r Minister van Buitenlandsche Zaken , 
B e e l a e r t s v a n B I o k I a n cl. 

(Ui tgeg . 18 Sept. 1928. J 

Téhéran, Ie 20 Juin 1928. 

Monsieur Ie Chargé d'affaires, 

Mon Gouvernement, animé du clésir sincère 
de faire about ir dans Ie p i us bref dé! a i pos
sible les négociations actue l lement en cours et 
relatives à l a concl us ion entre nos deux Etats 
cl'un tra ité d'amitié et de convention con
sulaire, clouanière, commerciale et cl'é tabl is
sement, m'a chargé de vous faire parvenir l a 
déclaration su ivante, constitua nt règlement 
provisoir e des r elat ions de l a P erse a vec les 
Pays-Bas: 

1. L a représentat ion d ipl omatique des Pays
Bas sur Ie territoi re de l a Perse, jouira, sous 
condition de réciprocité, des privil èges et im
muni tés consacrés par Ie droit commun inter
natonal. 

Les représentauts consula ires des Pays-Bas 
sur Ie terr itoire de la Perse, régulièrement 
rnun is de ! 'exequatu r, pourront, sous condi
tion d'u ne parfaite réciprocité, y résicler dans 
les locali tés ou il s éta ient jusqu'alors admis. 

li s bénéfic ieront des privi lèges honorif iques 
et immuni tés personnelles de juricliction e t de 
fi scali té consacrés par le clroit commun inter
natonal et sous condition cl 'une parfaite réci
procité. 

Le traitement acco rdé a ux représentants cli 
plomatiques et consu la ires des Pays-B as sm 
Ie terri to ire de la P e rse, so us condi t ion de 
réciprocité, ne sera, en aucum cas, infér ieur 
à cel ui accordé à la nation Ia pi us fa vorisée. 

2. Les ressortissants des Pays-Bas sut· Ie ter
ritoi re de l a Perse y seront adm is et traités 
conform ément aux règles et pratiques du dro it 
commun international. Sous condition de réci 
procité, ils y jouiront en matière cl 'établ isse
ment du même traitement que celu i accordé à 
l a nation l a plus favorisée . 

3. L es produits du sol et de !'industrie, 
origina ires et en provenance du te rritoire des 
P ays-B as, des Indes née rl andaises, de Surinam 
et de Curaçao, bénéficieront à leur ent rée su r 
Ie territoire persan du tar if minimum en 
v igueur et de tous aba issements de ce tarif 
qui sera ient consenti s en faveur des produits 
simil a ires de teute provenance . 

4. Les clisposit ions de la présente décl aration 
entreront en v igueur à <later cl 'au jourd'hui et 
elles resteront en force jusqu 'au di x mai 1929. 
Toutefois, et sous condition de réc iprocité, 
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rnon Gouvernement se réserve la facu l tó de 
les maintenir au delà de ce terme et, dans ce 
cas, elles resteront en force jusqu'à l 'expira
tion d'un délai de trente joms à <latei· de la 
11otification qu'il viendrait à faire au Gouver
nement des Pays-Bas de son intention d'y 
mettre fin. 

Veuillez agréer, :.\lonsieur Ie Chargé d'af
faires , l'assurance de ma haute considération. 

F. P a k r e v a n . 
• -l Monsieur L. P. J. de Decker, 

Cha,·gé d'affaires a. i. des Pays-Bas, 
J.'éhénin . 

Téhéran, Ie 20 juin 1928. 
Monsieur Ie Gérant, 

l\lon Gouvernement, animé du désir sincère 
de faire aboutir dans Ie plus bref délai pos
sible les négociations, actuellement en coms 
et relatives à la conclusion entre nos deux 
Etats d'un traité d'amitié et de conventions 
consulaire. douanière, commerciale et d'éta
blissement, m'a chargé de faire parvenir à 
Vot re Excellence la dóclaration suivante, con
stituant règlement provisoire des relations des 
Pays-Bas avec_Ia Perse: 

1. La représentation diplomatique de la 
Perse sur Ie territoire des Pays-Bas, jouira, 
sous condition de réciprocité, des privilèges et 
immunités consacrés par Ie droit commun in
ternational. 

Les représentants consulaires de la Perse 
sur Ie territoire des Pays-Bas et des Indes 
néerlandaises, régulièrement munis de !'exe
quatur, pourront, sous condition d'une parfaite 
réciprocité, y résider dans les local ités ou il s 
ótaient jusqu'alors admis. li s bénéficieront des 
privilèges honorifiques et immunités person
nelles de juridiction et de fiscalité consacrés 
par Ie droit commun international et sous con
dition d'une parfaite réciprocité. 

Le traitement accordé a ux représentants di
plomatiques de la Perse sur Ie territoire des 
Pays-Bas et celu i des représentants consula ires 
sur Ie territoire des Pays-Bas et des Indes 
néerlandaises, sous condition de réciprocité, 
ne sera, en a.ucun cas, inférieur à celui ac
cordé à la nation la plus favorisée . 

2. Les ressortissants persans sur Ie terri toire 
des Pays-Bas, des Indes néerlandaises, de 
Surinam et de Curaçao y sel'Ont adrn is et 
tra ités conformément aux règles et pratiques 
du droit commun international. Sous condition 
de réciprocité, ils y jouiront, en matière d'éta
blissement, du même traite1nent que cel ui 
accordé à la nation la plus favorisée. 

3. Les produits du sol et de !'industrie, 
originai res et en provenance du territoire 
persan, bénéficieront à leur entrée sur Ie 
territoire des Pays-Bas, des Indes néerlan
daises, de Su ,·inam et de Curaçao du traite
ment accordé aux produits similai res origi
naires et en pl'Ovenance du pays à eet égard 
Ie pi us favorisé. . 

4. Les dispositions de la présente déclaration 
entreront en vigueur à <later d' aujourd'hui et 
elles 1·estel'Ont en force jusqu'au 10 mai 1929. 
•r outefois, et sous condition de réciprocité, 
mon Gouvernement se ré erve la faculté de 
les maintenir au delà de ce terme et, dans ce 
cas, ell es resteront en force ju qu'à l'expira-

tion d'un délai de 30 jours, à <later de la 
notification qu'il viendrait à faire au Gouver
nemenl per,a11 de son intention d'y mettre fiu. 

Veuillez agréer, i\fonsieur Ie Gérant, les 
assuranc:es de ma très haute considórntion. 

L . P . J. de Decker. 

80;, Excellence Mi,·za J?atoullah 11.lwn 
Pakrevan, Gérant du M ·inistère des 
Affaires titrangères, J.' éhéran . 

VERTALI GEN. 
T eheran, 20 Juni 1928. 

Mijnheer de Zaakgelastigde, 
:.\lijn Regeering, bezield door den oprechten 

wensch, binnen zoo kort mogelijken tij d de on
derhandelingen, welke op dit oogenblik gaan
de zijn en betrekking hebben op de sluiting 
tusschen onze beide Staten van een vr iend
chap verdrag, een consu laire-, een douane-. 

een handels- en een vestigingsovereenkomst, 
tot een goed einde te voeren, heeft mij opge
dragen aan U de volgende verklaring te doen 
toeko,nen, bevattende eene voorloopige rege
ling der betrekking n tus chen Perzië en Ne
derland: 

1. De diplomatieke vertegenwoordiging rnn 
Nederland op het Perzische grondgebied, zal. 
onder beding van wederkeerigheid, de door het 
internationale gewoonterecht gewettigde voor
rechten en vrijste Il in gen genieten. 

De consulaire vertegenwoordigers van Ne
derland op het grondgebied van Perzië , be
hoorlijk voorzien van het exequatur, zullen 
er, onder beding van volmaakte wederkeer ig
heid, kunnen verblijven in de plaatsen waar 
zij tot nu toe waren toegelaten. Zij zullen, 
onder beding van volmaakte wederkeerigheid, 
de door het internationale gewoonterecht ge
wettigde eererechten en persoonl ijken vrijdom 
van rechtspraak en van belastingen gen ieten. 

De behandeling verleend aan de diplomatieke 
en consula ire vertegenwoordigers van Neder
land op het Perzische grondgebied, zal, onder 
beding van wederkeerigheid, in geen geval 
achterstaan bij die, verleend aan de meestbe
gunstigde natie. 

2. Nederlandsche onderdanen zullen op het 
grqndgebied van Perzië worden toegelaten en 
behandeld overeenkomstig de regelen en de 
praktijk van het internationale gewoonterecht . 
Zij zullen inzake de vestiging, onder beding 
van wederkeerigheid, dezelfde behandeli ng ge
nieten als verleend wordt aan de meestbegun
stigde natie. 

3. De voortb rengselen van den bodem en van 
de nijverheid, afkomstig van het grondgebied 
van ederland, Nederlandsch-Indië, Suriname 
en Curaçao, zullen bij het binnenkomen op het 
Perzische grondgebied het geldende minimum
tarief genieten en tevens alle verlag ingen. 
welke ten gunste van de gelij ksoortige voort
brengselen van elke andere herkomst op dit 
tarief zouden worden verleend. 

4. De bepalingen vervat in deze verklaring 
zullen in werking treden op den dag van he
den en zullen van kracht bl ij ven tot 10 Mei 
1929. Mij n Regeering behoudt zich echter. 
onder beding van wederkeer ighe id, de be
voegdheid voor die bepalingen l anger dan 
dezen termijn te handhaven , in welk geval zij 
van kracht zullen blijven tot aan het ver-
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strijken mu een termijn van 30 dagen, te 
rekenen van den dag der kennisgeving aan de 
::-Jederlanclsche Regeer111g van het voornemen 
deze! ve te doen ei nel i gen . 

Gelief, l\Iijnheer de Zaakgelastigde, de ver
zekering mijner hoogachting te aanvaarden. 

F. P a k re v a n. 

Teheran, 20 Juni 1928. 
::'IIijnheer de waarnemend Minister, 

)Iijn Regeering, bezield door den oprechten 
wensch, binnen zoo kort mogelijken t ijd de on
derhandelingen, welke op dit oogenblik gaan
de zijn en betrekking hebben op de sluiting 
rnsschen onze beide Staten Yan een vriend
schapsverdrag, een consulaire-, een douane-, 
een handels- en een vestigingsovereenkomst, 
tot een goed einde te voeren, heeft mij opge
dragen aan Uwe Excellentie de volgende ver
klaring te doen toekomen, bevattende eene 
voorloopige regeling der betrekking tusschen 
::-Jederland en Perzië: 

,an een termijn vau 30 dagen, te i-ekenen van 
den dag der kennisgeving aan de Perzische 
Regeering Yan het voornemen dezelve te doen 
eindigen. 

Gelief, l\Iijnheer de waarnemend 2\Iinister, 
de verzekering mijner bijzondere hoogachting 
te aanvaarden. 

L. P. J. de Deck er. 

3 Septembe" 1928. BESLUIT tot aanwijzing 
van de gevallen, waarin de bewaarde ren
tekaarten worden vernietigd en tot vast
stelling van de vooTschriften, welke daar
bij moeten worden in acht genomen. 
s. 358. 

Wij WILHELMINA enz.: 
Op de voordracht v~n Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 27 Augustus 
1928, n°. 1951, afdeeling Arbeiders,erzekering; 

Gezien artikel 311, tweede lid, der Invalidi-
teits\\"et; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. De ingevolge artikel 310 der In

validiteitswet bewaarde rentekaarten worden 
door hf t bestum: der Bank vernietigd. wanneer 

1. De diplomatieke vertegenwoordiging van , 
Perzië op het Nederlandsch grondgebied zal, 
onder beding van wederkeerigheid, de door 
het internationale gewoonterecht gewettigde 
,·oorrechten en vrijstellingen genieten . , de verzekerde is overleden en .aan het bestuur 

is gebleken, dat aan de verzekering van den 
overledene geen aanspraken op rente meer 
knnnen worden ontleend. 

De consulaire vertegenwoordigers van Per
zië op het grondgebied van Nederla11d en Ne
derlanclsch-Indië, behoorl ijk voorzien van het 
exequatur, zullen er, onder beding van vol
maakte weclerkeer igheid , kunnen verblijven in 
de plaatsen waar zij tot nu toe waren toege
laten. Zij zullen, onder beding van volmaakte 
weclerkeerigheid, de door het intemationale 
gewoonterecht gewettigde eererechten en per
soonlijken vrijdom van rechtspraak en van 
belasti ngen genieten. 

De behandeling, verleend aan de diploma
tieke vertegenwoordigers van Perzië op het 
~ederlandsche grondgebied en aan de consu
laire vertegenwoordigers op het grondgebied 
van Nederland en Nederlandsch-Indië, zal , 
onder beding van wederkeerigheid, in geen 
geval achterstaan bij die, verleend aan de 
meestbegunstigde natie. 

2. Perzische onderdanen zullen op het grond
gebied van Nederland, Neclerlandsch-Indië, 
Suriname en Curaçao worden toegelaten en 
behandeld overeenkomstig de regelen en de 
praktijk van het internationale gewoonterecht. 
Zij zu ll en inzake de vestiging, onder beding 
van wederkeerigheid, dezelfde behandeling ge-
11ieten, als verleend wordt aan de meestbe
gunstigde natie. 

3. De voortbrengselen van den bodem en 
van de nijverheid, afkomstig vau het Perzische 
grondgebied, zullen bij het binnenkomen op 
het g1'ondgebied ·van Nederland, Nederlandsch
Indië, Suriname en Curaçao op gelijke wijze 
behandeld worden als de gelij ksoortige voort
brengselen, herkomstig van het in dit opzicht 
meestbeguustigde land . 

4. De bepalingen vervat in deze verklaring 
zullen in werking treden op den dag van he
den en zullen van kracht blijven tot 10 Mei 
1929. Mijn Rege ring behoudt zich echter, on
der beding van wederkeerigheid, de bevoegd
heid voor die bepalingen langer dan dezen 
termijn te handhaven, in \\"elk geval zij van 
1,racht zul Jen blijven tot aan het verstrijken 

2. Alvorens tot vernietiging van een rente
kaart over te gaan, verifieert het, bestuur der 
Bank de aanteekeningen op die rentekaart 
met de aanteekeningen op de 5-jaarlijksche 
rekeningkaart. Zoo noodig worden de aantee-

' keningen op laatstgenoemde kaart gewijzigd 
en aangevuld. 

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

H et Loo, den 3den September 1928. 
WILHELMINA. 

De 1ltinister mn Arbeid, Handel en Nijrnrheicl, 
J. R. S l o t e m a k e r d e B r u ï n e. 

( Uitge,g. ·20 September 1928.) 

3 September 1928. BESLl "IT, tot vaststelling 
van een Algemeenen Maatregel van Be
stuur, als bedoeld in de artikelen 65, 68, 
elfde lid, en 91 der Arbeidswet 1919. 
R. 3.~9. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister ,an 

, Arbeid, Handel en Nijverheid van 28 Juni 1928, 
n°. 1604, afdeeling Arbeid; 

Gelet op de artikelen 65, 68, elfde lid, en 91 
der Arbeidswet 1919; 

Den Raad van State gehoord (advies van 31 
Juli 1928, n°. 26); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 Augustus 1928, n°. 
2021, afdeeling Arbeid : 

Hebben "'Oedgevonden en verstaan te be
palen: 

§ ]. Algemeene bepalingen, 

Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder~ 
a. ,,verplegingsinrichting" : eene inrichting 

tot het verplegen van zieken ; 
b. ,,diensttijd" : de tijdruimte tnsschen 
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begin en einde van den arbeid van een arbeider 
in eenc verplegingsinrichting, in welke tijd
ruimte geen aaneengesloten arbeidsonderbre
king voorkomt, die zeven uren of langer duurt; 

c. ,,nachtdienst" : een dienstt(jd, waarin de 
uren tusschen 11 uur des namiddags en 5 uur 
des voormiddags geheel of gedeeltelijk zijn 
begrepen; 

d. ,,dagdienst" : een diensttijd, die geen 
nachtdienst is ; 

e. ,,bedrust": een rusttijd, waarin de 
arbeider noch door maaltijden, noch door dien
sten of andere verplichtingen, uit de dienstbe
trekking voortvloeiende, wordt verhinderd 
te slapen; 

/. ,,arbeid", ,,arbeider", ,,arbeidslijst", On
ze Minister" en "districtshoofd", hetgeen daar
onder wordt verstaan ingevolge de Arbeidswet 
1919. 

§ 2. RegeUng van arbeids- en rusttijden. 

5. l. Indien het districtshoofd zulks als 
eisch heeft gesteld, moet aan een arbeider in 
eene verplegingsinrichting op eiken dag, waarop 
h.ij in dagdienst meer dan zes uren arbeid 
verricht, na ten hoogste vijf en een half uur 
arbeid een onafgebroken rusttijd van ten hoog
ste een uur worden gegeven. 

2. Een eisch, als in het eerste lid bedoeld, 
wordt door het districtshoofd schriftelijk 

1 verstrekt. 
Het schriftelijk stuk wordt door hem gedag

teekend. 
·Heeft het hoofd of de bestuurder bezwaar 

tegen een eisch van het districtshoofd, dan kan 
hij binnen veertien dagen na de dagteekening 
van den eisch dctartegen in beroep komen bij 
Onzen Minister. 

Wordt in beroep de eisch crewijzigd, dan 
treedt de gewijzigde eisch in de p~aats van dien, 
waartegen beroep is ingesteld. 

Voor het hoofd of den bestuurder vloeit 
geenerlei verplichting voort uit een eisch, als 

, in het eerste lid bedoeld, zoolang daartegen 
beroep kan worden ingesteld en zoolang om
trent een ingesteld beroep niet is beslist. 

6. Een arbeider in eene verplegingsin-

2. 1. Het bepaalde in deze paragraaf is 
niet van toepassing op den arbeid van: 

arbeiders, die uitsluitend of in hoofdzaak 
met de leiding van eene verplegingsinrichting 
of een onderdeel daarvan of van eene groep 
van arbeiders zijn belast, zooals directeuren, 
directrices, adjunct-directeuren of -directrices, 
hoofd- en eerste verplegers of -verpleegsters, 1 

het hoofd van een paviljoen en zijne echtge
noote, het hoofd van de huishouding en derge
lijke. 

richting moet een wekelijkschen, onafgebroken 
rusttijd hebben van ten minste zes en dertig 
uren of een onafgebroken rustt(jd van 60 
uren in twee achtereenvolgende weken. 

7. 1. Aan een arbeider in eene verplegings
inrichting moet eene dagelijksche bedrust 
worden gegeven van ten minste acht uren 
achtereen, behalve op dagen van dienstwisse
ling, wanneer die bedrust eenmaal mag worden 

2. Het bepaalde in de artikelen 3, 4 en 7 
is niet van toepassing op arbeid : 

a_ in operatie- en verloskamers verricht 
door arbeiders, die uitsluitend of in hoofdzaak 
aldaar werkzaam zijn, of hunne plaatsver
vangers; 

b. be taande in het begeleiden van zieken 
naar andere verplegingsinrichtingen ; 

c. in afdeelingen voor het verplegen van 
besmettelijke zieken, mits de arbeider niet 
langer dan twaalf dagen in zes achtereen
volgende weken daarin arbeid verricht : 

d. in de landbouw-, tuinbouw-, boschbouw
?f veehouders-afdeeling eener verplegings-
1nrechting, verricht door arbeiders, die uit
sluitend of in hoofdzaa.k in die afdeelingen 
werkzaam zijn : 

e. van arbeiders in koloniehuizen, boerde
rijen en dergelijke afdeelingen van krankzinni
gengestichten, waar verpleegden in gezins
verpleging zijn opgenomen ; 

/. van vaste nachtwakers. 
3. 1. Een arbeider in eene verplegings

inrichting mag niet langer arbeid verrichten 
dan tien uren per dag en vijf en vijftig uren per 
week, behalve wanneer afwijking daarvan 
noodzakelijk is om eene goed aaneensluitende 
dienstregeling te verkrijgen, in welk geval een 
arbeider ten hoogste zeventig uren per week 
arbeid mag verrichten, mits niet langer dan 
tweehonderd twintig uren in vier achtereen
volgende weken. 

2. Een dagdienst mag ten hoogste vijftien 
uren bedragen. 

3. Een nachtdienst mag ten hoogste elf 
uren bedragen. 

4. Een arbeider in eene verplegingsinrich
ting mag op niet meer dan veertien dagen in 
vier achtereenvolgende weken in nachtdienst 
arbeid verrichten. 

1 onderbroken, doch clan in totaal niet minder 
dan acht en een half uur mag bedragen. 

2. In sanatoria wordt de bedrust geacht 
niet te worden onderbroken, indien die onder
breking bij uitzondering geschiedt tot het ver
leenen van hulp aan verpleegden. 

8. Rustt\jden voor het gebruiken van 
maaltijden in lokalen voor ziekenverpleging: 
doorgebracht onder zoodanige omstandig
heden, dat zij geen ongestoorde rusttijd zijn, 
worden geacht tijden te zijn, gedurende welke 
arbeid wordt verricht . 

§ 3. Uitzonderingen. 
9. \Vauneer in eene verplegingsinrichting 

door bijzondere omstandigheden de dienst 
niet kan worden gaande gehouden of ge,-aar 
voor leven of gezondheid van verpleegden 
dreigt, mag een arbeider langer arbeid ver
richten dan in de vorige paragraaf is bepaald, 
onder voorwaarde : 

a. dat hij ten hoogste twee uren per dag, 
twaalf uren per week en vijf en twintig uren 
per kwartaal langer arbeid verricht dan inge
volge het in de vorige paragraaf bepaalde ; 

b. dat zijn dagelijksche diensttijd met niet 
meer dan twee uren wordt overschreden ; 

c. dat hij in een kalenderjaar niet meer uren 
arbeid verricht dan vijf en vijfti~ maal het 
aantal werkweken van dien arbeider in dat 
kalenderjaar ; 

d. dat van de afwijkingen van den norma len 
arbeidstijd aanteeirnning wordt gehouden op 
de in a rtikel 10 omschreven wijze. 

10. 1. Eene aanteekening, al bedoeld in 
artikel 9, houdt in : den naam van den arbeider 
- of, indien van eene groep van arbeiders all e 
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op dezelfde wijze afwijken, de aanduiding van 
die groep - den datum van afwijking, de werk
tijdregeling op den dag der afwijking en de 
reden der afwijking. 

2. Deze aanteekeningen moeten zoo spoedig 
mogelijk worden ingeschreven en gedurende 
ten minste één jaar en drie maanden in de in
richting bewaard blijven en desgewenscht ter 
inzage worden gegeven aan de door Onzen 
Minister aangewezen ambtenaren. 

11. Wanneer in eene verplegingsinrichting 
door bijzondere omstandigheden de dienst 
niet kan worden gaande gehouden of gevaar 
voor leven of gezondheid van verpleegden 
dreigt of de rust dreigt te worden verstoord, 
mag van het bepaalde in artikel 7 worden af
gaweken. 

12. l. Indien in eene verplegingsinrichting 
eene opeenhooping van werk voorkomt, of 
zich aldaar biJzondere omstandigheden voor
doen, kan het districtshoofd, of in beroep inge
volge het vierde lid Onze Minister, schriftelijk 
en voorwaardelijk of onvoorwaardelijk ver
gunnen, dat in die inrichting arbeiders van 
16 jaar of ouder arbeid verrichten in afwijking 
van het bepaalde bij de artikelen 3, 4 en 7 en 
krachtens artikel 5. 

2. Bij het verleenen der vergunning wordt 
in acht genomen, dat een arbeider niet langer 
arbeid mag verrichten dan twaalf uren pc
dag, twee en zeventig uren per week, en ger 
middeld zeven en zestig uren per week, en dat 
zijn dagelijksche diensttijd m·et niet meer dan 
twee uren mag worden verlengd. 

3. Het districtshoofd behoeft een voor 
ieder geval aan te vragen machtiging van den 
Directeur-Generaal van den Arbeid voor het 
verleenen van eene vergunning : 

a. indien de vergunning zich over een tijd
vak van meer dan veertien dagen uitstrekt ; 

b. alvorens sedert het eindigen van eene 
voorafgaande, voor dezelfde personen geldende, 
vergunning ten minste zes dagen zijn verloopen. 

4. Tégen de beschikking van het districts
hoofd op een verzoek om vergunning, als 
bedoeld in het eerste lid, kan het hoofd of de 
bestuurder binnen veertien dagen na de dag
teekening der beschikking in beroep komen bij 
Onzen Minister. Wordt in beroep de vergunning 
gewijzigd, dan treedt de gewijzigde vergunning 
in de plaats van die, waartegen beroep was 
ingesteld. 

5. Van eene vergunning, als bedoeld in het 
eerste lid, mag slechts worden gebruik gemaakt, 
zoolang de acte dier vergunning wordt opge
hangen op eene door het distrctshoofd aange
geven plaats, of, bij gebreke van zoodanige 
aanwijzing, naast de arbeidslijst. 

§ 4. Arbeidslijsten. 
13. H et bepaalde in artikel 68, eerste lid, 

onder a, en tweede tot en met tiende lid, der 
Arbeidswet 1919 is niet van toepassing op 
arbeid, als bedoeld in artikel 2. 

14. In eene verplegingsim·ichting, staande 
onder het ·beheer van twee of meer hoofden of 
bestuurders, behoeft de onderteekening van 
de arbeidslijst slechts te geschieden <loor een 
dier hoofden of bestuurders. 

15. Het hoofd of de bestuurder van eene 
verplegingsinrichting behoeft niet te zorgen, 
dat in die inrichting eene arbeidslijst wordt 

opgehangen voor de arbeiders, wier regeling 
van arbeids - en rusttijden duidelijk is aange
geven op een in de inrichting opgehangen 
rooster, ten opzichte waarvan overigens het 
bepaalde in artikel 68, vierde, vijfde, zevende, 
achtste, negende en tiende lid, der Arbeidswet 
1919 wordt in acht genomen. 

16. Indien de arbeidsregelingen van ver
schillende ploegen. van arbeiders in eene ver
plegingsinrichting regelmatig omwisselen, mo
gen deze arbeidsregelingen op eenzelfde blad 
van de arbeidslijst zijn vermeld, mits hierop 

de wijze van omwisseling duidelijk is aan
gegeven. 

17. l. Indien bij eene vergunning krachtens 
artikel 12 van dit besluit eene werktijdregeling 
is vastgesteld, treedt deze voor de arbeiders, 
voor wie de vergunning geldt, en gedurende 
den duur der vergunnin~ in de plaats van de 
voor hen op de arbeidslijst vermelde regeling. 

2. Indien bij eene vergunning krachtens 
artikel 12 van dit besluit geen werktijdregeling 
is vastgesteld, mag een arbeider, voor wien de 
vergunning geldt, en gedurende den duur der 
vergunning afwijken van de voor hem op de 
ar beidsl.ijst ver melde regeling, onder voor
waarde, dat naast de acte der vergunning, 
zoolang daarvan wordt gebruik gemaakt, een 
door het hoofd of den bestuurder der ver
plegingsinrichting, of een door dezen daarmede 
belast persoon, als bedoeld in artikel 7 5 der 
Arbeidswet 1919, onderteekend geschrift is 
opgehangen, dat de op grond der vergunning 
te volgen werktijdregeling aangeeft. Dit ge
schrift moet voldoen aan de eischen, in artikel 
68, tweede lid, der Arbeidswet 1919 voor eene 
arbeidslijst gesteld. 

Deze regeling treedt voor de arbeidet·s, voor 
wie zij geldt, gedurende den duur der vergun
ning in de plaats van de op de arbeidslijst 
vermelde. 

§ 5. Slotbepalingen. 
18. Dit besluit kan worden aangehaald 

onder den titel "Verplegingsbesluit" met 
bijvoeging van het jaartal van het Staatsblad, 
waarin het is geplaatst . 

19. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Januari 1929. 

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

Het Loo, den 3den September 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J . R. S 1 o tem aker de B ru ïn e. 

( Uit.geg. 14 September 1928.) 

3 September 1928. BESLUIT, tot vaststelling 
van het tijdstip, waarop met betrekking 
tot arbeid in verplegingsnrichtingen 
verschillende bepalingen der Arbeidswet 
1919 in werking treden. S. 360. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen l\Iinister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 28 Augustus 
192 , n°. 2021, afdeeling Arbeid ; 
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Gezien artikel 101, eerste en tweede lid, der 
Arbeidswet 1919; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Eenig artikel. 
l\Iet ingang van 1 Januari 1929 treden in 

werkin° · 
a. de· artikelen 64, 65 en 66 der Arbeidswet 

1919: 
b. de artikelen 68 en 69, onder a tot en met 

d, der Arbeidswet 1919, voor zoover zij betrek
king hebben op den arbeid in verplegingsin-
richtingen. .. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en N1Jver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 3den September 1928. 
WILHELMINA. 

De JJfinister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SI o tem aker de B ruïne. 

(Uitgeg. 14 September 1928.) 

6 September 1928. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
t usschen den Gezant der Nederlanden te 

Gelet. op artikel 14 van de Zuiderzeesteun
wet 1925 (Staatsb lad n°. 290) en op het Zui

' derzeesteunbesluit (Koninklijk besluit van 28 
November 1927, Staatsblad n°. 365) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 Augustus 1928, n°. 15') ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 September 1928, n°. 
330, Afdeeling Waterstaat T. ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in artikel 12, tweede lid, 

van het Zuiderzeesteunbesluit, onder b, na de 
woorden "kan beschikken" zullen worden in

, gevoegd de woorden "of van een door Onzen 
Minister te bepalen gedeelte daarvan" . 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 

' Staatsblad zal worden geplaatst en aan den 
Raad van State in afschrift zal worden mede
gedeeld. 

Het Loo, den 7den September 1928. 
WILHELMINA. 

De .lfinister van Wat erstaat , H. v. cl . V egt e. 
(Uitgeg. 20 Sept. 1928.) 

Sta7nboul en den Minister van Buiten- 1 8 September 1928. BESLUIT, houdende wijzi-
landsche Zaken ad interim van Turkije , ging van het Koninklijk besluit van 18 No-
op 29 Juli 1928 te Angora gewisselde vember 1913 (Staatsblad n°. 412) houdende 
nota's tot verlenging van de voorloopige bepalingen ter uitvoering van de artikelen 
regeling der handelsbetrekkingen tusschen l c, 18, 19, 23 en 33 der Vogel wet 1912, gelijk 
Nederland en Turkije (Staatsb lad 1928, dit is gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 
n°. 54). S. 361. 4 September 1922 (Staatsblad n°. 518). 

Wij WILHELMINA, enz. ; S. 36:l. 
Gezien de op 29 Juli 1928 te Angom tus- Wij WILHELMINA, enz. 

schen Onzen Gezant te Stamboul en den Mi- Gezien de wet van 23 September 1912 (Staats -
nister van Buitenlandsche Zaken a d interim blad no. 303) houdende bepalingen tot be-
van 'l'urkije gewisselde nota's tot verlenging scherminu van in het wild levende vogels; 
van de voorloopige regeling der handelsbe- Op de 

O 
voordracht van Onzen :i\~inister van 

trekkingen tusschen Nederland en Turkije Binnenlandsche Zaken en Landbouw ,an 16 
(Staatsblad 1928, n° . 54), van welke nota's Auuustus 1928, Directie van den Landbouw, 
een afdruk en eene vertaling bij dit besluit 110. 

0
41 V.W., 2de Afdeeling; 

zijn gevoegd; Den Raad van State gehoord (advies van 4 
Op de voordracht van Onzen Minister van September 1928 no. 14); 

Buitenlandsche Zaken van den 29sten Augus- Gelet op het nader rapport van Onzen voor-
tus 1928, Directie van het Protocol, n°. 27087; noemden Minister van 7 September 1928, Directie 

Hebben goedgevonden en verstaan: van den Landbouw, n°. 1942, 2de Afdeeling ; 
bedoelde nota's en de vertalingen daarvan H ebben goedgevonden en verstaan: 

te doen bekend maken door de plaatsing van In ons besluit van 18 November 1913 (Staats-
dit besluit in het Staatsblad. 1 blad no. 412), houdende bepalingen ter uitvoe-

Onze Ministers, Hoofden van Departementen ring van de artikelen l c, 18, 19, 23 en 33 der 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo- Vogelwet 1912, gelijk dit is gewijzigd bij Ons 
veel hem aangaat, belast met de uitvoering besluit van 4 September 1922 (Staatsblad n°. 
van hetgeen ten deze wordt vere ischt. 518), worden de navolgende wijzigingen aan-

Het Loo, den 6den September 1928. gebracht: 
WILHELMINA. Art. I. In artikel 1 vervallen de woorden 

J,)e Mi,iister van Buitenlandse/ie Zake n, ,,het smelleken Falco me-rillus (Gerini)", en 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. wordt de kolom, vermeldende de wetenschappe-

(Uitge g. 24 September 1928.) lijke namen der vogelsoorten, vervangen door 

7 Septembe,· 1928. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van den 28sten 
November 1927 (Staatsblad n°. 365 ) (Zui
derzeesteunbesluit). S . 362. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 1 Augustus 1928, La. A. A., 
Afdeeling Waterstaat T.; 

1 Zie voor de Fransche en Nederlandscbe 
tekst de wet van 5 Maart 1928, S. 54. 

het navolgende : 
Phalacrocorax carbo subcormoranus (Brehm) 
Ardea cinerea Linnaeus 
Accipiter nisus (Linnaeus) 
Colurnba palumbus Linnaeus 
Corvus corone Linnaeus 
Pica p·ica (Linnaeus) 
Garrulus glandariits (Linnaeus) 
Passer domesticus (Linnaeus) 
P asser m,ontanus (Linnaeus). 
Art. II. In artikel 6 vervallen de woorden 

"de leeuwerikAlauda arvensis (L.), de pestvogel 
Ampelis garrulus (L.), het fratertje Aegiothus 
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flavirostris (L.), het barmsijsj e Aegiothus linaria 
(L. ), het k leine barmsjjsje Aegiothus linaria 
cabaret (P. L. s . MÜLLER), de eur,ipeesche kanarie 
Serinus serinits (L.),de groote goudvink Pyrrhu
la pyrrhula (L. ), de goudvink Pyrrhula pyrrahitla 
europaea (Vieillot ), de rietgors Emberiza schoeni
clus (L.)," on wordt de kolom, vermeldende 
de wetenschappelijke namen der vogelsoorten, 
vervangen door het navolgende: 

Turdus merula Linnaeus 
Coloeus moned·ula spermologus (Vieil!ot) 
Fringilla coelebs Linnaeus 
Cannabina cannabina (Linnaeus) 
Carduelis carduelis (Linnaeus) 
Chrysomitris spinus (Linnaeus) 
Chloris chloris (Linnaeus) 
Emberiza citrinella Linnaeus 
Astur gentilus gallinarum (Brehm) 
Falco gyrfalco Linnaeus 
Fa/co gyrfalco islandus (Brünnich) 
Falco peregrinus (Tunstall) 
Falco subbuteo Linnaeus 
Lani·us excubitor Linnaeus. 
Art. III. In artikel 7 worden de woorden 

.,15 September tot enmetdenlaatstenFebruari" 
veranderd in 1 October tot en met 15 December. 

Art. IV. In artikel 8 worden de woorden 
,,staltnetten" tot en met "drie c· ntimeter" 
veranderd in : 

alle soorten netten, behalve vang- of trek
netten, waarvan de vleugels eene lengte hebben 
van niet meer dan t ien Meter, gemeten van 
stijggsren tot stjjggaren, zooals het is bevestigd 
aan de bovenlijn, en eene breedte van niet 
meer dan twee Meter, gemeten volgens de 
lengte der staven en waarvan de mazen, ge
meten langs het koord van knoop tot naast
liggendP knoop, eene lengte en eene breedte 
hebben van niet minder dan drie centimeter, 

en wordt het laatste lid veranderd in : 
Hij aan wien eene vergunning is verleend, 

om vogels te vangen voor de kooi, mag, in af
wijking in zooverre van het in het vorige lid 
bepaalde, gebruik maken van netten, waarvan 
de mazen, gemeten op de wijze, in het v.orige 
lid bepaald, eene lengte en eene breedte hebben 
van niet minder dan twee centimeter. 

Art. V. In artikel 12, 2de lid, worden de 
woorden "staltnetten", tot en met "drie centi
meter" veranderd in : alle soorten netten, be
halve vang- of treknetten, waarvan de vleugels 
eene lengte hebben van niet meer dan tien Me
ter, gemeten van stijggaren tot stijggaren zooals 
het is bevestigd aan de bovenlijn, en eene 
breedte van niet meer dan t...-e~ Meter, gemeten 
volgens de lengte der staven en waarvan de 
mazen, gemeten langs het koord van knoop 
tot naastliggende knoop, eene lengte en eene 
breedte hebben ,-an niet minder dan drie cen
timeter. 

In het laatste lid van artikel 12 worden de 
woorden : ,, waarvan de mazen eene lengte en een e 
breedte hobh·n van tenminste twee centimeter" 
veranderd in: als bedoeld in arti kei 8, laatste lid. 

Art. VI. Ons besluit van 18 November 
1913 (Staatsblad n°. 412), gelijk dit bij Ons be
sluit van 4 September 1922 (Staatsblad n°. 518) 
en bovenstaande bepalingen is gewijzigd, zal 
opnieuw worden afgekondigd. 

Art. VII. Dit beslui t treedt in werking 
met ingang van den 16den December 1928. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw is belast met de uit,~oering rnn 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 8sten September 1928. 
WILHELMINA. 

De .~finister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
J. B. K an. 

( Uitgeg. 12 September 1928.) 

8 SeptembPr 1928 BESLUIT, houdende vast
stelling van den dag van inwerkingtreding 
van de wet van den 2den ,Juli 1928 (Staats
ulad n°. 216), tot wijziging en aanvulling 
van de bepalingen omtrent de naamlooze 
vennootschap en regeling van de aanspra
kelijkheid vnor het prospectus. S. 364. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Justitie van den 4 September 1928, l e Afdee
ling C., n°. 921 ; 

Gelet op artikel XXII der wet van den 2den 
Juli 1928 (Staat8ulad n°. 216), tot wijziging er. 
aanvulling van de bepalin1Ien omtrent de 
naamlooze vennootschap en regeling van de 
aansprakelijkheid voor het prospectus ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
De wet van den 2den Juli 1928 (Staatsblad 

n°. 216), tot wijziging en aanvulling van de 
bepalingen omtrent de naamlooze vennoot
schap en regeling van de aansprakelijkheid 
voor het prospectus. treedt in werking met 
ingang van den ! sten April 1929. 

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

Het Loo, den Ssten September 1928. 
W'ILHE LMIN A, 

De ~Minister van Justitie, .J. Do n n "r. 
( Uitgeg. 13 September 1928. \ 

12 September 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet art. 100). Een bij
zondere lagere school heeft geen aan
spraak op een afzonderlijke vergoeding 
uit de gemeentekas voor de wedde van 
tijdelijk vervanger van een onderwijzer, 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Gouda t egen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
van 16 Januari 1928, n° . 134, waarbij met 
wijziging van het besluit van dien Raad van 
29 Augustus 1927 het bedrag der vergoeding, 
waarop de Vereeniging voor Christelijk Natio
naal Schoolonderwijs ·te Gouda, op grond 
van artikel 100 der Lager-onderwijswet 1920, 
over het jaar 1926 aanspraak kon maken 
voor haar school aan den Groenendaal aldaar, 
is vastgesteld op f 1583.32 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 Juli 1928, n°. 536; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwij s, Kunsten en \Vetenschappen van 
6 September 1928, n° 19046, Afdeeling Lager
Onderwij s-]!'inancieel ; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Gouda bij bes luit va n 29 Augustu s 1927 de 
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vergoed ing krachtens artikel 100 der Lager
onderwijswet 1920, ten behoeve van de Groen
van-Prinstererschool der Vereeniging voor 
Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Gouda , 
over het jaar 1926 heeft bepaald op f 1400.- , 
op grond, dat de Rijksvergoeding, bedoeld 
in de artikelen 97 en 98 der Wet, over het 
jaar 1926 voor 5 leerkrachten was verleend, 
dat door Rijk en gemeente tezamen de jaar
wedden van 6 leerkrachten vergoed konden 
worden en dat de zesde leerkracht was Mejuf
frouw M. H. Heijkoop, die eene jaarwedde 
heeft genoten van f 1400.- ; 

dat van het raadsbesluit het Schoolbestaur 
bij Gedeputeerde Staten in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat gedurende het tijdvak 25 
September-1 December de onderwijzeres, 
}Iejuffrouw Heijkoop, werd vervangen door 
den tijdelijk.en onderwijzer G. Both, en dat 
de jaarwedde van dezen tijdel ijken onderwijzer 
eveneens door de gemeente had behooren te 
,vorden vergoed ; 

dat Gedeputeerde Staten bij besluit van 16 
Januari 1928, n°. 134, met wijziging van het 
bestreden raadsbesluit, het bedrag der ver
goeding hebben vastgesteld op f 1583.32; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat de wet in het algemeen het 
stelsel huldigt, dat, wanneer een onderwijzer 
uit 's Rijks kas wordt vergoed, ook degeen, 
d ie hem tijdelijk vervangt, gedurende het 
tijdvak der vervanging uit 's Rijks kas wordt 
vergoed ; dat dit stelsel in artikel 56 der wet 
is belichaamd ten aanzien van het openbaar 
onderwijs en dat het ter voldoening aan den 
eisch van financieele gelijkstelling tusschen 
het openbaar en het bijzonder onderwijs is 
nagevolgd in artikel 97, zooals dit ook is ver
staan door Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, die immers in 
dit geva.l niet alleen Rijksvergoeding ovet het 
geheele jaar heeft toegekend voor de 5 leer
krachten aan de bijzondere school, welke op 
grond van het gemiddelde aantal leerlingen 
door het Rijk konden worden vergoed, maar 
bovendien voor den tijdelijk.en onderwijzer 
G. Both over het tijdvak van 5 tot 19 Decem
ber 1926, gedurende hetwelk hij als plaatsver
Yanger van een der 5 verplichte onderwijzers 
is opgetreden; dat bij het nauwe verband tus
schen de Rijksvergoeding en de gemeente-ver
goeding voor de onderwijzers ditzelfde stelsel 
moet worden aanvaard voor de toepassing 
van artikel 100 ; dat deze consequentie des te 
meer voor de hand ligt, wijl in a rtikel 100 
evenzeer a ls in artikel 97 naast het woord 
.,jaarwedden" wordt gebruikt het woord 
"wedden" , welken term de wet bezi~t om aan 
te duiden de bezoldiging van tijdeliJke onder
wijzers ; dat derhalve, zij het ook op anderen 
dan den daarvoor aangevoerden grond, de 
weelde van den tijdelijk.en onderwijzer G. Both, 
OYer het tijdvak van 25 September tot en met 
30 ~ovember 1926 ad f 183.32 aan het School
bestuur behoort te worden vergoed, nevens 
de jaarwedde van de onderwijzeres Heijkoop 
ad f 1400.-; 

dat het Gemeentebestuur in beroep aanvoert, 
dat in het bestreden besluit van Gedeputeerde 
'taten het groote verschil tusschen de artikelen 

56 en 97 eenerzijds en artikel 100 anderzijds 
uit het oog wordt verloren : dat immers artikel 

56 - en dus ook a.rtikel 97 - uitdrukkelijk 
spreekt van de "jaarwedden. . . . der ver
plichte onderwijzers, alsmede de wedden van 
hen, die overeenkomstig art. 41 zijn aangewezen 
voor tijdeJ,ijke waarneming eener betrekking van 
onderwijzer of hoofd der school' ·, terwijl het 
aantal leerkrachten krachtens artikel 100 door 
de gemeente aan de bijzondere schoolbesturen 
te vergoeden, wordt aangegeven door eem even
red·igheid, welker factoren in de wet zijn bepaald 
(art. 100, sub le, laatste zinsnede); dat alzoo 
artikel 100 uitgaat van een geheel ander stelsel 
dan artikel 56 (en 97) en derhalve analoge 
toepassing van artikel 56 (97) bij de uitvoering 
van artikel 100 in strijd met de wet moet wor
den geacht ; dat van deze meening ook uitgaat 
het Koninklijk Besluit van 29 J anuari 1927, 
n°. 8, waarin wordt uitgesproken dat bij de 
toepassing van artikel 100 over het tijdvak 
eener vervanging niet twee, maar één leer
kracht mag worden berekend ; 

Overweo-ende, dat volgens de berekening, 
bij artikeÎ 100, lid 1 der Lageronderwijswet 
1920 aangegeven, het voornoemde Schoolbe
stuur slechts vergoeding kan ontvangen voor 
de jaarwedde of wedde van één onderwijzer, 
aan de school werkzaam boven het aantal, 
waarvan de jaarwedden en wedden door het 
Rijk aan dat bestuur worden vergoed; 

dat dienovereenkomstig door de Raad va n 
Gouda vergoeding is verleend voor de jaarwedde 
van de onderwijzeres H eijkoop ; 

dat Gedeputeerde Staten hebben bepaald, 
dat bovendien vergoeding moet worden __ ge
geven voor de wedde van den onderw1Jzer 
G. Both, die vorenbedoelde onderwijzeres van 
25 September tot en met 30 November 1926 
tijdelijk heeft vervangen; 

dat deze beslissing van Gedeputeerde Staten 
echter geen steun vindt in de wet; 

dat weliswaar bij de regeling voor de Rijks
vergoeding uitdrukkelijk is voorgeschreven, 
dat ook de wedden van tij delijke vervangers 
van de zoogenaamd verplichte onderwijzers 
voor Rijksvergoeding in aanmerking komen, 
doch dat eene overeenkomstige bepaling, krach
tens welke de wedde van een tijdelijken ver
vanger van een onderwijzer, wiens jaarwedde 
of wedde voor r ekening der gemeente komt, 
ook d 1or de gemeente moet worden vergoe , 
ontbreekt; 

dat een beroep öp de omstandigheid, dat 
artikel 100, lid 1, naast jaarwedden spreekt 
van wedden, faalt, omdat immers zeer wel on
der het "evenredig" aantal onderwüzers aan 
eene bijzondere school, wier sala rissen door 
de gemeente worden vergoed, t ijdelijke onder 
wijzers kunnen zijn, met het oog waarop artikel 
100, lid 1, terecht naast de jaarwedden de 
wedden noemt; 

dat de vertegenwoordiger van het School
bestuur ter openbare vergadering van de 
Afdeeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van bestuur, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, in twijfel heeft getrokken, 
of het gemiddelde aantal werkelijk school
gaande leerlingen van de Centrale Kopschool 
over 1925 86¼ was, zooals de gemeente heeft 
opgegeven, doch dat blijkens een nader op 
verzoek van voornoemde Afdeeling van den 
Raad van State ingesteld onderzoek dit geta l 
inderdaad als juist moet worden aanvaard; 
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dat mitsdien Gedeputeerde Staten van Zuid
Holla nd ten onrechte hebben bepaald, dat de 
Raad der gemeente Gouda ook de wedde van 
den tijdelijken onderwijzer G. Both over het 
tijdvak van 25 September tot en met 30 No
vember 1926 moet vergoeden; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het besluit van Gede
puteerde Staten van Zuid-Holland van 16 
Januari 1928, 11°. 134, het beroep van het 
voornoemde Schoolbestuur tegen het besluit 
van den R aad van Gouda d .d. 29 Augustus 
1927 ongegrond te verklaren en de vergoeding 
krachtens artikel 100 der Lager-onderwijswet 
1920 ten behoeve van de school voor gewoon 
lager onderwijs aan den Groenendaal te Gouda 
van de Vereeniging voor Christelijk Nationaal 
Schoolonderwijs te Gouda over het jaar 1926 
vast te stellen op f 1400.-. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

H et Loo, den 12 September 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderw(js, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Was zin k. 
(B.) 

l2 September 1928. BESCHIKKING van den. 
;\Iinister van Waterstaat tot wijziging 
van de Motor- en Rijwielbeschikking. 

De Minister van Waterstaat ; 
Gelet op de Motor- en Rijwiel wet, het Motor

e n Rijwielreglement en de Motor- en Rijwiel
beschikking ; 

Heeft goedgevonden : 
de genoemde beschikking t e wijzigen als 

volgt: 
A. § 9 wordt vervangen door: 
§ 9. Uitvoering van artikel 41 van het Motor

en Rijwielreglement ; inschrijving van motor
rijtuigen eri aanhangwagens. 

Art. 39. De inschrijving van motorrijtuigen 
en aanhangwagens, als bedoeld bij artikel 37 
van het Motor- en Rijwielreglement, geldt voor 
den daarbij bepaalden duur, welke niet langer 
mag zijn dan drie jaren, met dien verstande 
echter, dat de geldigheidsduur steeds kan 
worden verlengd voor een termijn, die niet 
langer mag zijn dan drie jaren. 

40. l. De eigenaar of houder van een motor
rijtuig of van een aanhangwagen, die verlangt 
dat dat motorrijtuig of die aanhangwagen in 
het daarvoor bestemde register wordt inge
schreven, of dat de geldigheidsduur der in
schrijving wordt verlengd, doet daartoe een 
behoorlijk ingevuld formulier volgens model 
I of volgens model III, vervat in bijlage VI, 
toekomen aan den met de inschrijving belasten 
ambtenaar. 

2. De formulieren worden kosteloos verkrijg
baar gesteld. 

41. De met de inschrijving belaste ambte
naar beslist omtrent de aanvragen, na zoo 
noodig het motorrijtuig of den aanhangwagen 
t e hebben onderzocht of doen onderzoeken. 

42. l. Hij zorgt, tenzij hij meent, dat aan 

de aanvrage niet kan worden voldaan, dat het 
motorrijtuig of de aanhangwagen in het daartoe 
bestemde register wordt ingeschreven of de 
verlenging van den geldigheidsduur in dat 
register wordt aangeteekend en geeft als bewijs 
af een inschrijvingsbewij s volgens model II of 
een bewijs van verlenging volgens model IV, 
vervat in bijlage VI. 

2. Het bewijs van verlenging wordt geacht 
deel uit te maken van het inschrijvingsbewij s. 

43. De beslissing van den Minister van 
Waterstaat kan worden ingeroepen door den 
aanvrager tot het einde van een termijn van 
dertig dagen, vallende na den dag, waarop hem 
het inschrijvingsbewij s of het bewijs van ver
lenging is uitgereikt, of de afwijzende beslis
sing van den met de inschrijving belasten amb
tenaar te zijner kennis is gebracht, en door 
een wegbeheerder gedurende den geheelen 
geldigheidsduur der inschrijving. 

44. l. I ndien bij eene beslissing van den 
Minister, voornoemd, als bedoeld in het vorig 
artikel, de oorspronkelijke inschrijving of de 
verlenging van den geldigheidsduur der in
schrijving onjuist wordt verklaard, wordt die 
inschrijving of die verlenging doorgehaald en 
verliest het oorspronkelijk afgegeven inschrij
vingsbewij s of bewijs van verlenging zijn geldig
heid. 

2. De houder van een inschrijvingsbewijs 
of van een bewijs van verlenging, dat ingevolge 
het vorig lid zijne geldigheid heeft verloren, 
is verplicht het bewijs terug te zenden aan den 
met de inschrijving belasten ambtenaar binnen 
veertien dagen na den dag, waarop hem door 
den Minister, voornoemd, van de doorhaling 
is kennis gegeven. Bij nalatigheid van den 
houder wordt de doorhaling bekendgemaakt in 
de S taatscourant en in het Algemeen Politieblad. 

45. Indien de eigenaar of houder van een 
motorrijtuig of van een aanhangwagen aan
nemelijk maakt , dat het hem uitgereikte in
schrijvingsbewijs of bewijs van verlenging 
verloren geraakt of onbruikbaar geworden is, 
kan hem op aanvrage een duplicaat worden 
verstrekt. 

B. In bijlage VI wordt vóór het Model
Formulier van aanvrage om inschrijving van 
een motorrijtuig of aanhangwagen gesteld " I " , 
vóór het model van het inschrijvingsbewijs 
gesteld "II", na het model van het inschrijvings
bewijs gesteld : ,,III. Model-Formulier van 
aanvrage van verlenging van den geldigheids
duur van de inschrijving'·, 

en daa ronder : 

no ........ ....... .... ... ,. 
Ondergeteekende . .. 

(Naam en voornamen) 
wonende te 

(Straat en nummer) 
······ ·······················-···· 

(Gemeente) (Provincie) 

h l het Motorrijtuig L tt 
one er van den Aanhangwagen e er - ----

no. verzoekt hierbij om verlenging vctn 
den gelcligheiclscluur van het 

Inschrijvingsbilj et n°. 
uitgereikt den ... . ......... ... . _____ _ .. 19.... en ver-
klaart hierbij, dat het voertuig, behoudens de 
rubberdikte der banden, volkomen voldoet 
aan de gegevens van het oorspronkelijke aan-



1928 14-15 SEPTEMBER (S.305-366 ) 824 

vraagformulier, bedoeld bij art. 39, onder I 
(Bij lage VI) van de Motor- en Rijwielbeschik
king (Nederlandsche Staatscourant n°. 169 van 

. Cushion 
1927), en dat derubberd1kte der massief rubber 
banden ten minste 4- c.M. bedraagt 1 ) (Art. 
57 onder 2°. van het Motor- en Rijwielreg le
ment). 

(Handteekening) 

1 De cursief gedrukte woorden door ie halen, 
wanneer het voertuig op luchtbanden gemon
teerd is. 

en ,,oorts : 

IV. MOTOR- EN RIJ,\"IELREGLE11EN"T 

B ewijs ·wn verlenging. 
Maakt deel uit van het Inschrijvingsbewijs 

no. 

De geldigheidsduur van het Inschrijvings
bewijs, uitgereikt onder bo,enstaand nummer 
ten behoeve van 

het Motorrijtuig 
dën Aanhangwagen' 

wordt verl engd tot _____ ·-···----·-····- ___ 19 
te 's-Gravenhace, den -········ _____ ··-··--············ ·······- 19 

De Ingenieur in het Di trict Wegen
techniek met de Inschrijv ing belast, 

N.B. Dit verlengingsblad behoort steeds bij 
het eerste dubbele (gele) blad van het Inschrij
·ingsbewijs bewaard te worden. Bladen van 
het Inschrijvingsbewijs, welke verscheurd of 
minder goed leesbaar zijn geworden, behooren 
ingeruild te worden tegen nieuwe bladen, welke 
"'ratis vcrkrijabaar zijn aan: 
Het Bureau ;oor de 'Inschrij,ing van Motor

rijtuigen, Mauritskade 47, te 's-Gra
venhage 

na inlevering van het oude blad. 
~ieuwe bladen worden binnen 24 uur ver

zonden 
... - ····- - ·- .. 

's-Gravenhage, 12 September 192 . 
Voor den }1inister, 

De S,rretaris-Generaal, G. van der 1\1 e u l e n. 

U September 1928, BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Algemeen Reglement Dienst 
en van het Algemeen R eglement Dienst 
Locaalspoorwegen. S. 365. 

Wij WILHELMIN"A, i>nz.; 
Op de voordracht ,~an Onzen :\linister van 

Waterstaat van 11 Augustus 1928, La. I. 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen ; 

Gelet op artikel 2ï der Spoorwegwet en op 
artikel 4 der Locaalspoor- en Tramwegwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Augustus 1028, n°. 19) ; · 

no, 315) en van het Algemeen Reglement Dienst 
Locaalspoorwegen, vastgesteld bij Konink lijk 
besluit van 3 Juni 1915 (Staatsblad n°. 230), 
welke beide reglementen het laatst werden 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 1 ï April 
1928 (Staatsblad n°. 97), te wijzigen en te doen 
lezen als volgt : 

,,2. Het is verboden o,erwegen met voert ui
"en - motorrijtuigen als bedoeld in artikel 1, 
punt 1, der Motor- en Rijwielwet daarnnder 
begrep en - te naderen met eene grootere 
snelheid dan van tien Kilometer per uur 
tusschen het aan de zijde van den overweg, 
vanwaar men nadert, geplaatste 1vaarschu
wingsbord of merkpaal en het begin van den 
overweg." 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 

, Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 14den September 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H, v. d. V egt e, 
( Uitgl!IJ . 4 Oct, 1928). 

15 September Jü28. BESLUIT tot wuz1gmg 
van het K oninklijk besluit van 15 Juli 1922 
(Staatsblad n°. 451) tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur als be
doeld in het eerste, vierde en vijfde lid 
van artike l 111 der Ongevallenwet 1921, 
zooals dat besluit laatstelijk is gewijzigd 
bij Koninklijk Besluit van 25 Mei 1926 
(Staatsl,/rul, n°. 152). S. 366. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 12 Juli 
1928, n°. 1364, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 111, eerste, vierde en vijfde 
lid, der Ongevallenwet 1921 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 Augustus 1928, n°, 21); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 13 September 1928, 
no. 1873, afdeeling Arbeidersverzekering; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Ons besluit van 15 Juli 1922 (Staatshlad 

n°. 451), laatstelijk gewijzigd bij dat van 25 
]lei 1926 (Staalsblad n°. 152), te wijzigen en te 
bepalen a ls volgt : 

Art. I. Aan artikel 16 van Ons vorenge
noemd gewijzigd besluit van 15 Juli 1922 
(Staatsblad n°. 451) wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende als volat : 

,,(3) De gelden, weÎke door bemiddeling 
van een bankinstelling voor een Raad van 
Arbeid zijn geïnd, worden den eerstvolgenden 
werkdag na elke afrekening met de bankin
stelling door den Raad van Arbeid aan de Bank 
overgemaakt, onder aftrek der onkosten, 
wegens onbetaald teruggekomen kwitanties 
verschuldigd aan die bankinstelling.". 

Art. II. De artikelen 33, 34, 35 en 36 
van Ons vorengenoemd, gewijzigd besl uit 
van 15 Juli 1922 (Staat.•b /ad n°. 451) worden 
als volgt gelezen : 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 September 1928, 
n°. 431, afdeeling Vervoer- en 1tlijnwczen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het tweede lid van artikel 11 van het Alge

meen Reglement Dienst, vastge teld bij Ko
ninklijk beslu:t mn 26 Juni 1913 (, trwtsblad , 

"Art. 33. (1) De aanvraag om toelating tot 
de vrijwillige verzekering, bedoeld in artikel 
87 der wet ge chiedt bij den Raad van Arbeid, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 3, door 
invulling en onclerteekening van een door Let 



825 15 s E P ·r E MB ER (S.B6f5-368) 1928 

bestu11r der Bank vastgesteld formulier, dat 
kosteloos bij den Raad van Arbeid verkrijgbaar 
is. 

(2) De Raad van Arbeid verzendt de aan
vraag, vergezeld van de gegevens, genoemd 
in den a lgemeenen maatregel van bestu11r, 
bedoeld bij het eerste en derde lid van artikel 87 
der wet, ten spoedigste aan het bestuur der 
Bank. 

Art. 34. H et bestu11r der Bank geeft van 
a lle beslissingen en mededeelingen met be
trekking tot de vrijwillige verflekering behalve 
aan den werk~ever, kennis aan den betrokken 
Raad van Aroeid. 

Art. 35. Een verzoek om terugbetaling 
van premie a ls bedoeld in artikel 11 van het 
Koninklijk besluit van 20 Augustus 1928 
{Staatsblad n°. 337) tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld 
bij artikel 87 der Ongevallenwet 1921, wordt 
gericht aan den Raad van Arbeid, die dit 
verzoek, vergezeld van een advies, doorzendt 
aan het bestuur der Bank. 

Art. 36. De Raad van Arbeid geeft van 
a lle premiebetalingen, met betrekking tot de 
vrijwillige verzekering, ten spoedigste kennis 
aan het bestu11r der Bank.". 

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

Onze l\Iinister van Arbeid, H andel en ij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 15den September 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. Slot e mak e r d e B ruïn e. 

!Uit,geg. 25 Sept. 1928.) 

15 S eptember 1928. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van het Koninklijk Besluit van 26 Oc• 
tober 1922 {Staatsblad n°. 571) tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 

bestuur als bedoeld in het tweede, vijfde 
en zesde lid van artikel 10 der Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922, zooals dat 
besluit laatstelijk is gewijzigd bij Konink
lijk Besluit van 25 Mei 1926 (Staatsblad 
no. 153). S. 367. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen l\ilinister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 12 Juli 
1928, n°. 1364, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 10, tweede, vijfde en zesde lid, 
der Land - en Tuinbouwongevallenwet 1922; 

Den Raad van State gehoord (advies va n 
7 Augustus 1928, n°. 21) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 13 September 192 , 
n°. 1873, afdeeling Arbeidersverzekerin!l; ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Ons besluit van 26 October 1922 (Staatsblad 

n°. 571), laatstelijk gewijzigd bij dat van 
25 Mei 1926 {Staatsblad n°. 153), te wijzigen 
en te bepalen als volgt : 

Art.. 1. Aan artikel 16 van Ons vorenge
noemd gewijzigd besluit van 26 October 1922 

(Staatsblad n°. 571) wordt een nieuw lid t oege
voegd, luidende als volgt : 

"3. De gelden, welke door bemiddeling 
van een bankinstelling voor een Raad van 
Arbeid zijn geïnd, worden den eerstvolgenden 
werkdag na elke afrekening met de bankin
stelling door den Raad van Arbeid aan de Bank 
overgemaakt, onder aftrek der onkosten, 
wegens onbetaald teruggekomen kwitanties 
verschuldigd aan die bankinstelling." . 

Art. II. De artikelen 33, 34, 35 en 36 van 
Ons vorengenoemd gewijzigd besluit van 26 
October 1922 {Staatsblad n°. 571) worden a ls 
volgt gelezen : 

"Art. 33. 1. De aanvraag om toelating 
tot de vrijwillige verzekering, bedoeld in artikel 
99 der wet, geschiedt bij den Raad van Arbeid, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 3, door 
invulling en onderteekening van eel'I door het 
bestu11r der Bank vastgesteld formulier, dat 
kosteloos bij den Raad van Arbeid verkrijgbaar 
is. 

2. De Raad van Arbeid verzendt de aan
vraag, vergezeld van de gegevens, genoemd 
in den algemeenen maatregel van bestuur, 
bedoeld bij het eerste en derde lid van artike 1 
99 der wet, ten spoedigste aan het bestu11r der 
Bank. . 

Art. 34. H et bestn11r der Bank geeft van 
alle beslissingen en mededeelingen met betrek
king tot de vrijwillige verzekering, behalve 
aan den werkgever, kennis aan den betrokken 
Raa.d van Arbeid. 

Art. 35. Een verzoek om terugbeta ing 
van premie a ls bedoeld in artikel 11 van het 
Koninklijk besluit van 20 Augustus 1928 
{Staatsblad n°. 338) tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestu11r, bedoeld 
bij artikel 99 der Land- en Tuinbouwongevallen
wet 1922, wordt gericht aan den Raad van 
Arbeid, die dit verzoek, vergezeld van een 
advies, doorzendt aan het bestuur der Bank. 

Art. 36. De Raad van Arbeid geeft van 
alle premiebetalingen, met betrekking tot de 
vrijwillige verzekering, ten spoedigste kennis 
aan het bestuur der Bank." . 

Art . III. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van den tweeden dag na dien der 
dagteekening van het S taatsblad, waarin het 
is geplaatst. 

Onze l'vlinister van Arbeid, H andel en Jij. 
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 15den September 1928. 
WILHELMINA. 

De ~Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. S 1 o t e-:n aker de B ruïne. 

{ Uitgeg. 25 Sept. 1928. ) 

15 S eptember 1928. BESLUIT, houdende 
besliss ing op de beroepen, ingevolge ar
t ikel 3 der Wet Openbare Vervoermidde
len ingesteld tegen de beschikkingen van 
Gedeputeerde Staten van Noo,·dbraba» t 
van 27 Juli 1927 (Provincia le bladen nos. 
133. 134 en 135 ). S. 368. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op 
1 °. de beroepen, inges teld door Gebroede,·s 
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Van \'Vijk te Genderen en door den Directeur 
der Taarnlooze Vennootschap Zuider-Stoom
tramweg-Maatschappij tegen de beschikk-ing 
van Gedeputeerde Staten va n N oordbrabant 
van 27 J ul i 1927, Provinciaal Blad n °. 133, 
waarbij aan de aamlooze Vennootschap Al 
gemeene Transport Ondern ming te Utrecht 
vergunn ing is verl eend tot het in werk ing 
brengen van een autobusdienst van M eeuwen 
over Drongel en. W aalw;jk, Kaatshe•uvel en 
Dongen naar R ijen; 

2°. de beroepen, ingesteld door· Gebroeders 
Van Wij k te Gende,·en en door den D irecteur 
van de Naamlooze Vennootscha p Altena's 
Locale Auto Dienst (A.L.A.D.) tegen de be
schikking va n Gedeputeerde Staten van Noord
brabant van 27 Juli 1927, Provinciaal Blad 
n°. 134, voor zoove1· daarbij aan de Naam
loozc Vennootschap Algemeene Transport 
Onderneming te Utrecht vergunning is ver
leend tot het in werking brengen van auto
busd iensten van Sl eeuwijk over Al,nkerk en 
JJu;iscn naar M eeuwen; 

3° . de beroepen, ingesteld door: 
a. de N aamlooze Vennootschap Zuider

Stoomtramwog-Maa tschappij te Breda, b. G. 
M. Schets en J. G. van Bekhoven te T e,·heij
den, c. den 'ederla ndschen Bond van Auto
busd ienst-Ondernemer te H ilve,·surn, d. A . 
van Ravenstein te B reda, e. J. A. W. Mel isse 
te 11.lundert, tegen de beschikking van Gede
puteer de Staten van Noordb,·abant van 27 
Juli 1927, Provinciaal Blad n°. 135, waarbij 
aan de aamlooze V ennootschap Algemeene 
Transport Onderneming te Utrecht vergun
n ing is ve r leend tot het in werking brengen 
van autobusdiensten van W illenistad naa r 
Lage Z waluwe, van Lage Z waluwe naar 
B i·eda, van Geertruidenberg naar W agenberg, 
van 1-l cht,naal naar Rucphen, van R ·ucphen 
naar B reda, van R ucphen naar R oosendaal en 
van R ucphen over B osschenhoofd en over 
Mol enkwartier en Z egge naar Oudenbooch ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschil len van Bestuur, gehoord, adv iezen 
van 24 Maart 1928, nos. 267 A , 267 B en 
267 C en 8 Augustus 192 , n°. 267 A.B.C./ 
320; 

Op de voordracht van Onzen :r.1inister van 
,vaterstaat van 12 September 1928, n°. 431, 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen: 

OverwegC'nde voor zoover betreft de onder 
1 °. vermelde beroepen, dat Gedeputeerde Sta
ten bij het daarbij bestreden besluit aan de 
N aamlooze Vennootschap Algemeene Trans
port Onderneming te Utrecht vergunning 
hebben ve rl eend tot het in werking brengen 
van een autobu ·di enst van :Meeuwen over 
E ethen, Drongel en, Waal wij k, Kaatsheuvel 
en D ongen naar R ijen; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen. dat deze autobusdienst voor de 
inwoners van hel Land •van H eusden en Altena 
van bel ang is, omdat hij te M eeuwen de 
voortzett ing vormt van den door de aam
looze Vennootschap Algemeene Transport On
dernem ing aangevraagden autobusdienst van 
Oorinch.ew over D ussl'n naar M eeitwen en hun 
aldus te Waal wij k aansluiting geeft op de 
treinen de r spoorlijn Geertruidenberg-'s-H er
to{Jen bosth en te Rijen op de treinen der 
spoorlijn B1·eda-T ilbu1·g; dat die di enst voorts 

voor de inwoners van l:Vaalu;ijk, Spra,ig. 
Kaatsheuvel, 's-Gra venmoe1· en Dongen van 
belang is, omdat h ij hen te R ijen in verb in
ding brengt met de lijn Breda- J'ilburg van 
het spoorwegnet; 

dat Gebroeders Van Wijk in beroep bezwa
ren aanvoeren, hierop neer komende, dat clo01· 
de bestreden beschikking de N a amlooze Ven
nootschap Al gemeene T ransport Ondernem ing 
het recht verkr ijgt re izige rs te vervoeren in 
concurrentie met de a ppell anten, voor zoover 
betreft het baanvak M eeuwen-Eethen; dat 
Gedeputeerde Staten in de concessies. ver
leend aan de appellanten en aan de N aam • 
looze Vennootschap Altena's Locale Auto 
Dienst (A.L.A.D .) , uitdrukkelij k ver kl a ren, 
dat deze ondernemingen in de verkeersbehoef
ten ter plaatse behoorlij k voorzien; op grond 
waarvan de appell an ten verzoeken, dat het 
bestreden besluit worde gewijzigd in dien zin, 
dat de autobussen van de Naamlooze V en
nootschap Algemeene Tra nsport Onderneming 
slechts mogen r ijden van Gilze-R ij en naar 
M eeuwen en terug in aansluiting op de auto
bussen van de appellanten en van de N aam
looze V ennootscha p Altena's Locale Auto 
Dienst (A.L.A.D.); 

dat de Directeur der N aamlooze Vennoot
bchap .,Zuider-Stoomtramweg-M aatschappij" , 
gevestigd te Breda, in beroep aanvoe1·t, dat 
het besluit van Gedeputeerde Staten het be
staansrecht zijne r M aatschappij ten zeers te 
in gevaar brengt; 

Overwegende voor zoover betreft de onder 
2°. vermelde be1·oepen, dat Gedeputeerde Sta
ten bij het daarbij bestreden besluit o.m. aan 
de Naamlooze Vennootschap Algemeene Trans
port Ondememing te Ut,·echt vergu nn ing 
hebben verleend tot het in werking brengen 
van a utobusdiensten van Sl eeuwijk over A. l,n
kerk en Dussen naar M eeuwen; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij o. a . heb
ben overwogen, dat op het baanvak Gorin
che1n-Sleeuwijk, Al,nkerk, Dussen en -~leeuwen 
naar H eusden autobusd iensten zijn in werking 
gebracht door de ondernemingen " Altena's 
Locale Auto Dienst" (A.L .A .D.) te M eeuu;en 
en " Onze Dienst" te Genderen ; dat mitsdien 
aanleiding zou bestaan ook op d it wegvak 
meerdere concurrentie uit te si u iten, ware het 
niet, dat het verkeersbelang van het Land va,i 
H eusden en Altena het samenloopen van ge
noemde diensten met dien der Naamlooze 
Vennootschap Al gemeene T ransport Ondeme
ming over het gedeelte van dat traject van 
, l eeuwijk naar M eeuwen noodzakelij k maakt; 
dat immers de bussen van de Naam looze V en
nootschap Altena's Locale Auto Dienst en van 
" Onze Dienst" langs dat traject verbinding 
geven naar H eusden en 's-H ertogenbosch , die 
van de aamlooze V ennootschap Al gemeene 
Transport Ondernem ing daarentegen naal' 
Waalwijk en R ijen; dat n iet te vermijden is, 
dat op het t raject Sleeuwijk- M eeuwen ritten 
van de d1·ie genoemde diensten samenvall Pr,, 
omdat te Sleeuw;jk aansluiting moet v;o rden 
gegeven aan het pontveer van e- naar Goriii
rhem,; 

dat Gebroeders Van Wij k in beroep aan
voeren, dat door de bestreden besch ikk ing de 
1 aamlooze Vennootschap Algemeene T rans
port Onderneming het recht verkr ijgt, r·ei zi -
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gers te vervoeren in concunentie met de ap
pellanten, voor zoover betreft het baanvak 
Sleeuwijk-Meeuwen; dat immers de Naam
looze Vennootschap Algemeene Transport On
derneming de bevoegdheid heeft verkregen, 
op het traject Sleeuwijk- Gilze-Rijen reizi
gers te vervoeren van en naar de plaatsen, 
waarvoor de appellanten concessie verkregen , 
n.l. van en naar Sleeuwijk- M eeuwen en 
tusschengelegen plaatsen; dat zij appell anten 
met de Naamlooze Vennootschap Altena's 
Locale Auto Dien t eene gemeenschappelijke 
dienstregeling voor bedoeld baanvak invoer
den ; op grond waarvan de appell anten ver
zoeken, dat het bestreden besluit worde ge
wijzigd in dien zin, dat het aan de aamlooze 
Vennootschap Al gemeene Transport Onderne
ming verboden zal zijn op het baanvak Sl eeu
wijk-Almkerk-Dussen en M eeuwen reizigers 
op te nemen voor een der aan dat baanvak 
gelegen plaatsen; 

dat de Directeur van de Naamlooze Ven
nootschap Altena's Locale Auto Dienst (A.L. 
A .D.) in beroep aanvoert, dat de autobus van 
de N aamlooze V ennootsch ap Altena's Locale 
Auto . Dienst met de onderneming " Onze 
Dienst" te Genderen over het baanvak Sleeu
wijk-M eeuwen autobusdiensten onderhouden, 
die genoegzaam en naar behooren in de ver
keersbehoeften ter p laatse voorzien; dat aan
luiting naar Waal wijk en R ijen te verkrijgen 

is te M eeuwen of te Dussen op de autobussen 
van de bestaande ondernemingen " Onze 
Dienst" of Naamlooze Vennootschap Altena's 
Locale Auto Di enst; dat een regelmatige 
dienst op Waal wijk en R ijen veelal illusoir 
en steeds gevaarlijk is, wegens de overgangen 
over de Bergsche Maas, die daarvoor moeten 
worden gepasseerd ; dat de betrekkelijke pont
veren te Drongel en of Capell e niet op auto
busverkeer zijn ingericht ; dat wanneer de 
autobussen van de Naamlooze V ennootschap 
Altena's Locale Auto Dienst te Waal wijk van 
die veren gebruik maken. zulks zelden zonder 
ongemakken kan plaats vinden; dat de aan 
de Naamlooze Vennootschap Al gemeene Trans
port Onderneming verleende vergunning geen 
ander effect zal sorteernn, dan het openstel
len van de gelegenheid tot het voeren van een 
doodelijke concurrentie tegen de op dit baan
vak sedert jaren bestaande ondernem ingen ; 
dat bovendien het baanva k M eeuwen, Dussen, 
Almkerk en Sl eeuwijk loopt over small e dij 
ken en een druk en niet behoorlijk geregeld 
autobusverkeer daarover in het belang der 
openbare veiligheid niet gewenscht is; op 
welke gronden de appell ant verzoekt, de aan 
de Taamlooze V ennootschap Algemeene Trans
port Onderneming verleende vergunning tot 
het in werking brengen van een autobusdienst 
van Sleeuwijk over Almkerk, Dussen naar 
Jl,f eeuwen te vern ietigen ; 

Overwegende voor zoover betreft de onder 
3°. vermelde beroepen, dat Gedeputeerde Sta
ten bij het daarbij bestreden besluit o. m. aan 
de N aamlooze V ennootschap Al gemeene Trans
port Onderneming onder een 6-tal voorwaar
den vergunning hebben verleend tot het in 
werking brengen van a utobusd iensten van 
W ill emstad naar Lage Z waluwe, van Lage 
Z u:aluwe naar Breda, van Geertruidenberg 
naa ,· lVagcnbPrg, va n .4- chtmaal naar R uc-

phen, van Rucphen naar Breda, van llucphe" 
naa r Iloosendaal en van Rucyhen over B os
schenhoofd en over M olenkwa1·tie1· en Zegg e 
naa r Oudenbosch; 

dat de 5de dezer voorwaarden luidt als 
volgt: 

5°. H et is de vergunninghoudster verboden 
reizigers op te nemen te Breda en op het 
baanva k Breda- Etten, bestemd voor Etten 
en de tusschengelegen plaatsen en te Etten 
en op het baanvak Etten- Breda, bestemd 
voor B ,·eda en de t usschengelegen plaatsen ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat het, voor rle inwoners van 
Lage en H ooge Z wafowe van belang is, dat 
zij door middel van een autobusdienst in ge
makkelijke en rechtstreeksche snelverbinding 
worden gebracht met Breda, welke dienst te
vens zal ten goede komen aan de inwoners 
van Wa genbe,·g en T erheijden, die meer be
hoefte aan snelverkeer hebben dan de auto
busdienst van G. Schets en J. van Bekhoven 
te J.'erheijden hun vermag te bieden; dat de 
autobusdienst van Gorinchem over Sleeuwijk 
naar Geertruidenberg, tot het in werk ing 
brengen van welken door hun college bij be
sluit van gelijken datum vergunning wordt 
verleend voor het doorgaand verkeer eerst 
waarde en beteekenis zal erlangen, indien hij 
van af Geertruidenberg wordt doorgetrokken 
over Made naar Wagenberg, a lwaar hij dan 
verder door middel van den autobusdienst van 
Lage Zwaluwe naar Breda aansluiting geeft 
met B ,·eda; dat het voor de inwoners van 
Rucphen en Zundert van belang is, dat wij 
door autobusdiensten in snelverbind ing wor
den gebracht met R oosendaal, Oudenbosch en 
Breda, dat met name de inwoners van de to
taal geïsoleerde kerkdorpen der gemeente 
Rucphen meer behoefte aan snelverkeer heb
ben da n de autobusdienst van A. van Raven
stein te B,·eda hun vermag te bieden; 

dat de Naamlooze Vennootsch ap Zuider
Stoomtramweg-Maatsch appij te B reda aan
voert, dat de vergunning aan de N aamlooze 
Vennootschap Al gemeene Transpo1·t Onderne
ming verleend tot het in werking brengen 
van een autobusd ienst van Geertruidenberg 
over M ade naar Wagenberg het bestaan der 
appell eerende M aatschappij ten zeerste in ge
vaar brengt ; 

dat G. M. Schets en J . G. van B ekhoven 
in beroep aanvoeren, dat zij sinds 1921 onder
houden den dagelijkschen autobusdienst Wa
genberg- T e,·heijden-Breda ; dat bij Gedepu
teerde Staten geen bezwaren van welken aard 
ook betreffende den dienst van de adressan
ten zijn ingebracht ; dat de adressanten n im
mer noch van het publiek, noch van plaatse
l ij ke autoriteiten eenig verzoek hebben ont
vangen betreffende eenige wijzig ing van 
dienstregeling of tarieven; dat iedere econo
mische bedrijfsvoering is uitgesloten, als op 
het traject Wagenberg-Bretia twee gelij k
soortige vervoerondernemingen in de behoefte 
van het verkeer zullen gaan voorzien; op wel 
ke gronden de appellanten verzoeken , dat in 
de aan de Naamlooze Vennootschap Alge
meene Transport Onderneming verl eende ver
gunning betreffende het traject Lage Z waluwe 
- H ooge Zwaluwe-Wag en berg-T e,·heijden
B ,·eda a lsnog een vervoerverbod voor het weg-
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n1 k Wagenberg- T erheijden-B reda en om
ge keerd warde opgelegd; 

dat de Nederl andsche Bond van Autobus
dienst-Ondernemers in beroep aanvoert, dat, 
"·at betreft de vergunning voor het baanvak 
Will emslad- Klmzde,·t-Station Lage Zwalu
we de autobusondernemer J. Melisse te Klun
de rt sinds jaren een voedingslijn van Klundert 
rnor de richting Station Lage Z waluwe via 
het station Z evenbergen onderhoudt; dat wat 
betreft de vergunning voor het baanvak Lage 
Zwali,we-Wagenberg-Breda door G. M. 
Schets en J. G. van Bekhoven sinds jaren 
wordt onderhouden de autobuslijn van Wagen
ber{! naar B,·eda en omgekeerd; dat wat be
treft de vergunningen voor de baanvakken 
Rucphen-Sprundel-Breda en R ucphen-Mo
ltnktva,·tier-Roosendaal, door den onderne
mer A . van Ravenstein te Breda deze beide 
Yerbinclingen sinds geruimen t ijd zijn tot stand 
gebracht ; dat de overweging in het be treden 
besluit, dat . de aamlooze V ennoot chap Al
gemeene T1·ansport Ondernem ing den bewo
ners meerder vervoer zal kunnen verschaffen 
clan de particulieren zulks ve rmogen, tegen 
zich zelf sp reekt, omdat het in West-Brabant 
niet de spoor- of tramweg, noch de Naam
looze V en nootschap Al gemeene Tra nsport On
dernem ing is geweest, die deze streek uit haar 
i olement heeft verlost; dat, nu de particu-
1 iern ondernemers zulks hebben gedaan in een 
voor hen zeer gevaarlijken tijd, thans deze 
a rbe id wordt miskend en aan eene instelling, 
<lie alleen als voordeel kan aanwijzen, dat zij 
gel ieerd is aan spoorwegen, de voorkeur wordt 
gegeven ; 

dat A. va n R avenste in in beroep aanvoert, 
dat hij op voorstel van Gedeputeerde Staten 
e n op verzoek van het bestuur der gemeente 
R"cphen is overgegaan tot het exploiteernn 
rnn de autobuslijn Breda-Sp,·undel-R,tcphen 
- R oosendaal; dat hij later dien dienst heeft 
ui tgebreid; dat echter thans wordt geoor
deeld , dat zijn autobusdienst tegenover het 
ex ploitatie-ontwerp van de N aamlooze Ven
nootschap Algemeene Transport Ondernem ing 
in de minderheid zou zijn; dat de goede trouw 
e ischt, dat waar hij , appellant, heeft voldaan 
aan de hem gestelde ver keerseischen en niet 
heeft geschroomd het risico van uitbreiding 
op zich te nemen, toch eerst met hem dient 
gesproken te worden, indien er nieuwe ver
voersperspectieven in het door zijn exploi tatie 
bestl'eken autobusgeb ied zich voordoen; dat 
met hem echter niet werd gesproken ; dat hij 
,·erzoekt de vergunning, verl eend tot het in 
werking brengen van de autobusdiensten 
Rucphen-R oosendaal, te vernietigen ; 

dat J. A. W. Melisse in beroep aanvoert, 
dat aan de aamlooze Vennootschap Alge
meene Transport Onderneming vergunning is 
,·erleend voor het baanvak Klundert- Lage 
Z1caluwe-station, waardoor het meest belang
rijke vervoer, n.l. de reizigers van uit Klun
clel't naar Zuidholland aan zijn dienst zullen 
wol'den onttrokken; dat, hoewel het traject 
eene voedingslijn voor de spoorwegen is , het 
zee t· kort is en m itsdien de te lijden schade 
a an reizigersvervoer niet door andere maat
l'ege len kan worden vergoed; dat hij verzoekt 
aan de Naamlooze Vennootschap Al gemeene 
T1·ansport Onderneming een vervoerverbod op 

te leggen voor het wegvak Klundert-!::Jtatt<,,. 
Lage Zwaluwe en omgekeerd; 

Overwegende : ten aanz ien van het door den 
Nederlandschen Bond van Autobusdienston
dernemers te H il vers,tm ingesteld beroep, dat 
artikel 3, lste lid , der Wet Openbare Vervoer
middelen van eene beschikking van Gedepu
teerde Staten, a ls in artikel 2 bedoeld, beroep 
op Ons openstelt voor iederen belanghebben
de · 

dat de evengenoemde bond niet geacht kan 
worden belang in den zin van de bedoelde 
wetsbepaling te hebben bij de vernietiging 
of de wijziging van het bestreden besluit; 

dat mitsdien deze appellant in zijn beroep 
niet-ontvankelijk behoort te worden verklaard ; 

Overwegende: ten aanzien van het beroep, 
ingesteld door J. A. W. Melisse, da t de auto
busdienst van Will emstad over H einingen, 
Oude,nolen, Klundert en Mo erdijk naar Lage 
Z waluwe in eene bestaande behoefte voorziet; 

dat derhalve Gedeputeerde Staten voor de
zen autobusdienst terecht aan de Naamlooze 
Vennootschap Algemeene Transport Onderne
ming bij hun bestreden besluit vergunning 
hebben verleend ; 

Overwegende: ten aanzien van de beroepen, 
ingesteld door de overige appellanten, dat de 
bezwaren van deze appell anten in zooverre 
gegrond moeten worden geacht, dat in het 
locaal verkeer tusschen Sleeuwijk en E ethen, 
tusschen Geertruidenberg en W agenberg, tus
schen B,·eda en R oosendaal en tusschen lVa
genberg en Breda door de autobusdiensten 
van appell anten voldoende wordt of a lthans 
kan worden voorzien; 

dat evenwel op grond van de overgelegde 
ambtsberichten moet wol'den aangenomen, dal 
het verkeersbel ang het verleenen van de be
streden vergunningen voor het geheele traject 
wettigt ; 

dat aan de bezwaren van deze appellanten 
kan worden te gemoet gekomen door het ver
bieden van vervoer van reiz igers in locaal 
verkeer op evengenoemde wegvakken; 

dat evenwel , daar blijkens bericht van Ge
deputeerde Staten van oordbrabant de auto
busdienst van G. M. Schets en J. G. va n Bek
hoven van Wag enberg over T erheijden naar 
Breda inmiddel s is opgeheven, voor het op
leggen van een vervoerverbod a ls door dez0 
appellanten gevraagd geen aanleiding meer 
bestaat; 

Gezien de Wet Openbare Vervoerm idclel en; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

I. met handhaving van het bestreden be
sluit van Gedeputeerde Staten van Noo,·d
brabant van 27 J ui i 1927 (Provinciaal Blad 
n°. 133) aan de daarbij aan de vergunning 
verbonden voo rwaarden de volgende toe te 
voegen: 

6° . Het is verboden: 
a. in de richting M eeuwen-Rijen te M eeu

wen en verder reizigers voor verkeer niet ver
der dan Eethen in de autobussen op te nemen: 

b. in de richting Rijen-M eeuwen te Eethen 
en verder reiziger in de a utobussen op te 
nemen. 

I L met handhaving van het bestreden be
sluit van Gedeputeerde Staten van Noordbn,
bant van 27 J uli 1927 (P,·ovinciaal Blad n°. 
134) aan de daarbij aan de vergunning ver-
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bonden voorwaarc1en ae vo1genae toe te voe- 1 

gen: 
6°. Het is verboden : 
a. in de richting Sleeuwijk-Meeuwen rei

zigers voor verkeer niet verder dan Eethen 
in de autobussen op te nemen; 

b. in de richting Meeuwen-Sleeuwijk rei
zigers in de autobussen op te nemen. 

III. met handhaving voor het overige van 
het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noordbrabant van 27 Juli 1927 (Provin
ciaal Blad n°. 135) de 5de daarbij aan de 
vergunning verbonden voorwaarde te wijzigen 
als volgt: 

5°. Het is verboden: 
a. in de richting Geertruidenberg-Wagen

berg te Gee,·truidenberg en verder reizigers 
voor verkeer niet verder dan Wagenberg in 
de autobussen op te nemen ; 

b. in de richting Wagenberg- Geertruiden
berg te Wagenberg en verder reizigers voor 
verkeer niet verder dan Geertruidenberg in de 
autobussen op te nemen ; 

c. op het wegvak Roosendaal-Rucphen
Sprundel-Breda reizigers in de autobussen 
op te nemen, anders dan in doorgaand ver
keer met de buiten dat wegvak door de ver
gunninghoudster geëxploiteerde autobusdien
sten. 

Onze Minister van Waterstaat is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat met het 
rapport van Onzen Minister in het Staatsblad 
zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Het Loo, den 15den September 1928. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Wate,·staat, H. v. d. V egt e. 
(Uitgeg. 8 Octobe1· 1928.) 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

N°. 431. 

Afdeeling 
V e r v o e r- e n M ij n w e z e n. 

's-Gravenhage, 12 September 1928. 

Aan de Koningin. 

De Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van B estuur, deed mij toekomen 
<Ie door de Afdeeling aan Uwe Majesteit uit
gebrachte adviezen van 24 Maart 1928, nos. 
267 A , 267 B en 267 C, met ontwerp-besluiten 
en bijlagen, betreffende de beroepen, ingesteld 
door Gebroeders Van Wijk te Genderen en 
door den Directeur der Naamlooze Vennoot
schap Zuider-Stoomtramweg-Maatschappij te
gen de beschikking van Gedeputeerde Stateu 
van Noordbrabant van 27 Juli 1927, Provin
ciaal Blad n°. 133, waarbij aan de Naamlooze 
Vennootschap Algemeene Transport Onderne
ming te Utrecht vergunning is verleend tot 
het in werking brengen van een autobusdienst 
van Meeuwen over Drongel en, Waalwijk, 
Kaatsheuvel en Dongen naar Rijen; de be
roepen, ingesteld door Gebroeders Van Wijk 
-te Genderen en door den D irecteur van de 
Naamlooze Vennootschap Altena's Locale 

1928 

Auto Dienst (A.L.A .D.) tegen de beschikking 
van Gedeputeerde Staten van N oordb?-abant 
van 27 Juli 1927, Provinciaal Blad n°. 134, 
voor zoover daarbij aan de Naamlooze Ven
nootschap Aigemeene Transport Onderneming 
te Utrecht vergunning is verleend tot het in 
werking brengen van autobusdiensten van 
Sleeuwijk over Almkerk en Dussen naar 
Meeuwen; en de beroepen, ingesteld door: 
1° . de Naamlooze Vennootschap Zuider-Stoom
tramweg-Maatschappij te Breda; 2°. G. M . 
Schets en J . G. van Bekhoven te Te,·heijden; 
3°. den Nederlandschen Bond van Autobus
dienst-Ondernemers te H ilversum; 4°. A . van 
Ravenstein te Breda; 5° . J . A. W. Melisse te 
Klundert, tegen de beschikking van Gedepu
teerde Staten van Noordbrabant van 27 Juli 
1927, Provinciaal Blad n°. 135, waarbij aan 
de N aamlooze Vennootschap Algemeene Trans
portonderneming te Utrecht vergunning is 
verleend tot het in werking brengen van auto
busdiensten van Willemstad naar Lage Zwa
luwe, van Lage Zwaluwe naar B,·eda, van 
Geertruidenberg naar Wagenbe,·g, van Acht-
1naal naar R ucphen, van Rucphen naar Breda, 
van Rucphen naar Roosendaal en van Ruc
phen over Bosschenhoofd en over Molenkwar
tier en Z egge naar Oudenbosch. 

Deze ontwerp-besluiten lu iden als volgt: 
Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

door Gebroeders Van Wijk te Genderen en 
door den Directeur der Naamlooze Vennoot
schap Zuider-Stoomtramweg-Maatschappij te
gen de beschikking van Gedeputeerde Staten 
van Noordbrabant van 27 Juli 1927, Provin
ciaal Blad n°. 133, waarbij aan de Naam
looze Vennootschap Algemeene Transport On
derneming te Utrecht vergunning is verleend 
tot het in werking brengen van een autobus
dienst van Meeuwen over Drongelen, Waal
wijk, Kaatsheuvel en Dongen naar Rijen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 24 
Maart 1928, n° . 267 A; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten bij 
bovengemeld besluit aan de Naamlooze Ven
nootschap Algemeene Transport Onderneming 
te Utrecht vergunning hebben verleend tot 
het in werking brengen van een autobusdienst 
van Meeuwen over Eethen, Drongelen, Waal
wijk, Kaatsheuvel en Dongen naar Rijen; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat de onderwerpelijke autobus
dienst voor de inwoners van het Lan·d van 
Heusden en Altena van belang is, omdat hij 
te M eettwen de voortzetting vormt van den 
door de Naamlooze Vennootschap Algemeene 
Transport Onderneming aangevraagden auto
busdienst van Gorinchem over Dussen naar 
Me euwen en hun aldus te Waalwijk aanslui
t ing geeft op de treinen der spoorlijn Geer
truidenberg-'s-Hertogenbosch en te Rijen op 
de treinen der spoorlijn Breda~Tilburg; dat 
die dienst voorts voor de inwoners van Waal
wijk, Sp,·ang, Kaatsheuvel, 's-Gravenmoe,· en 
Dongen van belang is, omdat hij hen te Rijen 
in verbinding brengt met de lijn Breda-Til
bttrg van het spoorwegnet; 

dat Gebroede1·s Van Wijk in beroep bezwa-

53 
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ren aanvoeren, hierop neerkomende, dat door 
de bestreden beschikking de aamlooze Ven
nootschap Algemeene Transport Onderneming 
het recht verkrijgt reizigers te vervoeren in 
concurrentie met de appell anten, voor zoover 
betreft het baanvak lJfeeuwen-E ethen; dat 
Gedeputeerde Staten in de concess ies, ver
leend aan de appellanten en aan de Naam
looze Vennootschap Altena's Locale Auto 
Dienst (A.L.A.D.), uitdrukkelijk- verklaren, 
dat deze ondernemingen in de verkeersbehoef
ten ter plaatse behoorlijk voorzien; op grond 
waarvan de appell anten verzoeken, dat het 
bestreden besluit worde gewijzigd in dien zin, 
dat de autobussen van de Naamlooze Vennoot
schap Algemeene Transport Onderneming 
slechts mogen rijden van Gilze-Rijen naar 
M eeuwen en terug in aansluiting op de auto
bussen van de appellanten en van de Naam
looze Vennootschap Altena's Locale Auto 
Dienst (A.L.A.D.); 

dat de Directeur der Naamlooze Vennoot
schap " Zuider-Stoomtramweg-Maatschappij", 
gevestigd te Breda, in beroep aanvoert, dat 
het bes! uit van Gedeputeerde Staten het be
staansrecht zijner Maatschappij ten zeerste in 
gevaar brengt; 

Overwegende, dat niet is aangetoond, dat 
naast de bestaande autobusdiensten van de 
Gebroeders Van Wijk te Genderen en der 
N aamlooze Vennootschap Altena's Locale 
Auto Dienst (A.L.A .D.) te Meeuwen, aan een 
nieuwen autobusdienst der Naamlooze Ven
nootschap Algemeene Transport Onderneming 
op het baanvak Meeuwen-Eethen behoefte 
zou bestaan; 

dat mitsdien de vergunning door Gedepu
teerde Staten, voor zoover di t baanvak be
treft, ten onrechte is verleend; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddel en; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noordbrabant van 27 Juli 1927 (Pro vin
ciaal Blad n°. 133), dit besluit te vernietigen, 
voor zoover daarbij mede vergunning is ver
leend voor het traject Meeuw en-Eethen en de 
daarvoor gevraagde vergunning te weigeren. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

De Min;ste,· van Waterstaat," 

,,Wij WILHELM! A, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

door Gebroeders Van Wijk te Genderen en 
door den Directeur van de aamlooze Ven
nootschap Altena's Locale Auto Dienst (A.L. 
A.D.) tegen de beschikking van Gedeputeerde 
Staten van Noo,·dbmbant van 27 Juli 1927, 
P1'0vinciaal Blad n°. 134, voor zoover daarbij 
aan de Naamlooze Vennootschap Algemeene 
Transport Onderneming te Ut,·echt vergunning 
is verleend tot het in werking brengen van 
autobusdiensten van Sleeuwijk over Almke,·k 
en Dussen naar M eeuwen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 Maart 1928, n°. 267 B; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten bij 
bovenbedoeld beslu it o.m. aan de Naam
looze Vennootschap Algemeene T ransport On
derneming te Utrecht vergunning hebben ver
leend tot het in werking brengen van autobus
diensten van Sleeuwijk over Almkerk en Dus
sen naar Meeuw en; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij o. a . heb
ben overwogen, dat op het baanvak Go,-in
chem- leeuwijk, Almkerk, Dussen en M eeuwen 
naar Heusden autobusdiensten zijn in werking 
gebracht door de ondernemingen "Altena's 
Locale Auto Dienst" (A.L.A.D.) te M eeuwen 
en "Onze Dienst" te Gende,·en; dat mitsdien 
aanleiding zou bestaan ook op dit wegvak 
meerdere concurrentie uit te slu iten, ware het 
niet, dat het verkeersbelang van het Land 
van H eusden en Altena het samenloopen van 
genoemde diensten met dien der Naamlooze 
Vennootschap Algemeene Transport Onderne
ming over het gedeelte van dat traject van 
Sleeuwijk naar Meeuwen noodzakelijk maakt: 
dat immers de bussen van de Naamlooze Ven
nootschap Altena's Locale Auto Dienst en van 
"Onze Dienst" langs dat traject verbinding 
geven naar H eusden en 's-H ertogenbosch, die 
van de Naamlooze Vennootschap Algemeene 
Transport Onderneming daarentegen naar 
Waal wijk en Rijen; dat niet te vermijden is, 
dat op het traject Sleeuwijk-Meeuwen ritten 
van de drie genoemde diensten samenvallen, 
omdat te Sleeu,l'ijk aansluiting moet worden 
gegeven aan het pontveer van en naar Gorin
chem; 

dat Gebroeders Van Wijk in beroep aan
voeren, dat door de bestreden beschikking de 
Naamlooze Vennootschap Algemeene Trans
port Onderneming het recht verkrijgt, reizi
gers te vervoeren in concurrentie met de ap
pellanten, voor zoover betreft het baanvak 
Sleeuwijk-Meeuwen; dat immers de Naam.
Iooze Vennoot chap Algemeene Transport On
dernem ing de bevoegdheid heeft verkregen, 
op het traject Sleeuwijk-Gilze-Rijen reizigers 
te vervoeren van en naar de plaatsen, waarvoor 
de appell anten concessie verkregen, n.l. van 
en naar Sleeuwijk-Meeuwen en tusschenge
legen plaatsen; dat zij appellanten met de 
N aamlooze Vennootschap Altena's Locale 
Auto Dienst eene gemeenschappelijke dienst
regeling voor -bedoeld baanvak invoerden; op 
grond waarvan de appellanten verzoeken, dat 
het bestreden besluit worde gewijzigd in dien 
zin, dat het aan de aamlooze V ennootschap 
Algemeene Transport Onderneming verboden 
zal zijn op het baanvak Sleeuwijk-Almked.~ 
Dussen en M eeuwen reizigers op te nemen 
voor een der aan dat baanvak gelegen plaat
sen; 

dat de Directeur van de Naamlooze Ven
nootschap Altena's Locale Auto Dienst (A.L. 
A.D. ) in beroep aanvoert, dat de autobus van 
de Naamlooze Vennootschap Altena's Locale 
Auto Dienst met de onderneming "Onze 
Dienst" te Genderen over het baanvak Sleeu
wijk-Meeuwen autobusdiensten onderhouden, 
die genoegzaam en naar behooren in de ver
keersbehoeften ter plaatse voorzien; dat aan
slu iting naar Waalwijk en R ijen te verkrijgen 
is te lJf eeuwen of te Dussen op de autobussen 
van de bestaande ondernemingen "Onze 
Dienst" of Naamlooze Vennootschap Al tena's 
Locale Auto Dienst; dat een regelmatige 
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dienst op Waalwijk en Rijen veelal illusoir 
en steeds gevaarl ijk is, wegens de overgangen 
over de Bergsche M aas, die daarvoor moeten 
worden gepasseerd; dat de betrekkelijke pont
veren te Drongelen of Capelle niet op auto
busverkeor zijn ingericht; dat wanneer de 
antobussen van de Naamlooze V ennootschap 
Alten<1's Locale Auto Dienst te W aalw;jk van 
d ie veren gebru ik maken, zulks zelden zonder 
ongemakken kan p laats vinden ; dat de aan 
de Naamlooze Vennootschap Algemeene Trans
port Onderneming verleende vergunning geen 
a nder effect zal sorteeren, dan het op nstel
len van de gelegenheid tot het voeren van 
ecne doodelijke concurrenti e tegen de op di t 
baanvak sedert jaren bestaande on clernem in
gen; dat bovendien het baanvak J,f eeuwen, 
Dussen, Almkerk en Sleeuw;jk loopt over smal
le dijken en een druk en niet behoorl ij k ge
regeld autobusverkeer daarover in het belang 
der openbare ve ili gheid niet gewenscht is ; op 
welke gronden de appellant verzoekt, de aan 
de N aamlooze V ennootschap Algemeene Trans
port Onderneming verleende vergunning tot 
het in werking brengen van een autobusdienst 
van Sleeuw;jk over Alm kerk, Dussen naar 
M eeuwen te vernietigen; 

Overwegende: dat niet is aangetoond, dat 
naast de bestaa nde autobusdiensten der Auto
busondernem ing " Onze D ienst" te Gende1·en 
en der Naamlooze Vennootschap Altena's 
Locale Auto Di enst {A.L.A.D. ) te M eeuwen 
aan een nieuwen autobusd ienst der Naamlooze 
Vennootschap Algemeene Transport Onder
nem ing op het baanvak Sleeuwijk-Meeuwen 
behoefte zou bestaan; 

dat mitsd ien de vergunning door Gedepu
teerde ~taten, voor zoover het baanvak Sleeu
wijk-Af eeuwen betreft, ten onrechte is ver
leend; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vern ietigino- van het bestreden bes] ui t, 
voor zoover daarbij aan de N aam looze Ven
nootschap Algemeene Transport Onderneming 
te Ut,·echt vergunning is verleend tot het in 
werking brengen van autobusd ien ten van 
Sleeuwijk over Alm ke,·k en Dussen naar 
M eeuwen en omgekeerd, de vergunning voor 
dit traject te weigeren. 

Onze Minister van W aterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan af
schrift za l worden gezonden aan den Raad 
va11 State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur . 

De M iniste,· van Waterstaat," 

,,Wij WILHELMINA, enz.; 
Besch ikkende op de beroepen, ingesteld door 

1°. de Naamlooze Vennootschap Zui der
Stoomtramweg-Maatschappij te B reda, 2°. G. 
}l. Schets en J. G. van Bekhoven te T erhe;j. 
den; 3°. den ederl andschen Bond van Auto
busdienst-Ondernemers te llilve,·sum; 4°. A. 
van R avenste in te Breda; 5°. J. A. vV. Me
lisse te I{fondert, tegen de beschikking van 
Gedeputeerde Staten van Noordb,·abant van 
27 Juli 1927, P1'0vinciaal Blad n°. 135, waar
bij aan de Naamlooze Vennootschap Algo
meene Trnnsport Onderneming te Utrecht ver
gunning is verleend tot het in werking bren
gen van autobusdiensten van TiV;ll cmstad 11aar 

Lage Zwaluw e, van L age Zwalu1c e 11aar Bre
da, van Geertruidenbe,·g naar Wag enbe1·g, van 
A chtmaal naar R 11cphen, van R ucphen naar 
B1·eda, van R ucphen naar R oosendaal en van 
R ucphen over B osschenhoofd en over ilfol en
kwartier en Z egge naar Oudenbosch; 

D en R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord, advies van 
24 Maart 1928, n°. 267 C; 

Op de voordracht van Onz n M ini ster van 
Waterstaat van 

Overwegende: dat Gedeputeerde Rtaten hij 
bovengemeld beslu it o.m. aan de r~aamlooze 
Vennootschap Algemeene Transport Onder
nem ing onder een 6- tal voorwaarden vergun
ning hebben verleend tot het in werking bren
gen van autobusdiensten van W illemstad 
naar Lage Z waluwe, van Lage Z waluwe naar 
Breda, van Geertruidenberg naar Wagenberg, 
van Achtmaal naar R ucphen, van Rucphen 
naar B reda, van Rucphen naar R oosendaal 
en van Rucphen over B osschenhoofd en over 
M olenkwa,·tier en Z egge naar Oudenbosch ; 

dat de 5de dezer voorwaarden I uidt a Is 
volgt: 

5°. H et is de vergunninghoudster verbo
den reizige rs op te nemen te Breda en op het 
baanvak Breda-Etten, bestemd voor Et ten 
en de tusschengelegen pi aatsen en te E tten 
en op het baanvak Etten-Breda, bestemd 
voor B,·eda en de tusschengelegen plaatsen: 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat het voor de inwoners van 
Lage en H oo ge Z waluwe van belang is, dat 
zij door middel van een autobusdienst in ge
makkelijke en rechtstreeksche snelverbinding 
worden gebracht met B reda, welke dienst te
vens zal ten goede komen aan de inwoners 
van Wagenbe,·g en T erheij drn, d ie meer be
hoefte aan snel verkeer hebben cl an de auto
busdienst van G. Schets en J. van Bekhoven 
te T e1'lieijdcn hun verm ag te bieden; dat de 
a utobusdi enst van Gorinche,n over Sl eeuw;jk 
nàllr Geert1·uidenbe1·g, tot het in werking 
brengen van welken door hun coll ege bij be
sluit van gelij ken datum vergunning wordt 
verleend voor het doorgaand verkeer eerst 
waarde en beteekenis zal erlangen, indien 
hij van af Gee1·truidenberg wordt doorgetrok
ken over M ade naar Wagenbe1·g, alwaar hij 
dan verder door middel van den a utobus
lienst van L age Z waluwe naar Breda aan

si uit ing geeft met B1·eda; dat het voor de in
woners van R ucphen en Zundert van belang 
is. dat zij door autobusd iensten in snelverbin 
ding worden gebracht met R oosendaal, Ou
denbosch en B reda, dat met name de inwoners 
va n de totaal geïsolee rde kerkdorpen der ge
meente R,icphen meer behoefte aan snelver
keer hebben dan de autobusd ienst van A. van 
Ravenstein te B reda hun vermag te bieden; 

dat de Naamlooze Vennootschap Zuider
Stoomtramweg-Maatschappij te Brecht aan
voert, dat de vergunning aan de Naamlooze 
V ennootschap Algemeene Transport Onder
neming verl eend tot het in werking brengen 
van een autobusdienst van Gee1·truidenbe1·g 
over Jfade naar Wagenber{f het bestaan der 
appell eerencle M aatschappij ten zeerste in ge
n, ar bren/!t: 

dat G. U. Schets en J . C. van Bekho•·en 
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in beroep aanvoeren, dat zij sinds 1921 onder
houden den dagelijk chen autobusdienst Wa
aenbe1·g- T e1·heijden-B red,a; dat bij Gedepu
teerde Sta ten geen bezwaren van welken aard 
ook betre ffende den dienst van de adressanten 
zijn ingebracht; dat de adressanten nimmer 
noch van het publiek, noch van plaatselijke 
autor iteiten eenig verzoek hebben ontvangen 
betreffende eenige wijzig ing van dienstregeling 
of ta rieven; dat iedere economische bedrijfs
voering is uitgesloten, als op het traject Wa
genbe,·g- Bred,a twee gelijksoortige vervoer
ondernemingen in de behoefte van het verkeer 
zullen gaan voorzien; op welke gronden de 
appellanten verzoeke n , dat in de aan de 
Naamlooze Vennootschap A lgemeene Tran -
port Onderneming verleende vergunning be
t reffende het traject Lage Zwaluwe-Hoog e 
Zwaluwe-Wagenberg-T e1·heijden-B1·ed,a als
nog een vervoerverbod voor het wegvak Wa
genbe,·g- T erheijden-B redci en omgekeerd 
worde opgelegd ; 

dat de N ederl andsche Bond van Autobus
dienst-Ondernemers in beroep aanvoert, dat, 
wat betreft de vergunning voor het baanvak 
W illem.stad-Klundert-Station L age Zwaluw e 
de autobusondernemer J . Melisse te Klundert 
sinds jaren een voedingslijn van Klunde1·t 
voor de r ichting Station Lage Z waluwe via 
het station Z evenbergen onderhoudt; dat wat 
betreft de vergunning voor het baanvak Lage 
Z waluwe-Wagenberg-B red,a door G. M. 
Schets en J . G. van Bekhoven sinds jaren 
wordt onderhouden de autobuslijn van Wagen
berg naa r B reda en omgekeerd; dat wat be
treft de vergunningen voor de baanvakken 
R ,icphen-Spi-undel-Breda en Riicphen-M o
lenkwa1·tie1~Roosend,aal, door den onderne
mer A. van Ravenstein te Bred,a deze beide 
verbindi ngen sinds geruimen tijd zijn tot stand 
gebrach t; dat de overweging in het bestreden 
besluit, dat de aamlooze Vennootschap Al
gemeene Transport Onderneming den bewo
ners meerder vervoer zal kunnen verschaffen 
dan de particulieren zulks vermogen, tegen 
zich zelf spreekt, omdat het in West-Brabant 
niet de spoor- of tramweg, noch de N aamlooze 
Vennootschap Algemeene Transport Onderne
ming is geweest, di e deze streek uit h~ar _iso
lement heeft verlost; dat, nu de parttcuherc 
ondernemers zulks hebben gedaan 111 een voor 
hen zeer gevaarlij ken t ij d, thans deze arbeid 
wordt miskend en aan eene instelling, die a l 
leen als voordeel kan aanwijzen, dat zij ge
liee rd is aan spoorwegen, de voorkeur wordt 
gegeven; 

dat A . van R avenstein in beroep aanvoert, 
dat hij op voorstel van Gedeputeerde Staten 
en op verzoek van het bestuur der gemeente 
R ucphen is overgegaan tot het explo i teeren 
van de au tobuslijn Bred,a-Sprundel-R,icphen 
- R oosendaal; dat hij later dien dienst heeft 
uitgebreid: dat echter thans wordt geoor
deeld , dat zijn autobusd ienst tegenover het 
exploi tatie-ontwerp van de Naamlooze Ven
nootschap Algemeene Transport Onderneming 
in .de minderheid zou zijn ; dat de goede 
trnuw eischt , dat waar hij , appell ant, heeft 
voldaan aan de hem gestelde verkeerseischen 
en niet heeft geschroomd het r isico van uit
breiding op zich te nemen, toch eerst met hem 
di ent gesproken te worden, indien er nieuwe 

vervoersperspect ieven in het door zijn exploi
tatie bestreken autobusgeb ied zich voordoen; 
dat met bem echter niet werd gesproken ; dat 
hij verzoekt de vergunning, verleend tot het 
in werk ing brengen van de autobusd iensten 
ll,icphcn-Roosendaal, te vern ietigen ; 

dat J. A. W. Melisse in beroep aanvoert, 
dat aan de N aamlooze Vennootschap Alge
meene Transport Onderneming vergunning is 
verleend vooi: het baanvak Kfondert- Lage 
Z wal,iwe-station, waardoor het meest belang
r ijke ver voer, n.l. de re izi gers van uit Kl ,in
dert naar Z,iidholland aan zijn dienst zullen 
worden onttrokken; dat, hoewel het traject 
eene voedingslijn voor de spoorwegen is~ het 
zeer kort is en mitsd ien de te lijden schade 
aan reizigersvervoer niet door andere maat
regelen kan worden vergoed; dat hij verzoekt 
aan de Naamlooze Vennootschap Algemeene 
Transport Onderneming een vervoerverbod op 
te leggen voor het wegvak Kfonde,·t-Station 
Lage Zwafowe en omgekeerd ; 

Overwegende: ten aanzien van het door den 
Nederlandschen Bond van Autobusdienston
dernemers te H ilversu,n ingesteld beroep, dat 
artikel 3, l ste lid, der Wet Openbare Ver
voermiddelen van eene beschikking van Ge
deputeerde Staten, a ls in artikel 2 bedoeld, 
beroep op Ons openstelt voor iedernn belang
hebbende; 

dat de evengenoem de bond niet geacht kan 
worden belang in den zin van de bedoelde 
wetsbepaling te hebben bij de vernietiging of 
de wijziging van het bestreden besluit; 

dat mitsdien deze appellant in zijn beroep 
niet-ontvankelijk behoort te worden verklaard: 

Overwegende : ten aanzien van het beroep. 
ingesteld door J. A. W. Melisse, dat de auto
busdienst van W illemstad over H einingen, 
Oudemolen, Kfondert en M oerdijk naar Lag, 
Zwaluwe in eene bestaande behoefte voorziet ; 

da t derhalve Gedeputeerde Staten voor de
zen autobusdienst terecht aan de raamlooze 
Vennootschap Algemeene Transport Onder
neming bij hun bestreden besluit vergunning 
hebben verleend; 

Overwegende : ten aanzien van de beroepen. 
ingesteld door de overige appellanten, dat niet 
is aangetoond, dat naast de bestaande autobus
diensten der Zuider-Stoomtramweg-Maatschap
pij , van G. M. Schets en J. G. van Bekho
ven en A. van R avenstein, onderscheidenlij k 
op de baanvakken Gee1·t·ruidenberg-Wagen
berg, Wagenberg- Bred,a en B ,·eda-Roosen
d,aal , aan een nieuwen autobusdienst der 
Naamlooze Vennootschap Algemeene Trans
port Onderneming op deze baanvakken be
hoefte zou bestaan; 

dat mitsdien de vergunni ng door Gedepu
teerde Staten, voor zoover die baanvakken be
treft, ten onrechte is verleend ; 

Gezien de W et Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

1 °. den N eclerlandschen Bond van Auto
busdienstondernemers te H ilversum in zijn be
roep niet-ontvankelij k te verklaren; 

2°. met vernietiging van het bestreden be
sluit voor zoover daarbij vergunning is ver
leend tot het in werk ing brengen van auto
busdiensten van Gee1·truidenberg naar Wagen
berg, van Wag enberg naar Bred,a en van 
Breda over R ,icphen naar R oosendaal , de ver-
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gunning voor die tra jecten te we igernn, en 
voor het overige het bestreden besl uit te hand
haven. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

De .lfinister van Waterstaat," 
Aangezien ik mij met d ie besluiten niet kon 

vereenigen. richtte ik het volgende schr ijven 
dd . 19 Ju l i 1928, n°. 438, Afdeeling Vervoer
en Mijnwezen, tot de Afdeeling: 

,,Uwe Afdeeling deed mij toekomen de ad
viezen aan Hare Majesteit de Koningin van 
24 Maart 1928, nos . 267 A, 267 B en 267 C, 
met ontwerp-besluiten en bijlagen, betreffende 
de beroepen, ingesteld door Gebr. Van W ij k 
te Genderen tegen de besch ikkingen van Gede
puteerde Staten van N 001·dbrabant van 27 
Juli 1927 (P?"O vincial e Bladen no . 133 en 
134), waarbij aan de Al gemeene Transport 
Onderneming te Utrecht vergunning is ver
leend tot het in werking brengen respectieve
lijk van een autobu dienst van ~Meeuwen naar 
Rijen en van autobusdiensten van Sleeuwijk 
naar Geertruidenberg en van Sl eeuwijk naar 
Meeuw en; door de N.V. Zuider-Stoomtram
weg-Maatschappij te B,·eda tegen genoemde 
beschikking van 27 Juli 1927 (P,·ovinciaal 
Blad n°. 133) en de beschikking van hetzelfde 
College van 27 Juli 1927 (Provincicial Blad 
n°. 135) , waarbij aan de Algemeene Trans
po ,·t Onderneming vergunning is verleend tot 
het in werking brengen van autobusdiensten 
van TVillenistad naar Lage Zwaluwe, van 
Lage Z waluwe naar Breda, van Geertruiden
be,·g naar Wagenbe,·g, van A.cht,naal naar 
Rucphen, van R u cphen naar Breda, van R uc
phen naar Roosenriaal en van Rucphen over 
Rosschenhoofd en over Mol enkwartier en 
Z egge naar Oudenbosch ; door de N. V. A.L. 
A.D. te M eeuwen tegen genoemde beschikking 
van 27 Juli 1927 (Provinciaal Blad n°. 134) ; 
en door den Neder] andschen Bond van Auto
busdienstondernemers te H ilversum, A. van 
Ravenstein te Breda, J. A. W. Mel isse te 
Klundert, en G. M. Schets en J. G. van Bek
hoven te T erheijden tegen genoemde beschik
king van 27 Jul i 1927 (P,·ovinciaal Blad n°. 
135). 

Blijkens de ontwerp-besluiten is Uwe Af
rleel ing van oordeel, dat de vergunningen 
door de Algemeene Transport Onderneming 
gevraagd, in beroep behooren te worden ge
weigerd op die trajecten, waarop tevens auto
busd iensten worden onderhouden door de ap
pellanten Gebrs . Van Wijk (,,Onze Dienst") , 
de N. V. Altena's Locale Auto Dienst, de 
N . V. Zuider-Stoomtramweg-Maatschappij , 
Schets en van Bekhoven , en Van R avenste in, 
\"Oor zoover den laatstgenoemde betreft met 
uitzondering van die deelen van het traject, 
die tevens begrepen zijn in de beidè routes van 
R ucphen naar Oudenbosch. 

Tot op zekere hoogte wordt hier dus dezelf
de lijn gevolgd als bij eenige reeds gevallen 
besliss ingen, waarin ter tegemoetkoming aan 
spoorwegbelangen de autobusdienst bij een 
station van dien spoorweg werd afgekapt. 
Evenwel maakt het voor het ook mijns inziens 
11it een oogpunt van verkeerseconom ie veeal 

zeer wenschelij k doen samenvloeien van twee 
d iensten een groot versch il of het geldt een 
busdienst , die in aansluiting op een spoorweg
dienst wordt gebracht dan wel twee busd ien
sten onderl ing, wegens het verschil in karak
ter van een spoorweg- en een autobusdienst. 
Een trein biedt clan ook in den regel ruimte 
voor een groot aantal reizigers, en zonder veel 
bezwaren kan die ruimte nog aanzienlijk wor
den uitgebreid . Het is derhalve niet aanne
melijk, dat 1·eizigers, die per bus bij oen sta
tion aankomen om hun weg per trein voort te 
zetten, behoudens zeer bijzondere omstand ig
heden, niet vervoerd zouden kunnen worden. 
Geheel anders staat de zaak echter, wanneer 
de reizigers van een autobus door een andere 
bus verder zullen moeten worden vervoerd, 
vooral indien de bussen, die voor het verdere 
vervoer zullen moeten zorgen, slechts voor een 
gering aantal reizigers plaats bieden . 

In verband hiermede heb ik aan Gedepu
teerde Staten van N oorclbrabant verzocht om 
inlicht ingen omtrent de vervoersmogel ijkheid 
met de in de ontwerp-bes luiten beschermde 
autobusdiensten. Afschrift van dat schrijven 
voeg ik hierbij , evenals het antwoord met de 
bijl agen, waaruit bl ijkt, dat het hier inderdaad 
grootendeels bussen van kleinen omvang be
tre ft, die naar mijne meening niet geacht 
kunnen worden voldoende ruimte te bieden 
om de reiz igers van andere, soms veel groo
tere bussen over te nemen. 

Tevens blijkt uit het bericht van Gedepu
teerde Staten, dat de di enst van Schets en V an 
Bekhoven van 1,Vagenberg naar Breda is op
geheven. Voll edigheidshalve voeg ik ook een 
dienstregeling van dien dienst hierbij. 

Behalve met de beschikbare ruimte behoort 
mijns inziens bij a fkapping van de diensten 
ook met de plaatsen, waarop het verkeer is 
gericht, rekening te worden gehouden. Zoo 
zal het naar mijn oordeel zeer goed mogelijk 
zijn, dat aan de diensten op de lijn Sleeuwijk 
- M ecuwen-Dongcn-R;jen, waar het verkeer 
vooral zal zijn gericht op Go1·inchem, Waal
wijk, Dongen en Rijen. op andere of meer 
tijdstippen behoefte bestaat dan op het traject 
Sleeuwij k- M eeuwen- 's-Hertogenbosch, waar 
het verkeer voorn! gericht zal zijn op Gorin
che,n en 's-H e,·togenbosch. 

Ten aanzien van de andere diensten geldt 
hetzelfde bezwaar. Naar het mij voorkomt 
hebben Gedeputeerde Staten bij hunne beslui
ten, welker vernietiging door de Afdeeling 
wordt voorgesteld , dan ook te recht beoogd 
de belangen van het doorgaande verkeer zoo 
goed mogelijk te doen bedienen. 

Zooals uit het bovenstaande vo lgt, bestaan 
bij mij tegen de door Uwe Afdeeling opge
maakte ontwerp-besluiten ernstige bezwaren. 

aa r mijne meening zou de tegemoetkoming 
aan de bezwaren van de appellanten gevon
den kunnen worden in den vorm van vervoer
verboden. 

Krachtens de mij door Hare Majesteit de 
Koningin verleende machtiging moge ik der
halve de op de bovengenoemde beroepen be
t rekking hebbende stukken weder aan Uwe 
Afdeeliug doen toekomen, met het vei-zoek 
die beroepen nader in overweging te willen 
nemen." 

De Afdeeling handhaaft evenwel harn mee-



1928 15 SEPT E MB E R (S.368) 834 

ning in haar nader rapport aan we Nlajes
te it d .d. 8 Augustus 1928. n°. 267 A.B.C/320. 
luidende als volgt: 

,,Aan de Koningin. 
Krachtens macht iging van Uwe Majesteit 1 

heeft de Minister van Waterstaat met een 
schrij ven van 19 J uli 1928. n°. 438, Afdeel ing 
Vervoer- en Mijnwezen, bij den Raad Yan 
State, Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur, opnieuw ter overweging aanhangig ge
maakt de beroepen, ingesteld aoor Gebr. Van 
Wijk te Genderen tegen de beschikkingen Yan 
Gecieputeerde Staten van Noordbrabant van 
27 J ui i 1927 (Provinciale Bladen nos. 133 en 
134), waarbij aan de A.T.O. te Utrecht ver
g unn in g is verleend tot het in werking bren
gen i-espectievelij k van een autobusd ienst van 
]J,[eeuwen naar R ijen en van a utobusdiensten 
van Sleemvijk naar Geertruidenberg en van 
Sleeuwijk naa r ilfeeuu:en; door de Taamlooze 
Vennootschap Zuider-Stoomtramweg - Maat
schappij te B reda tegen genoemde beschikking 
rnn 27 Juli 1927 (Provinciaal Blad n°. 133) 
en de beschikking van hetzelfde college van 
27 J uli 1927 (P1'0vinciaal Blad n°. 135), waar
bij aan de A.T.O. vergunning is verleend tot 
het in werk ing brengen van autobusdiensten 
van W illemstad naar Lage Z waluwe, van 
Lage Z waluwe naar B,·eda, van Gee,·truiden
be,·g naar Wagenbe,·g, van Achtmaal naar 
Rucphen, van R ucphen naar B1·eda, van Ruc
vhen naar R oosendaal en van Rucphen over 
Bosschenhoofd en over ilfolenkwartie1· en 
Z egge naar Oudenbosch; door de aam looze 
Vennootschap A.L.A.D. te M eeuwen tegen ge
noemde beschikking van 27 Juli 1927 (P,·ovin
tiaal Blad n°. 134) en door den ederland
schen Bond van Autobusondernemers te H il
versum, A. van R avenstein te Breda, J. A. \V. 
l\Ielisse te Klundert en G. M. Schets en J. G. 
vari Bekhoven te J'erheijden tegen genoemde 
beschikking van 27 J uli 1927 (Provinciaal 
Blad n°. 135). 

Zooals de Minister opmerkt, is de Afdee
ling van oordeel , dat de vergunn ingen, door 
cle A.T.O. gevraagd, in beroep behooren te 
worden geweigerd op die trajecten, waarop 
tevens autobusdi ensten worden onderhouden 
door de appellanten Gebr. Van Wijk (,,Onze 
Dienst"). de Naamlooze V ennootschap Alte
na's Locale Autodienst, de N aamlooze Ven
nootschap Zuider-Stoomtrnmweg-Maatschappij , 
Schets en Van Bekhoven, en Van Ravenstein , 
voorzoover den I aatstgenoemde betreft met 
uitzondering van die deel en van het traject, 
die tevens begrepen zijn in de beide rnutes 
van R iicphen naar Oudenbosch. 

De Minister merkt dienaangaande op, dat 
het een groot verschil uitmaakt of het geld t 
een busdienst, die in aanslu it ing op een spoor
wegdienst \\'Ordt gebracht, dan wel twee bus
d iensten onderling, wegens het verschi l in ka
rakter van een spoorweg en van een autobus
dienst; dat het niet aannemelijk is, dat reizi 
gers, di e per bus bij een station aankomen 
om hun weg per tre in voort te zetten, behou
dens zeer bijzondere omstandigheden, niet ver
voerd zouden kunnen worden; dat de zaak ge
heel anders staat, wanneer de reizigers van 
een autobus door een andere bus verder zul
len moeten worden ,·e i-voerd, vooral indien de 
bussen, clic YOOr het verdern ven-oer zullen 1 

moeten zorgen, slechts voor een gering aantal 
re izi gers p laats bieden; dat hij in verba11d 
hiermede Gedeputeerde Staten om inlichtingen 
omtrent de vervoersmogelij kheid met de in de 
ontwerp-bes luiten beschermde autobusdiensten 
heeft verzocht; dat blijkens de ontvangen 
berichten het hier inderdaad grootendeels 
bussen Yan kleinen omvang betreft, di e naar 
zij ne meening niet geacht kunnen worden vol 
doende ruimte te bieden om de reizigers van 
andere, soms veel grootere bussen over te 
nemen; dat bovendien de dienst van Schets en 
Van Bekhoven van Wag enberg naar Breda is 
opgeheven. 

Deze omstandigheden waren aan de Afdee-
1 i ng bij de openbare behandeling der zaak en 
het uitbrengen van haar adv ies nog niet be
kend. Om deze reden bestaat bij haar over
wegend bezwaar, om met die feiten a lsnog 
reken ing te houden'. Zij handelt daarmede in 
overeenstemming met de in de laatste jaren 
steeds door haar gevolgde gedragsl ijn, welke 
zij herhaaldelijk in nader aan Uwe M ajesteit 
uitgebrachte adviezen heeft gemot iveerd. De 
Afdee li ng moge d ienaangaande eerbiedig ver
wijzen naa,· haar tot Uwe Majesteit gericht 
schrij ven van 19 Juni 1928, n°. 196/296, be
treffende het beroep, ingesteld door A. de 
Graag te Goes tegen de beschikking van Ge
deputeerde Staten van Zeel and van 15 April 
1927, n° . 15/, 2de Afd., waarbij is afgewezen 
het verzoek van A. de Grnag voornoemd om 
ve rgunning tot het in werking houden van een 
dagelijkschen autobusdienst van H oedekens
ke1·ke over 's -Gravenpolder naar Goes en om 
gekeerd. 

Wat de dienstregelingen betreft, waarnp de 
Minister de aandacht der Afdeel ing vestigt, 
veroorlooft de Afdeeling zich de opmerking. 
dat mag worden verwacht dat Gedeputeerde 
Staten bij de goedkeuring der dienstregelin
gen met de u iteenloopende behoeften rekening 
zu llen houden. 

Ten overvloede merkt de Afdeel ing op, dat 
wanneer de bussen niet geacht kunnen worden 
voldoende ruimte te bieden om de reizigers 
van andere. soms veel grootere bussen over 
te nemen, Gedeputeerde Staten ingevolge de 
voorwaarden der vergunn ing last kunnen ge
ven, om binnen een bepaalden termijn een of 
meer autobussen a ls rese rve beschikbaar te 
hebben ten genoegen van hun college. 

Op grond van pet bovenstaande vindt de Af
deel i11g geene vrijheid vernndering te brengen 
in het door haar voorgedragen ontwerp-be
sluit. 

De Voorzitte,· de,· Afdeeling 
vo o1· de Geschillen van B estuur, 

(get.) van Lynden van Sandenburg." 

Door dit nader rapport worden mij ne be
zwaren tegen de door de Afdeeling opgemaak
te ontwerp-besluiten geensz ins opgeheven. 

Mijn aan de Afdeeling kenbaar gemaakte 
bezwaar was tweeledig en wel : 

1 ° . dat de Afdeeling autobusd iensten 
wenseht in te korten, in aansluiting op andere 
autobusdiensten, hetgeen mij in beginsel on
juist voorkomt, omdat de bedoelde maatregel, 
die als beoogende concentratie van verkeer 
uit een oogpunt n,n verkeerseconomie zeer 
wenschel ij k kan zijn, doch voor de reiz igers 

.1 
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het bezwaar van overstappen medebrengt, 
mijns inziens slechts kan worden toegelaten, 
indien hun daarbij een behoorlijke wachtgele
genheid en zekerheid van vervoer met het 
aansluitende vervoe1·middel gewaarborgd is, 
zooals dit bij afkapping op een spoorweg
station wel, doch op een punt van samen
vloeiing van twee autobusdiensten niet het 
geval is. 

2°. dat de belangen van het doorgaand 
verkeer door de wijze, waarop dit volgens de 
door de Afdeeling voorgedragen beslissing 
zou moeten worden bediend, namelijk door 
versch illende locale diensten, niet behoorlijk 
zouden kunnen worden behartigd . 

Ter onderstrepit1g van eerstgenoemd be
zwaar vergewiste ik mij bij Gedeputeerde Sta
ten van de juistheid mijner uit de stukken 
afgeleide onderstelling, dat de bussen, die bij 
de door de Afdee ling voorgedragen besl issing 
behalve het e igen locale vervoer het vervoer 
van de door-gaande reizigers zouden hebben te 
bewerkstelli gen, tot de kleinere soort behoor
den, waardoor mijn aan de op zichzelf reeds 
beperkte vervoersmogelijkheid van een auto
bus ontleende bezwaar te sterker zou spreken. 
Het bevestigend antwoord van Gedeputeerde 
Staten, waaraan de mededeei ing werd toege
voegd, dat een der appelleerende a utobus
diensten is opgeheven, wordt door de Afdee
l it1g beschouwd als een novum, waarmede bij 
haar advies niet zou mogen worden rekening 
gehouden, op grond waarvan zij mijn bezwaar 
verder voorbijgaat en haar oorspronkelijk ad
vies handhaaft. Onder opmerking, dat het 
door de Afdeeling aangevoerde bezwaar, het
,rnlk reeds meermalen in mijne rapporten 
aan Uwe Majesteit betreffende autobusberoeps
zaken werd besproken, toch bezwaarlijk reden 
kan zij n om bij de beslissing dermate het 
oog voor de feiten te sluiten, dat een opgehe
ven autobusd ienst als een be taande dienst 
wordt aangemerkt, meen ik thans daarop niet 
nader te moeten ingaan, omdat mijn bezwaar, 
ook afgezien van de nadere, slechts ter on
derstreping aangevoerde feiten, bl ijft en niet 
is weerlegd. 

\Vat het tweede bezwaar betreft, is de Af
deel ing voorts van oordeel, dat Gedeputee1·de 
Staten, ingevolge de hun bij de vergunningen 
Yoorbehouden bevoegdheden, voldoende zorg 
zullen dragen, dat in de behoeften, wat dienst
regeling en plaatsruimte betreft, wordt voor
zien. 

Die opvatting komt mij in dezen niet juist 
vOOl'. 

\\lanneer het hier gold een strijd tusschen 
twee ondernemers op hetze! fde traject, waar
nrn de één tegen de aan den ander verleende 
vergunning in b roep was gekomen, zou ik 
mij met het standpunt der Afcleeling kunnen 
vereenigen, daar in dat geval bij vernietiging 
Ya11 de aangevall en vergunning, de aard der 
verkeersbehoefte, waarin de overblijvende on
dernemer moet voorzien, dezelfde blijft. zoo
dat verwacht en verlangd kan worden, dat 
die ondernemer door uitbreiding van dienst
regeling en mater ieel zal zorgen, daarin te 
kunnen ,·oorzien. 
. Bij de onderhavige beroepen betreft het 
evemrnl een ander geval. Hier dienen de on
dernemingen van de appellanten anrlere ver-

keersbelangen dan de dienst der Algemeene 
Transport Onderneming, en kan naar mijne 
meening dan ook niet worden verlangd of 
verwacht, dat de appellanten bij de samen
te lling van hunne dienstregelingen of de aan
cha[fing van materieel rekening houden met 

andere verkeersbelangen dan van de door hen 
bedi ende plaatsen. 

Door eene besliss ing in den zin van de voor
gedr agen bes! ui ten zou het karakter der dien
sten, waarvoor Gedeputeerde Staten aan de 
A lgemeene T ransport Onderneming vergun
n ingen hebben verleend, geheel worden ge
wijzigd. Door die vergunningen worden im
mers doorgaande diensten mogelijk gemaakt 
a ls van Will emstad over Wagenbe,·g en Geer
t1·uidenberg naar Gorinchem; van Rijen over 
Dongen, Kaatsheuvel, Waalwijk en M eeuwen 
naar Go1·inche1n en van Achtmaal en Z·un
dert naar B ,·eda en naar Roosendaal . Indien 
nu overeenkomstig de voorstellen der Afdee-
1 ing de vergunning in beroep zou worden ge
weigerd voor de trajecten Sleeuwijk- Eethen; 
Gee1·t1·uidenberg- Wagenberg-Breda, en B1·e
da-Roosendaal, zou hierdoor dat net van ver
bindingen in losse stukken worden gesplitst, 
en daardoor de behoefte aan doorgaand ver
keer geheel m iskend worden. 

Op grond van het bovenstaande blijf ik clan 
ook van meening, dat aan de bezwaren van 
de appellanten, voor zoover d ie gegrond zijn, 
uitsluitend door een verbod van locaal ver
voer kan worden te gemoet gekomen. 

Ik veroorloof mij mitsdien Uwer Majesteit 
een in dien zin opgemaakt ontwerp-besluit ter 
bekrachtiging aan te bieden. 

Het zou Uwer Majesteit voorts kunnen be
hagen de mede hierbij gevoegde, aan den 
Raad van State gerichte stukken aan den 
Vice-President van dien R aad te doen terug
zenden. 
De Minister van Waterstaat, H. v. cl. V egt e. 

15 S epte,nber 1928. BESLUIT, houdende be-
slissing op de beroepen, ingevolge artikel 
3 der Wet Openbare Vervoermiddelen in
gesteld door de Naamlooze Vennootschap 
,,Nederlandsche Buurtspoorweg-Maatschap
pij" te Utrecht en door de Directie der 

ederlandsche Spoorwegen tegen de be
schikking van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht van 29 Maart 1927, 2e Afdeeling, 
u 0

. 699/486. S. 369. 
Wij WII,HELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

de Naamlooze Vennootschap "Nederlandsche 
Buu rtspoorweg-Maatschappij" te Utrecht en de 
Directie der Nederlanclsche Spoorwegen tegen 
de beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Ut,·eclit van 29 Maart 1927, 2de Afdeeling, 
n°. 699/486, waarbij aan de Naamlooze Ven
nootschap Utrechtsche Brockway-Bus-Maat
schappij te Zeist tot 1 Maart 1932, behoudens 
vroegere intrekking, vergunning is vei·leencl 
tot het in werking houden van autobusdiensten 
tusschen Utrecht en Den Dolder en tusschen 
Utrec ht en Doorn: 

Den Raad van State, Afcleeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
28 September 1927, n°. 785, en van 4 April 
1928, n°. 780/785/786/787/249; 

Op de voordracht van Onzen Miuister van 
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Watetstaat van 12 September 1928, n°. 432, 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Ut,·echt bij besluit van 29 Maart 1927 aan 
de Naamlooze Vennootschap Utrechtsche 
Brockway-Bus-Maatschappij te Zeist, tot 1 
Maart 1932, behoudens vroegere intrekking, 
vergunning hebben verleend tot het in wer
king houden van een autobusdienst Utrecht
de B-ilt- Z eist-Bosch en Duin-Den Dolde,· 
en omgekeerd en Utrecht-Doo·11i en omge-
keerd : . 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat vóór de komst van de auto
busdiensten de tramdienst Utrecht- Z eist, on
danks de destijds zeer hooge tarieven, niet 
kon worden geacht in voldoende mate in de 
behoefte van het verkeer t~ voorzien; dat in 
de voorziening van d ie verkeersbehoefte door 
het in werking brengen van autobusdiensten, 
waaronder die van aanvrager, aanmerkelijke 
verbetering is gebracht; dat naar het oordeel 
van Gedeputeerde Staten niet kan worden 
gezegd, dat de verschillende autobusd iensten 
n iet aanvullend, doch slechts concurreerend 
optreden, aangezien toch de omstandigheid, 
dat de autobussen op de onderwerpelijke tra
jecten dagelijks honderden reizigers vervoe
ren, ondanks de tegenwoordige lagere tarie
ven der tram en de door de Buurtspoorweg
j'\,faatschappij zelve toegegeven belangrijke 
toeneming van het reizigersvervoer met de 
tram sedert 1923, wijst op een uitgesproken 
voorkeur en behoefte aan snelvervoer bij 
een deel van het reizend publiek, welke be
hoefte door de Buurtspoorweg-Maatschappij 
zelve min of meer wordt erkend, door hare 
bere idverklaring een sne lautobusdienst in te 
r ich ten tusschen Utrecht en Doorn; dat de 
bewer ing van de Buurtspoorweg-Maatschappij, 
dat bij het voortduren van de thans bestaande 
concurrentie, indien de concurreerende ver
voermiddelen den dienst niet eerder moeten 
opgeven , de tramdienst opgeheven zal moeten 
worden, naar het oordeel van Gedeputeerde 
Staten voldoende wordt weerlegd door de door 
die M aatschappij zelve overgelegde gegevens, 
welke een regelmatige stijging van de in
komsten, uit het reizigersvervoer in de laatste 
3 jaren verkregen, aantoonen; dat voorts de 
Buurtspoorweg-Maatschappij niet in het door 
aanvrager bediend wordende verkeer tusschen 
Z eist-Bosch en Duin en Den Dolder voorziet ; 
dat de autobusdienst Utrecht-Den Dolder 
van aanvrager voor uitgestrekte deelen van 
de gemeenten Utrecht, deB ilt en Z eist onder
ling eene betere verbinding geeft dan de 
spoorwegen, zoodat deze autobusdienst naar 
het oordeel van Gedeputeerde Staten wel de
gelijk in een verkeersbehoefte voorziet, terwijl 
door de spo01·wegen, met uitzondering van het 
doorgaand verkeer Ut,·echt-Driebergen (sta
tion), niet voorzien wordt in het verkeer tus
schen de p laatsen, welke door den autobus
dienst Utrec ht-Doorn van aanvrager worden 
bediend; 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Staten 
de Naamlooze Vennootschap N ederlandsche 
Buurtspoorweg-Maatschappij en de Directie 
der ederlandsche Spoorwegen bij Ons in be
roep zijn gekomen; 

dat rle eerstgenoemde appell a nte in hoofd-

zaak aanvoert, dat zij steeds getracht heeft 
het publiek zoo goed en goedkoop mogelijk 
te bedienen; dat zij bij het voortduren van de 
bestaande moordende concurrentie der auto
bussen zonder subsidie van Rijk, provincie of 
gemeente den tramdienst n iet zal ku nnen vol
houden, wat niet in het verkeersbelang zou 
zijn; dat zij daarom weigering van beide ver
gunningen wenscht of althans voor den dienst 
Ut1·echt- Doo1·n verbod van vervoer naar en 
van Z eist en voor den dienst Ut,·echt- Den 
Dolder verbod van vervoer tusschen Utrecht 
en Z e-ist · 

dat de 'Directie der Nederland ·che Spoorwe
gen aanvoert, dat naast de twee spoorwegen 
en een goed ingerichte electrische tram met 
frequente dienstregeling - behoudens even
tueel een autobusdienst Utrecht-Doorn (met 
verbod van locaal vervoer Ut,·echt- Z eist) -
aan de autobusdiensten geen behoefte bestaat 
en deze dan ook ondanks de schade, welke zij 
tram en spoor aandoen , een kommervol be
staan leiden ; 

Overwegende, dat op grond Yan de overge
legde stukken met Gedeputeerde taten moet 
worden aangenomen, dat zoowel tusschen 
Utrecht en Doo.-r, a ls van Utrecht over Bosch 
en Duin naar Den Dolder behoefte bestaat 
aan een autobusdienst; 

dat echter de Nederlandsche Spoorwegen 
dagelij ks met veertien à vijftien ti-einen in elke 
richting het doorgaand verkeer tusschen 
Utrecht en Zeist over B osch en Duin onder
houden, en dat daarnevens de electrische tram 
van de Nederlandsche Buurtspoorweg-:Maat
schappij tusschen Utrecht en Z eist over het 
dorp de Bilt het streek-verkeer tusschen die 
plaatsen met een kwartiersdienst gedurende 
zeventien uren van het etmaal bedient; 

dat spoor- en tramweg daarmede op alles
zins voldoende wijze zoowel het doorgaand 
als het locaal verkeer tusschen genoemde 
plaatsen verzorgen; en ook bij verderen groei 
van dit door hen tot ontwikkeling gebracht 
verkeer, dank zij hunne uitrusting, daarin 
alleszins kunnen voorzien; 

dat mitsdien de eischen van een goede ver
keerseconomie niet gedoogen, om op het weg
vak Utrecht-de B ilt- Zeist het plaat elijk 
verkeer mede te doen bedienen door autobus
diensten, die ten doel hebben om een snel
dienst met verder liggende plaat en te geven; 

dat mitsdien in zoover de beroepen gegrond 
zijn, doch dat aan deze bezwaren in hoofd
zaak kan worden te gemoet gekomen door het 
opleggen van een verbod aan beide autobus
diensten tot het vervoeren van reiz igers in lo
caal verkeer t.us chen Utrecht en Z eist; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Met handhaving van de bestreden beschik
king van Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
aan de daarbij verleende vergunningen tot 
het in werking houden van autobusdiensten 
tusschen Utrecht-Den D olde,· en tusschen 
Utrecht-Doorn de volgende zevende voor
waarde toe te voegen : 

" 7°. Het is met ingang van 1 Januari 1929 
verboden om rijdende in de r ichtingen 
Den Dolder 
----- te Utrecht en verder reizigers in 

Doorn 
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de autobussen op te nemen, bestemd voor niet 
Zeist (Station) 

verder dan -------; rijdende in de 
Zeist (Rond) 

richting Ut,·echt in de autobussen van beide 
Zeist ( Station) 

diensten te ------- en verde r re izigers 
Zeist (Rond) 

op te ueincn." 
Onze Mini ster van " 7aterstaat is belast met 

de uitvoering van dit besluit, hetwelk met het 
rapport van .Onzen voornoemden Minister in 
het Staatsblad zal worden geplaatst, en waar
van afschr ift zal worden gezonden aan den 
Raad van State, Afdeeling vooe de Geschillen 
van Bestuur. 

Het Loo, den 15den September 1928. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Waterstaat, H . v.d. V egt e. 
(Uitgeg. 15 Oct. 1928.) 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

N°. 432. 

Afdeeling 
V e r v o e r- e n M ij n w e z e n. 

's-Grnvenhage, 12 September 1928. 
Aan de Koningin. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, heeft mij toegezonden 
het door de Afdeeling aan Uwe Majesteit ge
richte advies van 28 September 1927, n°. 785, 
met ontwerp-be luit, aangaande de beroepen, 
ingesteld door de Nederlandsche Buurtspoor
weg-Maatschappij te Ut,·ec ht en door de Di
rectie der Nederlandsche Spoorwegen tegen de 
beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht van 29 Maai·t 1927, 2de afdeeling, 
n° . 699/486, waarbij aan de Naamlooze Ven
nootschap Utrechtsche Brockway-Bus-Maat
schappij te Zeist tot 1 Maart 1932, behoudens 
vroegere intrekking, vergunning is verleend 

· tot het in werking houden van autobusdien
sten tusschen Tl trecht en den Dolde,· en tus-
schen Utrecht en Doorn. 

Het door de A fdeeling voorgedragen ont
werp-besluit, waarbij de beroepen ongegrond 
worden verklaard, luidt als volgt: 

,,Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, onderschei

denlij k ingesteld door de Naamlooze Vennoot
schap "Nederlandsche Buurtspoorweg-Maat
schappij " te Utrecht en de Directie der Neder
landsche Spoorwegen tegen de beschikking van 
Gedeputeerde Staten van Utrecht van 29 Maar.t 
1927, 2de Afdeeling, n°. 699/486, waarbij aan 
de Naamlooze Vennootschap Utrechtsche 
Brockway-Bus-Maatschappij te Zeist tot 1 
Maart 1932, behoudens vroegere intrekking, 
vergunning is verleend tot het in werk ing 
houden van autobusdiensten tusschen Utrecht 
en den Dolde,· en tusschen Ut,·echt en Doorn; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 28 
September 1927, n°. 785; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van ........ . 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Utrecht bij besl uit van 29 Maart 1927 aan de 
Naamlooze Vennootschap Utrechtsche Brock
way-Bus-Maatschappij te Zeist vergunning 
hebben verleend tot het in werk ing houden 
van een autobusdienst Utrecht-de Bilt- Z eist 
- B osch en Duin-den Dolde,· en omgekeerd 
en Ut1·echt-Do01·n en omgekeerd; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat vóór de komst van de auto
busdiensten de tramdienst Utrecht-Z eist, on
danks de destijds zeer hooge tarieven, niet kon 
worden geacht in voldoende mate in de be
hoefte van het verkeer te voorzien; dat in de 
voorziening van die verkeersbehoefte door het 
in werking brengen van autobusdiensten. 
waaronder die van aanvrager, aamnerkelij ke 
verbetering is gebracht; dat naar .het oordeel 
van Gedeputeerde Staten uiet kan worden ge
zegd, dat de verschillende autobusdiensten 
niet aanvullend, doch slechts concurreerend 
optreden, aangez ien toch de omstandigheid. 
dat de autobussen op de onderwerpelijke tra 
jecten dagelijks honderden reizigers vervoeren, 
ondanks de tegenwoordige lagere tarieven der 
t ram en de door de Buurtspoorweg-Maat
schappij zelve toegegeven belangrijke toene
ming van het reiziger vervoer met de tram 
sedert 1923, wijst op een uitgesproken voor
keur en behoefte aan snel vervoer bij een deel 
van het reizend publ iek, wel ke behoefte door 
de Buurtspoorweg-Maatschappij zelf min of 
meer wordt erkend, door hare bereidverkla1·ing 
een snelautobusdienst in te richten tusschen 
Utrecht en Doorn; dat de bewering van de 
Buurtspoorweg-Maatschappij, dat bij het voort
duren van de thans bestaande concurrentie, 
indien de concul'reerende vervoermiddelen den 
dienst niet eerder moeten opgeven, de tram
dienst opgeheven zal moeten worden, naar het 
oordeel van Gedeputeerde Staten voldoende 
wordt weerlegd door de door die Maatschappij 
zelve overgelegde gegevens, welke een regel
matige stij ging van de inkomsten, uit het rei
zigersvervoer in de laatste 3 jaren verkregen. 
aantoonen; dat voorts de Buurtspoorweg
Maatschappij niet in het door aanvrager be
diend wordende verkeer tusschen Zeist - Bosch 
en Duin en den Dolde,· vool'Ziet; dat de auto
busdienst Utrecht-den Dolder van aanvrager 
voor uitgestrekte deelen van de gemeenten 
Utrecht, de Bilt en Z eist onder] ing eene betere 
verbinding geeft dan de spoorwegen, zoodat 
deze autobusdienst narrt- het oordeel van Gede
puteerde Staten wel degelijk in een ver keers
behoefte voorziet, terwijl door de spoorwegen . 
met uitzondering van het doorgaand verkeer 
Ut,·echt- Driebe,·gen (stati()n), niet voorzien 
wordt in het verkeer tusschen de plaat en. 
welke door den autobusdienst Utrecht-Doo,·n 
van aanvrager worden bediend; 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Sta
ten de Naamlooze Vennootschap Nederland
sche Buurtspoorweg-Maatschappij en de Di
rectie der Nederlandsche Spoorwegen bij Ons 
in beroep zijn gekomen; 

dat de eerstgenoemde appellante in hoofd
zaak aanvoert, dat zij steeds getracht heeft 
het publiek zoo goed en goedkoop mogelijk 
te bedienen; dat zij bij het voortduren van de 
bestaande moordende concurrentie der auto
bussen zonder subsidie van Rijk, provincie of 
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gemeente den trnmdienst niet zal kunnen vol
houden, wat niet in het verkeersbelang zou 
zijn ; dat zij daarom weigering van beide ver
gunningen wenscht of a lthans voor den dienst 
Ut1·echt-Doorn verbod Vllll vervoer naar en 
van Ze·ist; 

dat de Directie <let· Nederlandsche Spoor
wegen aanvoert, dat naast de twee spoorwegen 
en een goed ingerichte electrische tram met 
frequente dienstregeling - behoudens even
tueel één autobusdienst Vtrechl-Donrn (met 
rnrbod van locaalvervoer Utrecht-Zeist) -
aan de autobusd iensten geen behoefte bestaat 
én deze dan ook ondanks de schade, welke 
zij tram en spoor aandoen, een kommervol 
bestaan le iden; 

Overwegende, dat op gr 11d van de overge
legde stukken moet worden aangenomen, dat 
het verkeer behoefte heeft aan autobusverbin
dingen tusschen Ut,·echt-Zeist- den Dolder 
en Utrecht-Doorn; 

dat in zoodanig geval de bestaande dien
sten voor eene vergunning in aan1nerking 
komen; 

dat een verbod van vervoer van reizigers 
van Utrecht niet verder dan Z eist en van 
Zeist naar Ut recht, voor wat betreft den dienst 
Utrecht-Doorn, niet in het belang van het 
pub! iek zou zijn ; 

dat aan de bezwaren van de Nederlandsche 
Buurtspoorweg-Maatschappij door Gedepu
teerde Staten kan worden tegemoetgekomen 
bij de goedkeuring van .de tarieven en de 
d ienstregelingen; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast met 

de uitvoering van dit bes! uit, waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State, Afdeel ing voor de Geschillen van Be
stuur. 

De Jlinister van Wate1'Staa.t," 
Evenal s ten aanzien van de andere beroep

schriften van de N. V. ,, "ederlandsche Buurt
spoorweg-Maatschappij" en van de Directie 
der Nedel'landsche Spoorwegen tegen beschik
kingen van Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
betrekking hebbend op autobusvergunningen, 
verleend voor het traject Utrecht-Ze ist en/of 

Utrecht------ over Zeist, meent de Af-
den Dolde,· 

deeling tot ongegrondverklar ing van de inge
stelde bernepen te moeten adviseeren. Aange
zien hierdoor in de betrokken streek een ver
keerstoestand zou worden bestendigd, die naar 
mij ne meening in strijd is met de door de Wet 
Openbare Vervoermiddelen beoogde rationee le 
verkeersvoorziening, heb ik tnijne bezwaren 
tegen het voorgedragen ontwerp-besluit aan de 
Afdee l ing kenbaar gemaakt met den brief van 
22 Maart 1928, n° . 444, afdeeling Vervoer- en 
Mij nwezen. luidende a ls volgt: 

,,Gebruik makende van de door Hare l\la
jesteit de Koningin verleende algemeene mach
tiging, leg ik hierbij wederom aan de Afdee
ling over de stukken, betrekking hebbende op 
de daarbij behandelde beroepen. 

Blijkens de voorgedragen ontwerp-bes! ui ten 
is de Afdeel i ng van oordeel, dat naast de 
spoorwegverbindingen Utrecht-Z eist over 

B·ilthoven en U trecht-Driebe1·gen, en de elec
trische tramdiensten van de Nederlandsche 
Buurt poorweg-Maatschappij Utrecht - Zeist 
over het dorp de Bilt en Zeist-Doorn, de vol 
gende autobusvergunningen dienen te worden 
verleend; drie voor diensten tussehen Utrecht 
en Doo1·n en één voor Utrecht-den Dolder, 
welke diensten alle ook het verkeer tusschen 
Ut1'echt en Z eist zull en bedienen, alsmede 
twee vergunningen voor diensten uitslui tend 
tusschen U t,·echt en Z eist. 

Naar n1ijn gevoelen moet inen zich afvragen 1 

of niet de verkeerstoestand, die aldus besten
digd zou worden en waardoor men nevens de 
veelvuldige verkeersgelegenheid per spoor of 
tram b.v. 123 maal per dag met een autobus
dienst van Utrecht 11aar Z eist en terug kan 
reizen, gewraakt moet worden als een te ruime 
verkeersvoorziening, welke de vVet Openbare 
Vervoermiddelen door midde l van het vergun
ningstelsel in het openbaar verkeersbelang be
oogt te voorkomen. 

Nevens de spoorwegverbindingen Ut,·echt
Zeist en Ut1•echt- -Driebe1·gen, die in de eerste 
plaats aangewezen zijn om het doorgaand ver
keer tusschen Utrecht en Z eist/Doorn te be
dienen, en die, vooral wat eerstgenoemden 
spoorweg betreft, daarin dan ook reeds sedert 
jaren op uitnemende wijze voorzien, geeft de 

N ederlandsche Buurtspoorweg-Maatschappij op 
haren electrischen tramweg Utrecht-Zeist met 
een kwartiersdienst dagelijks 69 maal verbin
ding tussehen die plaatsen. Voorts wordt te 
Zeist elk half uur aanslui ting gegeven op den 
tramweg Z eist-Doom, op welke lijn een half
uursdienst wordt onderhouden. De tramweg 
Utrecht-Zeist heeft over bijna de geheele 
lengte dubbel spoor, terwijl bij gebleken nood
zal--elijkbeid, de dienstregeling op be ide tram
wegen zonder bezwaar aanmerkelijk kan wor
den uitgebreid. In verband met den omvang 
van het locale verkeer, mag de huidige tram
wegvoorziening daarvoor dan ook allesz ins vol
doende worden geacht. 

De autobusdiensten, die thans tusschen 
Utrecht en Zeist en tusschen Utrecht en Doorn 
over Zeist vervoergelegenheid bieden, loopen 
geheel evenwijdig met en op denzelfden weg 
als de tramdiensten Utrecht-Zeist en Z eist
Doorn, zoodat zij geen andere verkeersbehoef
ten bevredigen dan die, waarin de tram reeds 
jaren voorz iet. Wel kan niet worden ont
kend, dat zij in sommige ge ,·allen eenig 
gerief geven, hetwelk de aan spoorstaven, 
vaste halten en maximum-snelheid gebonden 
tram niet kan bieden en dat zij veelal een iets 
snelle re verb inding geven, doch dit schij nt 
geen voldoende reden om het daardoor juist 
dreigende gevaar te bestendigen, dat de voor 
eene behoorlijke en duurzame verkeersvoor
ziening onmisbare tramverb inding zal worden 
ondermijnd en het openbaar verkeersbelang, 
ter wil Ie van eenig gerief van ondergeschikte 
beteekenis, duurzaam geschaad zou worden. 

De omstandigheid, dat niet één doch meer 
autobusondernemingen hare diensten tusschen 
Utrecht en Zeist/Doorn uitoefenen, le idt er 
bovendien toe, dat ook tusschen deze onder! i ng 
scherpe concurrentie bestaat. Elke onderne
ming streeft naar uitbreiding van het toege
stane aantal ritten. Gedeputeerde Staten trach
ten dit wel te ,oorkomen door voorschriften 
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,net betrekking tot de dienstregeling te geven, 
doch uit ingewonnen ambtsberichten bl ij kt dui
del ijk, dat reeds thans ongewenschte toestan
den bestaan, en dat de verkeersvoorziening de 
behoefte aanmerkelij k overschrijdt. De scherpe 
onder] inge concurrentie tusschen de a utobus
ondernemingen maakt het bedrijf bovendien 
in sommige gevallen zoo weini g loonend, dat 
sommigen van haar slechts een kwijnend be
staan leiden, hetgeen weer bijzonder toezicht 
op het gebezigde autobusmater ieel noodzake
lijk heeft gemaakt. 

Om hierin verbetering te brengen, zoowel 
met het oog op de belangen van de tramweg
maatschappij a ls op die van de busonderne
mingen wordt door Gedeputeerde Staten, blij 
kens hun zich onder de stukken bevindend 
nader rapport, overwogen om aan de bussen 
verhooging van de tarieven toe te staan, waar
door da n ook de tram een overeenkomstigen 
maatregel zou kunnen treffen. Zoodoende 
wordt het pub] iek met de concurrentie niet 
ged iend, doch zou het met hoogere vrachtprij 
zen de onjuiste verkeersregeling in stand moe
ten helpen houden. 

Voor andere trajecten, waar spoor en elec
trische tram naast elkander het verkeer bedie
nen, is dan ook, hetzij in eersten aanleg of in 
hooger beroep, beslist, dat onder dergelij ke 
omstand igheden niet ook nog aan autobus
diensten de bediening van het verkeer behoort 
te worden toernrtrouwd. Gewezen zij in dit 
,·erband op de baanvakken A1nste1·da1n-Zand
·roort, den Haag- L eiden, den IIaag- Delft en 
l'l iosingen-Middel burg. 

Op grond van een en ander rijst de vraag, 
of wel voldoende termen aanwezig zijn om 
hetzij YOOL' Utrec ht- Z eist of voor Utrecht
Doon, aan één of meer autobusondernemingen 
vergunning te ve rl eenen, en of niet alleen de 
,·ergunning den Dolde,·-Zcist, vedeend aan 
de Brockway, gehandhaafd zou dienen te blij 
\·en. 

Ik moge een en ander aan het oordeel van 
de Afdeeling onderwerpen." 

In autwoord daarop ontving ik het volgende 
schrijven va11 4 April 1928, n°. 780/785/786/ 
787/249: 

,,Aan de Ko ningin. 
Krachtens machtiging van Uwe Majesteit 

heeft de Minister van \1/aterstaat met een 
schrijYen van 22 Maart 1928, n°. 444, Afd. ,~. en :'.L, bij den Raad van State, Afdeeling 
,·ooL' de Geschillen van Best uur, opnieu-.v t,,,. 
overweging aanhangig gemaakt de beroepen 
betreffende de autobusd iensten Utrecht--Doo,·n, 
Ut,·echt-Zcist en Utrecht-den Dolder. 

Bij den Minister is de vraag gerezen, of wel 
,·o ldoende termen aanwezig zijn, om hetzij 
voor Ut.recht- Z eist of voor Utrecht- Doom 
aan één of meer autobusondernemingen ,er
gunning te verleenen, en of niet all een cfo 
vergunning den Dolder-Z eist, verleend aan 
de Brockway, gehandhaafd zou dienen ie blij 
,·en. De r.1inister vreest YOOL' te ruime, ver-
1,eersvoorziening; hij wijst er o. m. op. rlat 
naast de treinverbinding Utrecht-Zeist en 
/'trccht-Driebergen, de Nederlandsche Buurt
spoorweg-Maatschappij een kwartierdienst tus
s~hen U /recht en Z eist onderhoudt, er. een 
l·.1 lfuurdienst tusschen Zeist en Doorn, tee wijl 
bij gebleken noodzakelijkheid de dienstregeling 

op be ide tramwegen zonder bezwaar aanmer
kelijk kan worden u itgebreid. De M inister 
geeft toe, dat de autobussen in sommige ge
vallen meer gerief kunnen geven dan de tram 
biedt en veelal voor een iets snellere verbin
d ing zorgen, doch dit schij nt hem geen vol
doende reden, om het daardoor juist dreigende 
gevaar te bestendigen, dat de voor eene be
hoorlij ke en duurzame verkeersvoorziening on
misbare tramverbind ing zal worden onder
mijnd en het openbare verkeersbela ng duur
zaam zal worden geschaad. Voorts wijst de 
M inister op de omstandigheid, dat ten gevolge 
van de scherpe onderlinge concurrentie tus
schen de a utobusondernemingen somm ige de
zer een kwijnend bestaan leiden, wat bij zonder 
toezicht op het autobusmaterieel noodzakelijk 
heeft gemaakt. Zouden ter verbetering van dit 
euvel de tarieven worden verhoogd, dan zou 
het publiek daarmede niet gebaat zij n . Voorts 
wijst de Minister op de baanvakken An,ster
dam-Zandvoort, den Haag- Leiden, L eiden
den Haag- Delft en Vl issingen-Middelburg, 
waar, hetzij in ee rste instantie, hetzij in be
roep geen autobusdiensten zijn toegelaten. 

De Afdeeling heeft de bezwaren van den 
M inister nauwgezet overwogen. 

Het verheugt haar, dat, wat betreft de lei
dende gedachte, welke bij het geven van ver
gunningen richt noer moet zijn, wanneer er 
sprake is van concurreerende autobusdiensten 
naast spoor- en traml ij nen, er geen verschi l is 
tusschen den Minister en de Afdeel ing. De 
Afdeeling immers staat, evenals Gedeputeerde 
Staten van Utrecht in hun ambtsbericht van 
14 Juni 1927, op het standpunt, dat in voor
noemde gevallen vergunning slechts dan be
hoort te worden geweigerd, indien met ge
noegzame zekerhe id aangenomen zou moeten 
worden, dat bij het bestendigen van de auto
busdiensten het a lgemeen belang, betrokken 
bij eene behoorlijke en duurzame voorziening 
in de verkeersbehoeften op de onderhavige 
trajecten, wu worden geschaad. Dit standpunt 
is in overeenstemming met dat van den l[i. 
nister van Waterstaat in de Memorie van Ant
woord aan de Tweede Kamer der Staten-Ge
neraal, Zi tting 1926/26, 82, 11°. 2, pag. 2. 

Ook de Minister voert niet aan, dat de 
Tramweg-Maatschappij en de Nederlandsche 
Spoorwegen schade ondervinden van de auto
busdiensten, en dat daarom de vergunning 
voor deze trajecten moet worden geweigerd, 
maar de Minister tracht aannemelijk te ma
ken, dat er eene te ruime en onjuiste ver
keersvoorziening is op de trajecten Utrecht
Zeist en Ut,·echt- Doo,·n, waardoor op den 
duur schade voor de duurzame verkeersvoor
ziening zal ontstaan. 

Gezette overweging van het door den Minis
ter aangevoerde heeft de Afdeeling niet kun
nen overtuigen, dat de onderhavige autobus
diensten eene te ruime of onjuiste verkeers
voorziening veroorzaken, welke aan de duur
zame verkeersbehoeften zal schaden. 

Dat de spoorweg in het verkeer van Utrecht 
naar Zeist en Doo,·n niet voldoende voorziet, 
behoeft geen betoog. H et feit alleen, dat daar
naast de tramweg Utrecht-Zeist-Doorn is 
aangelegd met een kwartiers- en halfuurdienst 
bewijst al , dat de spoorwegverbinding onvol
doende was . De achteruitgang van het spoor
wegbedrijf op de trajecten Utrecht-Zeist en 
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Ut1·echt-Drieber1Jcn is dan ook allereel'st te 
wijten aan den tramdienst. Intusschen betee
kent dit a ll erminst, dat de tram daarmede aan 
de duurzame verkeer middelen heeft geschaad; 
het verschil in punt van aankomst te Utrecht, 
te Z eist en te Driebergen rechtvaardigt ten 
volle het bestaan van de tram, al zou de tram 
oorzaak zijn van ver lechtering van de di enst
regeling van de spoorwegen op voornoemde 
baanvakken en van vermindering van de 
inkomsten der spoorwegen. 

Zouden de met de tram parallel loopende 
a utobusdiensten worden opgeheven en de pas
sagiers, die thans met de autobussen worden 
vervoerd, van de tram gebrnik maken, dan 
zou de Di !'ectie der Nederlandsche Spoorwe
gen daarvan geenerlei baat voor haar spoor
wegdiensten Utrecht- Z eist en Ut,·echt-D rie
bergen ondervinden. 

Ter wil le van het spoorwegbedrijf is er dus 
zeker geen reden om vergunning aan de auto
busdiensten op het traject Utrecht-Zeist
Doorn te onthouden. 

Ook hetgeen de Minister aanvoert ten aan
zien van de Tramweg-Maatschappij is, naar 
het oordeel der Afdeeling, niet ,·oldoende. 

Hebben de bestaande autobusdiensten de on
getwijfeld voor het verkeer belangrijke tram 
dermate concurren tie aangedaan, dat haar 
dienstregeling of haar materiaal is verslech
terd? M. a. w. hebben zij de tramverbinding 
ondermijnd, zooals de Minister schrijft ? Noch 
in den brief van den Minister, noch in de 
stukken worden feiten genoemd, di e zu lks aan
nemelijk maken. Integendeel heeft het bedrijf 
der tram zich ondanks de concurrentie del' 
autobussen in voor het verkeer gunst igen zin 
kunnen ontwikkelen. In het bij Gedeputeerde 
Staten van Utrecht ingediende bezwaarschrift 
van 13 December 1926 verkl aar t de Neder
landsche Buurtspoorweg-Maatschappij zelf, dat 
zij haar tramweg heeft geëlectrificeerd, op het 
traject Utrecht- Z eist van dubbel spoor heeft 
voorz ien : dat het te de Bilt ingerichte electri 
t ri sche onderstation aan de hoogste e ischen 
voldoet, en dat verdere verbete ringen in wor
ding zijn. De goede gevolgen van de aange
brachte verbeter ing n komen ook uit in de 
bedrijfsuitkomsten, die in 1925 en 1926 aan
zienlijke verhoogingen vertoonden. Wel volgt 
daarop in het bezwaarschrift, dat alleen door 
het treffen van ingrijpende maatregelen en de 
lankmoedigheid van de schuldeischers stagna
tie in de exploitatie is voorkomen, en dat bij 
voortduren van de thans bestaande concurren
t ie, indien de concur!'eerende vervoermiddelen 
het niet eerder afleggen, de tramdienst opge
heven moet wol'den, maar de Afdeeling meent, 
dat gez ien de goede re ultaten van de inge
voerde verbeteringen, verwacht mag worden, 
dat, wanneer de Directie der Neder! andsche 
Buurtspoorwegen op dezen weg YOOrtgaat, het 
bedrij f we r loonend zal worden, ook bij be
stendiging van de bestaande concurrentie. 

Wanneer Gedeputeerde Staten van Ut,·echt 
verhooging van de tarieven van de bussen toe
staan, welke thans door de ongebreidelde con
currentie te zeer aan den lagen kant schijnen 
te zijn gekomen, en in verband daarmede het 
zeer I age tarief van de tram op het traject 
Utrecht- Z eist ook kan stijgen, zal er geenerlei 
vrees behoeven te bestaan voor opheffi ng van 
den t ramdienst. 

Deze tar iefsverhooging zou de Mi_nister te r 
wille van het publiek niet gelukkig vinden, 
maar daartegenover wil de Afdeeling er op 
wijzen, dat bij een monopolie van de tram op 
den straatweg Utrecht-Doo1'T1. de tarieven ook 
stellig door de N ederlandsche Buurtspoorweg
Maatschappij zullen worden verhoogd (thans 
kost een retour Ut,·echt- Z eist f 0.25 ; vóór de 
concurrentie van de autobussen bijna driemaal 
zooveel ), en dat bovendien een groot deel van 
het publiek in zijn belangen zou worden ge
schaad bij gemis van de autobussen. De Mi
nister schrijft over de " iets" snellere verbin
ding door de autobussen . Inderdaad kan ge
sproken worden van de aanrnerkelijk snellere 
verbinding door de autobussen; deze leggen 
den afstand Utrecht- Doorn en Utrecht- Z eist 

1 af in twee derde deel van den tijd, welken de 
t ram er over doet. Inzonderheid voor de tal 
rijke, in Ut,·echt werkzame woonforensen en 
voor hen, die de onderwijsinrichtingen aldaar 
bezoeken, i - naar de Afdeel ing meent - dit 
t ijdsverschi l veel meer dan "eenig gerief van 
ondergeschikte beteekenis", zooals de Minister 
schrijft. 

Gedeputeerde Staten van Utrecht verklaren 
in hun advies dan ook terecht, dat het ver
dwijnen van de autobussen als een ernstig ver
! ies voor de betrokken streek zou zijn te be
chouwen. 

Ten slotte moge de Afdeeling eene opmer
king maken over de vergelijking, welke de 
Minister trekt met a ndere baanvakken. 

De Afdeel ing heeft er vroeger reeds op ge
wezen, dat men ieder geval op zich zelf moet 
beschouwen, omdat men steeds met alle plaat
selij ke toestanden, welke onderling veelal zeer 
verschillen , moet rekening houden. En in de 
onderhavige geval len geven de snelle autobus
sen sinds jaren naast tram en trein eene ge
wenschte aanvulling van de verkeersmiddelen, 
terwijl niet aannemel ijk is, dat zij op den duur, 
nu Gedeputeerde Staten de concurrentie zullen 
rngelen en beteugelen, den voorshands onmis
baren tramdienst, die het leeuwendeel van de 
passagiers vervoert (op het traject Ut1·echt
Zeist b.v. 4 millioen tegenover de bussen 1 
millioen) zullen ondermijnen. In het verleden 
hebben zij de tram juist tot verbetering van 
haar bedrijf en tot verlag ing van hare tar ie
ven gedrongen. 

De Afdeel ing meent dan ook, dat in de toe
komst de tram naast de autobussen zich vol
doende zal kunnen handhaven . 

Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn , 
dan kunnen aan de hand van de Wet Open
bare Vervoermiddel en nog altijd de noodige 
maatregelen worden genomen. 

Thans aan alle bestaande diensten rauwelijks 
de vergunning te weigeren, zou naar het oor
deel der Afdeeling voor de verkeersbelangen 
een stap achterni t beteeken n. H et ingrijpen 
van de Overheid in bestaande toestanden moet 
met g roote voorzichtigheid geschieden. 

Op grond van het vorenstaande meent de 
A fdeeling hare aanvankelijke adviezen te moe
ten handhaven, en geeft zij Uwer Majestei t 
eerbiedig in overweging de daarbij gevoegde 

1 ontwerp-besluiten te bekrachtigen. 

De Waa,·,iernende Voorzitte,· der Afdeelin!J 
·voor de Geschillen vcm B estuur, 
(ge t .) A. D. W. de Vri es." 

~ - - - --- - - - - - -
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Dit nader betoog heeft mij, althans voor 
zoover de busdiensten mede het locale verkeer 
tusschen Utrecht en Zeist bedienen, niet van de 
ongegrondheid mijner bezwaren tegen het 
standpunt der Afdeeling overtuigd. 

In de eerste plaats voert de Afdeeli ng aan, 
dat evenmin a ls de tram Utrecht- Z eist nevens 
den spoorweg tusschen die plaatsen, ondanks 
het feit dat laatstgenoemde vele reizigers aan 
eerstgenoen1de heeft moeten afstaan, als eene 
te ruime, op den duur schadelijke ve1·keers
voorziening mag worden aangemerkt, dit het 
geval is met de autobus nevens poor- en tram
dienst. 

Deze vergelijking gaat m. i. niet op. 
De spoorweg en de tramweg hebben in het 

verkeer Utrecht-Zeist elk hun rol, zij hebben 
het verkeer in deze streek tot ontwikkeling ge
bracht en tot den groei, zelfs tot het aanzijn, 
van verschillende plaatsen grootelijks bijge
dragen. De autobusdienst heeft naast en ge
heel op den zelfden weg als de electrische 
tram geen eigen verkeersfunctie, hij roomt het 
verkeer af, dat door een ander is geschapen, 
en tot het bedienen waarvan die ander ver
plicht en in staat is, terwijl de autobusdienst 
niet in staat zou zijn om het verkeer alleen te 
bedienen. 

Voorts meent de Afdeeling te mogen ont
kennen, dat de vele autobusdiensten, welke zij 
op het traject Utrecht-Zeist wenscht te be
stendigen, den tramdienst ondermijnen, en wel 
met eene verwijzing naar de wijze, waarop de 
tramdienst wordt uitgeoefend, waarbij geen 
achteruitgang van den dienst of het materieel 
val t te constateeren, zood at clan ook, naar de 
Afcleeling opmerkt, de bedrijfsuitkomsten over 
1925 en 1926 aanzienlijke verhoogingen ver
toonen. 

Ik moge hierbij slechts opmerken, dat het
geen de Afdeeling "bedrijfsuitkomsten" noemt, 
blijkbaar slechts zijn de bruto-ontvangsten, 
aangezien de exploitatie van den tramweg 
Utrecht-Zeist, naar mij bekend is, over de 
beide genoemde jaren f 53,000 en f 40,000 ver-
1 ies opleverde; dat door mij ten onrechte van 
ondermijning van den tramweg werd gespro
ken moet ik, al u it zij zich gelukkig bij een 
belangrijk tramwegbedrijf niet dadelij k in den 
toestand van het materieel of de wijze van 
dienstuitoefening, ten stelligste ontkennen. 

Naar mijne overtuiging is de bestaande ver
voersversnippering op dit traject voor den 
tramweg op den duur onhoudbaar en zal bij 
handhaving daarvan in billijkheid de verplich
ting om te blijven exploiteeren tegenover haar 
bezwaarlij k kunnen worden gehandhaaid. 

Ik meen echter uit de stukken te mogen af
leiden, dat zoowel Gedeputeerde Staten als de 
Afdeeling niet ontkennen, dat, indien een keus 
moet worden gedaan tusschen tram en auto
bus, toch aan den tramweg de voorkeur moet 
worden gegeven. 

De vrees der Afdeel ing, dat bij opheffing 
-van den autobusdienst de Tramweg-Maatschap
pij hare tarieven zal verhoogen, deel ik niet. 
Eigenaardig acht ik overigens op di t punt de 
opvatting van de Afdeeling, die eenerzij ds, 
terecht of ten onrechte, de verlaging van de 
tramtarieven aan de autobusconcurrentie toe
schrijvende, o. m . met het oog daarop het ver
leenen van concurreerende autobusvergunnin-

gen gerechtvaardigd acht, doch aan den ande
ren kant zonder het minste bezwaar over eene 
algemeene tariefverhooging wil heenstappen. 

Wat de grootere snelheid der autobussen be
treft moet ik toegeven, dat in het verkeer 
Utrecht-Doorn ten gevolge van het door ver
schil in spoorwijdte noodige overstappen to 
Zeist , de tramverbinding niet onbelangrijk bij 
de autobusverbinding achterstaat. 

In het verkee,· Utrecht- Zeist beteekent dit 
verschil in snelheid m. i. echter zoo weinig. 
dat de voordeelen, aan de tram boven de auto
bus verbonden, daartegen ruimschoots opwe
gen, te meer indien in aanmerking wordt ge
nomen dat voor het verkeer tusschen de e ind
punten de snelle verbinding per spoo,· ten 
dienste staat en overigens, naar uit de stuk
ken bl ij kt, verbeteringen van den tramweg in 
voorbereiding zij_n, d ie den rijtijd nog aanzien
l ij k zullen bekorten. 

W at ten slotte aangaat mijne verwijzing, ter 
wraking van de door de Afdeeling voorgestel 
de beslissing, naar analoge gevallen, waarin 
overeenkomstig haar advies een tegengestelde 
besli ss ing werd genomen, meent zij te kunnen 
volstaan met de opmerking,' dat elk geval op 
zich zelf beschouwd moet worden, zonder ech
te r het " speciale" van dit geval nader aan oo 
duiden ; de opmerking, dat hier de snelle 
autobus naast tram en trein een gewenschte 
aanvulling van de verkeersmiddelen geeft, zal 
bezwaarlijk als zoodanig dienst kunnen doen. 

Ik blijf dan ook van meening, dat de omstan
digheden, die in de door mij aangehaalde geval
len voerden tot de slotsom, dat bij handhaving 
van ooncurreerende autobusdiensten eene te 
ruime en op den duur schadelijke verkeers
voorziening zou ontstaan, in dit geval a for
tiori aanwezig zijn. 

Wel moet ik bij nadere ornrweging toege
ven, dat met het oog op de minder goede ver
keersvoorziening, die de tram tusschen Utrecht 
en Doorn geeft, de bussen voor de bediening 
van het rechtstreeksch verkeer tusschen die 
plaatsen bestaansreden hebben. Dit geldt me
de · voor de rechtstreeksche busverbinding 
Ut,·echt- den Dolde·r. 

Ter tegemoetkoming aan mijne bezwaren 
kan mitsdien worden volstaan met een ver
bod van vervoer van reizigers in locaal ver
keer tusschen Utrecht en Zeist. Wat den 
dienst naar Doorn aangaat, behoort dit ver
bod zich uit te strekken tot Zeist {Rond ), 
voor den dienst naar den Dolder tot Z eist 
{station). 

In het belang van de reizigers, die sedert 
geruimen tijd van deze autobusdiensten voor 
het verkeer tusschen Ut,·echt en Zeist gebruik 
hebben gemaakt, verdient het aanbeveling om 
een overgangstermijn te stellen en deze ver
voerverboden op 1 Januari 1929 te doen in
gaan. 

I k stel Uwer Majesteit mitsdien zeer eer
biedig voor om op de gronden, vermeld in het 
bijgevoegde ontwerp-besluit, aan de vergun
ning eene zevende voorwaarde toe te voegen, 
waarbij de bovenomschreven vervoe1·verboden 
worden opgelegd. 

Ik moge Uwer Majesteit in overweging 
geven tot bekrachtiging van dat ontwerp-be
sluit over te gaan. 
De Ministe,· van Waterstaat , H. v. tl. V egt e. 
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15 September 1928. BESLUIT, houdende be• 
sl issing op de beroepen, ingevolge artikel 
3 der Wet Openbare Vervoermiddelen in
gesteld door de aamlooze Vennootschap 
,,Nederlandsche Buurtspoorweg-Maatschap
pij " te Utruht , en door de Directie der 
Nederlandsche Spoorwegen tegen de be
schikking van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht van 29 Maart 1927, 2e Afdeel ing, 
n°. 675/482. S . 370 . 

Wij WILHELMINA, enz.; 

B eschikkende op de beroepen, ingesteld door 
de aamlooze Vennootschap " Nederlandsche 
Buurtspoorweg-Maatschappij" te Utrecht en de 
Directie der ederlandsche Spoorwegen tegen 
de beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht van 29 Maart 1927, 2de afd., n°. 
675/482, waarbij aan W. van Setten W .Ezn. 
te D,-iebe·rgen tot 1 Maart 1932, behoudens 
vroegere intrekking, vergunning is verleend 
tot het in werking houden yan een autobus
dienst tus chen Ut,·echt en Doorn; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
28 Septembe1· 1927, n° . 780 en van 4 April 
1928, n° . 780/785/786/787/249; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
\Vaterstaat van 12 September 1928, n°. 433, 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Ut,-echt bij besluit van 29 Maart 1927, aan 
W. van Setten W .Ezn. te Driebergen tot 1 
Maart 1932, behoudens tusschentijdsche in
trekking, vergunning hebben verleend tot het 
in werk ing houden van een autobusdienst 
Ut1·echt-Doorn en omgekeerd ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat vóór de komst van de auto
bussen de trnmdienst Utrecht-Zeist en Z eist 
- Doorn, ondanks de destijds zeer hooge ta
rie,·en, niet kon worden geacht in voldoende 
mate in de behoefte van het verkeer te voor
zien; dat in de voorziening van die verkeers
behoefte door het in werking brengen van 
autobusdiensten, waaronder die van aanvra
ger, aanmerkel ij ke verbetering is gebracht ; 
dat naar liet oordeel van Gedeputeerde Sta
ten n iet kan worden gezegd, dat de verschil
lende autobusdiensten niet aanvullend, doch 
slechts concurreerend optreden, aangez ien 
toch de omstandigheid, dat de autobussen op 
de onderwerpelijke trajecten dagelijks honder
den reizigers vervoeren, ondanks de tegen
woord ige lagere tarieven der tram, en de door 
de Buurtspoorweg-Maatschappij zelve toege
geven belangrijke toeneming van het reizigers. 
vervoer met de tram sedert 1923, wijst op 
een uitgesproken voorkeur en behoefte aan 
snel vervoer bij een deel ,·an het reizend pu
bliek, welke behoefte door de Buurtspoorweg
:\faatschappij zelve min of meer wordt er
kend, door hare bereidverklaring een snel 
autobusd ienst in te r ichten tusschen Ut,·echt 
en Doo,-,,; dat de bewering van de Buurt• 
spoorweg-Maatschappij , dat bij het voortdu
ren van de thans bestaande concurrentie, in
dien de concurreerende vervoermiddelen den 
dienst ni et eerder moeten opgeven, de tram
dien t opgeheven zal moeten worden, naar 
het oordeel van Gedeputeerde Staten voldoen
de wordt weerlegd door de door d ie Maat-

schappij zelve overgelegde gegevens, welke 
een l'egelmatige stijging van de inkomsten, 
uit het reizigersvervoer in de laatste 3 jaren 
verkregen, aantoonen ; dat ten slotte door de 
spoorwegen, met uitzondering van het door
gaand verkeer tusschen Utrecht en Driebe,·. 
gen {station), niet wordt voorzien in het ver
keer tusschen de plaatsen, welke door den 
onderhavigen autobusdienst worden gediend: 

dat van het bes! uit van Gedeputeerde Sta 
ten de Taamlooze Vennootschap " Nederland
sche Buurtspoorweg-Maatschappij" en de Di 
rectie der Nederlandsche Spoorwegen bij Ons 
in beroep zijn gekomen; 

dat de eerstgenoemde appellan te in hoofd
zaak aanvoert, dat zij steeds getracht heeft 
het publiek zoo goed en go dkoop mogelij k te 
bedienen; dat de moordende concurrentie der 
autobussen niet is in het algemeen belang: 
dat zij daarnm weigering van de vergunning 
wenscht, of althans verbod van vervoer naar 
en van Zeist; 

dat de Directie der Nederl and che Spoor
wegen aanvoert, dat naast de twee spoorwegen 
en een goed inger ichte electrische tram met 
frequente dienstregel ing - behoudens even
tueel één autobusdienst Utrecht-Doo,·n {met 
verbod van locaal vei·voer Ut,·echt-Zeist) -
aan de autobu diensten geen behoefte bestaat 
en deze dan ook ondanks de schade, welke 
zij tram en spoor aandoen, een kommervol 
bestaan I ei den ; 

Overwegende, dat op grond van de overge
legde stukken moet worden aangenomen, dat 
tusschen Utrecht en Doorn wegens het ont
breken van een doorgaande rai lverb ind ing be
hoefte bestaat aan een autobusdienst, da t 
echter de ederlandsche Spoorwegen dage
l ijks met veertien à vijftien treinen in elke 
l'ichting het doorgaand verkeer tusschen 
Utrecht en Zeist over Bilthoven ondel'houden. 
en dat daarnevens de electri che tram van de 
Teder l andsche Buurtspoorweg-1\faa tsch appij 

tusschen U t,·echt en Zeist over het dorp de 
Bilt het streekverkeer tusschen die plaatsen 
met een kwal'tiersdienst gedurende zeventien 
uren van het etmaal bedient; 

dat spoor- en tramweg daarmede op alles
zi ns voldoende wijze zoowel het doorgaand als 
het locaal verkeer tusschen genoemde plaatsen 
verzorgen, en ook bij verderen groei van dit 
door hen tot ontwikkeling gebracht verkeer. 
dank zij hunne uitrusting, daarin alleszins 
kunnen voorz ien; 

dat mitsdien de eischen van eene goede 
verkeerseconomie niet gedoogen om op het 
wegvak Utrecht- de Bilt-Zeist {Rond) het 
plaatselijk verkeer mede door den rechtstreek
schen dienst Utrec ht- Doo,·n te doen bedie
nen; 

dat mitsdien in zoover de bernepen gegrond 
zijn, doch dat aan deze bezwaren kan worden 
te gemoet gekomen door h t opleggen aan 
den autobusdienst van een verbod van vervoer 
van reizigers in locaal verkeer tusschen 
Utrecht en Z eist (Rond); 

Gezien de Wet Openbare Vervoerm iddelen ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

I. Met handhaving van de be treden be
schikking van Gedeputeel'de Staten van 
Ut,·echt, aan de daarbij verleende vergunning 
tot het in werking houden van een autobus-
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dienst tusschen Utrecht en Doorn de volgende 
zevende voorwaarde toe te voegen: 

"7°. Het is met ingang van 1 Januari 1929 
verboden om r ijdende in de r ichting Doo,·n te 
Utrecht en verder reizigers in de autobussen 
op te nemen, bestemd voor niet verder dan 
Zeist (Rond); rijdende in de richting Ut,·echt 
te Zeist (Rond) en verder reizigers in de au
tobussen op te nemen." 

Onze Minister van Waterstaat is be]ast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk met het 
rapport van Onzen voornoemden Minister in 
het Staatsblad zal worden geplaatst, en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State, Afdeeling voor de Ge ch illen 
van Bestuur_ 

Het Loo, den 15den September 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Wate1·staat, H. v. d. V eg t e. 
(Uitgeg. 15 Oct. 1928.J 

MINISTERIE VA 
WATERSTAAT. 

0
. 433 . 

Afdeeling 
V e r v o e r- e n 1\1 ij n w e z e n. 

's-Gravenhage, 12 September 1928. 
Aan de Koningin. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, heeft mij toegezonden 
het door de Afdeeling aan Uwe Majesteit ge
richte advies van 28 September 1927, n°. 780, 
met ontwerp-besluit, aangaande de beroepen , 
ingesteld door de ederlandsche Buurtspoor
weg-Maatschappij te Ut,·echt en door de Di
rectie der ederlandsche Spoorwegen tegen de 
beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht d.d. 29 Maart 1927, 2de afdeeling, 
11° . 675/482, waarbij aan W. van Setten W.Ezn. 
te Driebergen tot 1 Maart 1932, behoudens 
vroegere intrekking, vergunning is verleend 
tot het in werking houden van een autobus
dienst tusschen Utrecht en Doorn. 

Het door de Afdeeling voorgedragen ont
werp-besluit, waarbij de beroepen ongegrond 
worden verklaard, lu idt als volgt: 

,,Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, onderschei

denlijk ingesteld door de Naamlooze Vennoot
schap "Neder! andsche Buurtspoorweg-Maat
schappij" te Utrecht en de D irectie der Neder
landsche Spoorwegen tegen de beschikking van 
Gedeputeerde Staten van Utrecht van 29 Maart 
1927, 2de Afd. n°. 675/482, waarbij aan W . 
van Setten W.Èzn. te Driebergen tot 1 Maart 
1932, behoudens vroegere intrekking, vergun
ning is verleend tot het in werking houden 
van een autobusdienst tusschen Utrecht en 
Doorn; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 28 
September 1927, n°. 780 ; 

den van een autobusdienst Ut1·echt- Do01·n en 
omgekeerd; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat vóór de komst van de auto
bussen de tramdienst Utrecht-Z eist en Zeist 
- Doorn, ondanks de destijds zeer hooge ta
rieven, niet kon worden geacht in voldoende 
mate in de behoefte van het verkeer te voor
zien; dat in de voorziening van die verkeers
behoefte door het in werking brengen van 
autobusdiensten, waaronder die van aanvrager. 
aanmerkelijke verbetering is gebracht; dat 
naar het oordeel van Gedeputeerde Staten 
niet kan worden gezegd, dat de versch illende 
autobusdiensten niet aanvullend, doch slechts 
concurreerend optreden, aangezien toch de om
standigheid, dat de autobussen op de onder
werpelijke trajecten dagel ijks honderden rei 
zigers vervoeren. ondanks de tegenwoord ige 
1 agere tarieven der tram en de door de Buurt
spoorweg-Maatschappij zelve toegegeven be
langrijke toeneming van het reizigersvervoer 
met de tram sedert 1923, wijst op een uitge
sproken voorkeur en behoefte aan snelvervoer 
bij een deel van het reizend publiek, welke 
behoefte door de Buurtspoorweg-Maatschappij 
zelf min of meer wordt erkend, door hare be-
1·eidverklaring een snelautobusdienst in te 
richten tusschen Utrecht en Dooni; dat de be
wering van de Buurtspoorweg-Maatschappij . 
dat bij het voortduren van de thans bestaande 
concurrentie , indien de concurreerende ver
voermiddelen den dienst niet eerder moeten 
opgeven , de tramdienst opgeheven zal moeten 
worden, naar het oordeel van Gedeputeerde 
Staten voldoende wordt weerlegd door de door 
die Maatschappij zelve overgelegde gegevens, 
welke een regelmatige stijg ing van de inkom
sten, uit het reizigersvervoer in de laatste 3 
jaren verkregen, aantoonen; dat ten slotte 
door de spoorwegen, met uitzondering van het 
doorgaand verkeer tusschen Utrecht en Drie
bergen (station), niet wordt voorzien in het 
verkeer tusschen de plaatsen, welke door den 
onderhavigen autobusdienst worden gediend ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Sta
ten de Naamlooze Vennootschap " ederland
sche Buurtspoorweg-Maatschappij" en de Di
rectie der Nederlandsche Spoorwegen bij Ons 
in beroep zijn gekomen ; 

dat de eerstgenoemde appellante in hoofd
zaak aanvoert, dat zij steeds getracht heeft 
het publiek zoo goed en goedkoop mogelijk te 
bedienen ; dat de moordende concurrentie der 
autobus en niet is in het algemeen belang ; 
dat zij daarom weigering van de vergunning 
wenscht, of althans verbod van vervoer naar 
en van Z eis t; 

dat de Directie der Nederlandsche Spoor
wegen aanvoert, dat naast de twee spoorwe
gen en een goed ingerichte electrische tram 
met frequente dienstregeling - behoudens 
eventueel één autobusdienst Utrecht-Doorn 
(met verbod van locaal vervoer Ut,·echt
Zeist) - aan de autobusdiensten geen behoefte 
bestaat, en deze dan ook ondanks de schade, 
welke zij tram en spoor aandoen, een kom-Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van . ' mervol bestaan le iden; 
Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 

Ut,·echt bij besluit van 29 Maart 1927, aan 
W . van Setten W.Ezn . te D,·iebe,·gen vergun
ning hebben verleend tot het in werking hou- ' 

Overwegende: dat op grond van de overge
legde stukken moet worden aangenomen, dat 
het verkeer behoefte heeft aan een a utobm
rnrbinding ['t recht- Vooru; 
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dat in zoodanig geval de bestaande dien
sten voor eene vergunning in aanmerking 
komen· 

dat ~en verbod van vervoer van reizigers 
van Utrecht niet verder dan Zeist en van 
Zeist naar Ut,·echt niet in het belang van het 
publiek zou zijn; 

dat aan de bezwaren der Naamlooze Ven
nootschap Nederlandsche Buurtspoorweg-Maat
schappij door Gedeputeerde Staten kan wor
den tegemoetgekomen bij de goedkeuring van 
de tar ieven en de dienstregeling; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongeg rond te v erklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast met 

de uitvoering van dit besluit, waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur. 

De Minister van Waterstaat," 

Evenals ten aanzien van de andere beroep
schriften van de N . V. ,,Nederlandsche Buurt
spoorweg-Maatschappij" en van de Directie 
der Nederlandsche Spoorwegen tegen beschik
kingen van Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
betrekking hebbend op autobusvergunningen, 
verleend voor het traject Utrecht-Zeist en/of 

Doorn 
Ut,·echt------ over Z eist, meent de Af-

den Dolde,· 
deeling tot ongegrondverklaring van de inge
stelde beroepen te moeten adviseeren. Aange
zien hierdoor in de betrokken streek een ver
keerstoestand zou worden bestendigd, die naar 
mijne meening in strijd is met de door de Wet 
Openbare Vervoermiddelen beoogde rationeele 
verkeersvoorziening, heb ik mijne bezwaren 
tegen het voorgedragen ontwerp-besluit aan de 
Afdeeling kenbaar gemaakt met den brief van 
22 Maart 1928, n°. 444, afdeeling Vervoer- en 
Mijnwezen, luidende als volgt: 

,,Gebrnik makende van de door Hare Ma
jesteit de Koningin verleende algemeene mach
tiging, leg ik hierbij wederom aan de Afdee
ling over de stukken, betrekking hebbende op 
de d'aarbij behandelde beroepen . 

Blijkens de voorgedragen ontwerp-bes! uiten 
is de Afdeeling van oordeel, dat naast de 
spoorwegverbindingen Utrecht- Z eist over 
Bilthoven en Utrecht- Driebergen, en de elec
trische tramcliensten van de ederlandsche 
Buurtspoorweg-Maatschappij Utrecht - Zeist 
over het dorp de Bilt en Z eist- Doo,·n, de vol
gende autobusvergunningen dienen te worden 
verleend; drie voor diensten tusschen Utrecht 
en Doorn en één voor Utrecht-den Dolder, 
welke diensten alle ook het verkeer tusschen 
Ut,·echt en Zeist zullen bedienen, al smede 
twee vergunningen voor diensten uitsluitend 
tusschen Utrecht en Z eist. 

Naar mijn gevoelen moet men zich afvragen, 
of niet de verkeerstoestand, die aldus besten
digd zou worden en waardoor men nevens de 
veelvuldige verkeersgelegenheid per spoor of 
tram b.v. 123 maal per dag met een autobus
dienst van Utrecht naar Z eist en terug kan 
reizen, gewraakt moet worden als een te ruime 
verkeersvoorziening, welke de Wet Openbare 
Vervoermiddelen door middel van het vergun
ningstelsel in het openbaar verkeersbelang be
oogt te voorkomen. 

Nevens de spoorwegverbindingen Utrecht-
Zeist en Ut1•echt-Driebe1·gen, die in de eerste 
plaats aangewezen zijn om het doOl'gaancl ver
keer tusschen Utrecht en Zeist/Doorn te be
dienen, en die, voo1·al wat eerstgenoemden 
spoorweg betreft, daarin clan ook reeds sedert 
jaren op uitnemende wijze voorzien, geeft de 
Neclerlandsche Buurtspoorweg-Maatschappij op 
haren electrischen tramweg Utrecht-Z eist met 
een kwartiersdienst dagelij ks 69 maal verbin
ding tusschen die plaatsen. Vool'ts wordt te 
Z eist elk half uur aansluiting gegeven op den 
tramweg Zeist-Doo,-n, op welke lijn een ·half
uursdienst wordt onderhouden. De tramweg 
Utrecht- Z rist heeft over bijna de geh eele 
lengte dubbel spoor, terwijl bij gebleken nood
zakelijkheid, de dienstregeling op beide tram
wegen zonder bezwaar aanmerkelijk kan wor
den uitgebreid. In verband met den omvang 
van het locale verkeer, mag de huidige tram
wegvoorziening daarvoor dan ook alleszins vol
doende worden geacht. 

De autobusdiensten, die thans tusschen 
Utrecht en Zeist en tusschen Utrecht en Doo,·n 
over Zeist vervoergelegenheid bieden, loopen 
geheel evenwijdig met en op denzelfden weg 
als de tramdiensten Utrecht-Zeist en Zeist
Doorn, zoodat zij geen andere verkeersbehoef
ten bevredigen dan die, waarin de tram reeds 
jaren voorziet. Wel kan niet worden ont
kend, dat zij in sommige gevallen eenig 
gerief geven, hetwelk de aan spoorstaven. 
vaste halten en maximum-snelheid gebonden 
tram niet kan bieden en dat zij veelal een iets 
snellere verbinding geven, doch cjit schijnt 
geen voldoende reden om het daardoor juist 
dreigende gevaar te bestendigen, dat de voor 
eene behoorlijke en duurzame verkeersvoor
ziening onmisbare tramverb inding zal worden 
ondermijnd en het openbaar verkeersbelang. 
tei· wille van eenig gerief van ondergeschikte 
beteekenis, duurzaam geschaad zou worden. 

De omstandigheid, dat niet één doch meer 
autobusondernemingen hare diensten tusschen 
Utrecht en Zeist/Doorn uitoefenen, leidt er 
bovendien toe, dat ook tusschen deze onderling 
scherpe concurrentie bestaat. Elke onderne
ming streeft naar uitbreid ing van het toege
stane aantal ritten. Gedeputeerde Staten trach
ten dit wel te voorkomen door voorschriften 
met betrekking tot de dienstregeling te geven, 
doch uit ingewonnen ambtsberichten blijkt dui 
delijk, dat reeds thans ongewenschte toestan
den bestaan, en dat de verkeersvoorziening de 
behoefte aanmerkelijk overschrijdt. De scherpe 
onderlinge concurrentie tusschen de autobus
ondernemingen maakt het bedrijf bovendien 
in sommige gevallen zoo weinig loonencl , dat 
sommigen van haar slechts een kwijnend be
staan leiden, hetgeen weer bijzonder toezich t 
op het gebezigde autobusmaterieel noodzake
lijk heeft gemaakt. 

Om hierin verbetering te brengen, zoowel 
met het oog op de belangen van de tramweg
maatschappij als op die van de busonderne
mingen wordt door Gedeputeerde Staten, blij
kens hun zich onder de stukken bevindend 
nader rapport, overwogen om aan de bussen 
verhooging van de tarieven toe te staan, waar
door dan ook de tram een overeenkomstigen 
maatregel zou kunnen treffen. Zoodoende 
wordt het publiek met de concurrentie niet 
gediend, doch zou het met hoogere vrachtprij -
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zen de onju iste verkeersregeling in stand moe
ten helpen houden. 

Voor andere trajecten, waar spoor en elec
trische tram naast elkander het verkeer bedie
nen, is dan ook, hetzij in eersten aanleg of in 
hooger beroep, beslist, dat onder dergelijke 
omstandigheden niet ook nog aan autobus
diensten de bediening van het verkeer behoort 
te worden toevertrouwd. Gewezen zij in dit 
verband op de baanvakken A msterdam- Zanà,. 
•·oort, den Haag- Leiden, den H aag-D elft en 
Vlissingen- Middelburg. 

Op grond van een en ander rijst de vraag, 
of wel voldoende termen aanwezig zijn om 
hetzij voor Ut,·echt- Z eist of voor Utrecht
Doorn aan één of meer autobusondernemingen 
Yergunning te verleenen, en of niet alleen de 
vergunning den Dolde,~Z eist, verleend aan 
de Brockway, gehandhaafd zou dienen te blij
ven. 

Ik moge een en ander aan het oordeel van 
de Afdeeling onderwerpen." 

In antwoord daarop ontving ik het volgende 
chrijven van 4 April 1928, n°. 780/785/786/ 

787/249: 
,,Aan d,e Koningin. 

Krachtens machtiging van Uwe Majesteit 
heeft de Minister van Waterstaat met eon 
schrijven van 22 Maart 1928, n°. 444, Afd. 
V. en M. , bij den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur, opnieuw ter 
overweging aanhangig gemaakt de beroep'3n 
betreffende de autobusd iensten Ut,·echt- -Doorn, 
Utrecht-Zeist en Utrecht-den Dolder. 

Bij den Minister is de vraag gerezen, of wel 
voldoende termen aanwezig zijn, om hetzij 
voor Utrecht-Zeist of voor Utrecht- Doorn 
a an één of meer autobusondernemingen ver
gunning te verleenen, en of niet a lleen de 
rnrgunning den Dolde~Zeist, verleend aan 
~Ie Brockway, gehandhaafd zou dienen te blij 
ven. De :Minister vreest voor te ruime ver
l·eersvoorzieni ng; hij wijst er o. m op, dat 
11nast de treinverbinding Utrecht-Zeist en 
U trcclit-Driebergen, de Nederlands:ihe Buurt
opoorweg-Maatschappij een kwartierdienst tus
schen Utrecht en Zeist onderhoudt, en een 
1 aliuurdienst tusschen Zeist en Doorn, t.erwijl 
bij gebleken noodzakel ijkheid de dien tregeling 
op beide tramwegen zonder bezwaar aanmer
kelijk kan worden uitgebreid. De Minister 
geeft toe, dat de autobussen in sommige ge
,·allen meer gerief kunnen geven dan de tram 
hiedt en veelal voor een iets snellere verbin
ding zorgen, doch dit schijnt hem geen vol
doende reden, om het daardoor juist dreigende 
gevaar te bestendigen, dat de voor eene be
hoorl ijke en duurzame verkeersvoorziening on
misbare tramverbinding zal worden onder
mijnd en het openbare verkeersbelang duur
zaam zal worden geschaad. Voorts wijst de 
Minister op de omstandigheid, dat ten gevolge 
van de scherpe onderlinge concurrentie tus
schen de autobusondernemingen sommige de
zer een kwijnend bestaan leiden, wat bij zonder 
toezicht op het autobusmaterieel noodzakelijk 
heeft gemaakt. Zouden ter verbetering van dit 
euvel de tarieven worden verhoogd, dan zou 
het publiek daarmede niet gebaat zijn. Voorts 
wijst de Minister op de baanvakken A111ster
<lam-Za11di·oort, den Haag- L eiden, Leiden-
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den Haag- Delft en Vlissingen-Middelburg, 
waar, hetzij in eerste instantie, hetzij in be
roep geen autobusdiensten zijn toegelaten. 

De Afdeeling heeft de bezwaren van den 
Minister nauwgezet overwogen. 

Het verheugt haar, dat, wat betreft de lei
dende gedachte, welke bij het geven van ver
gunningen richtsnoer moet zijn, wanneer er 
sprake is van concurreerende autobusdiensten 
naast spoor- en tramlijnen, er geen vei·schil is 
tusschen den Minister en de Afdeeling. De 
Afcleeling immers staat, evenals Gedeputeerde 
Staten van Utrecht in hun ambtsbericht van 
14 Juni 1927, op het standpunt, dat in voor
noemde gevallen vergunning slechts dan be
hoort te worden geweigerd , indien met ge
noegzame zekerheid aangenomen zou moeten 
worden, dat bij het bestendigen van de auto
busdiensten het algemeen belang, betrokken 
bij eene behoorlijke en duurzame voorziening 
in de verkeersbehoeften op de onderhavige 
trajecten, zou worden geschaad. Dit standpunt 
is in overeenstemming met dat van den Mi
nister van Waterstaat in de Memorie van Ant
woord aan de Tweede Kamer der Staten-Ge
neraal, Zi tting 1925/26, 82, n°. 2, pag. 2. 

Ook de Minister voert niet aan, dat de 
Tramweg-Maatschappij en de Nederlandsche 
Spoorwegen schade ondervinden van de auto
busdiensten, en dat daarom de vergunning 
voor deze trajecten moet worden geweigerd, 
maar de Minister tracht aannemelijk te ma
ken, dat er eene te ruime en onjuiste ver
keersvoorziening is op de trajecten Ut,·echt
Z eist en Utrecht- Dooni, waardoor op den 
duur schade voor de duurzame verkeersvoor
ziening zal ontstaan. 

Gezette overweging van het door cl n Minis
ter aangevoerde heeft de Afdeel ing niet kun
nen overtuigen, dat de onderhavige autobus
diensten eene te ruime of onjuiste verkeers
voorziening veroorzaken, welke aan de duur
zame verkeersbehoeften zal schaden. 

Dat de spoorweg in het verkeer van Ut,·echt 
naar Zeist en Doorn niet voldoende voorziet, 
behoeft geen betoog. Het feit a lleen, dat daar
naast de tramweg Ut,·echt- Z eist- Doo,·n is 
aangelegd met een kwartiers- en hal fuurdienst 
bewijst al, dat de spoorwegverbinding onvol
doende was. De achteruitgang van het spoor
wegbedrijf op de trajecten Utrecht-Zeist en 
Utrecht-Driebergen is dan ook allereerst te 
wijten aan den tramdienst. Intussohen betee
kent dit a llerminst, dat de tram daarmede aan 
de duurzame verkeersmiddelen heeft geschaad ; 
het verschil in punt van aankomst te Utrecht, 
te Z eist en te Driebergen rechtvaardigt ten 
volle het bestaan van de tram, al zou de tram 
oorzaak zijn van verslechtering van de dienst
regeling van de spoorwegen op voornoemde 
baanvakken en van vermindering van de 
inkomsten der spoorwegen. 

Zouden de met de tram parallel loopende 
autobusd iensten worden opgeheven en de pas
sagiers, die than met de autobussen worden 
vervoerd, van de tram gebruik maken, dan 
zou de Directie der Nederlandsche Spoorwe
gen daarvan geenerle i baat voor haar spoor
wegdiensten Utrecht-Z eist en Ut,·echt- Drie
bergen ondervinden. 

Ter wille van het spoorwegbedrijf is er dus 
zeker geen reden om Yergunning aan de auto-

54 
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busdiensten op het tra ject Utrecht-Zeist
Doorn te onthouden. 

Ook J.ietgeen de Minister aanvoert ten aan
zien v, ,n de Tramweg-Maatschappij i , naar 
het oor deel der Afdeeling, niet voldoende. 

H ebben de bestaande autobusd iensten de on
getwijfeld voor het verkeer belangrijke tram 
dermate concurrentie aangedaan, dat haar 
d ienstregeling of haar materiaal is verslech
terd? M . a.w. hebben zij de tramverb inding 
ondermijnd, zooals de Mini ter schrij ft? Noch 
in den brief van den Minister, noch in de 
stukken worden feiten genoemd, die zulks aan
nemelijk maken. Integendeel heeft het bedrij f 
der tram zich ondanks de concurrent ie der 
autobussen in voor het verkeer gunstigen zin 
kunnen ontwikkelen. In het bij Gedeputeerde 
Staten van Utrecht ingediende bezwaarschrift 
van 13 December 1926 verklaa1·t de N eder
landsche Buurtspoorweg-Maatschappij zelf, dat 
zij haar tramweg heeft geëlectrificeerd, op het 
tra ject Utrecht-Zeist van dubbel spoor heeft 
voorzien ; dat het te de B ilt ingerichte electr i
trische onderstation aan de hoogste e ischen 
voldoet, en dat verdere verbeteringen in wor
ding zijn. De goede gevolgen van de aange
brachte verbeteringen komen ook uit in de 
bedrijfsuitkomsten, die in 1925 en 1926 aan
zienlijke verhoogingen vertoonden. Wel volgt 
daarop in het bezwaarschrift, dat alleen door 
het treffen van ingrijpende maatregelen en de 
lankmoedigheid van de schuldeischers stagna
t ie in de exploitatie is voorkomen, en dat bij 
voortduren van de thans bestaande concurren
t ie, ind ien de concurreerende vervoerm iddelen 
het niet eei·der a fl eggen, de tramdienst opge
heven moet worden, maar de Afdeeling meent, 
dat gezien de goede resul taten van de inge
voerde verbeteringen, verwacht mag worden, 
dat, wanneer de Directie der Neder! andsche 
Buurtspoorwegen op dezen weg voortgaat, het 
bedrijf weer loonend zal worden, ook bij be
stendiging van de bestaande concurrentie. 

,vanneer Gedeputeerde Staten van Ut1·echt 
verhooging van de tarieven van de bussen toe
staan, welke thans door de ongebreidelde con
currentie te zeer aan den lagen kant schijnen 
te zijn gekomen, en in verband daarmede het 
zeer I age tarief van de tram op het traject 
Utrecht- Z eist ook kan stijgen, zal er geenerlei 
vrees behoeven te bestaan voor opheffing van 
den tramdienst. 

Deze tariefsverhooging zou de Minister ter 
wi ll e van het publiek n iet gelukkig vinden, 
maar daartegenover wi l de Afdeeling er op 
wijzen, dat bij een monopolie van de tram op 
den straat.weg Utrecht- Doorn de tarieven ook 
stellig door de N ederlandsche Buurtspoorweg
Maatsch appij zullen worden verhoogd (thans 
kost een retour Utrecht- Z eis t f 0.25 ; vóór de 
concurrentie van de autobussen bijna driemaal 
woveel;), en dat bovendien een g root deel van 
het publiek in zijn belangen zou worden ge
schaad bij gemis van de autobussen. De Mi
nister schrijft over de " iets" snellere verbin
ding door de autob ussen. I nderdaad kan ge
sproken worden van de aanrne1·kelijk snellere 
verbinding door de autobussen; deze leggen 
den a fstand Ut?·echt- Doorn en Utrecht- Z eist 
a f in twee derde deel van den tijd, welken de 
tram er over doet. Inzonderheid voor de tal-
1·ijke, in Utrecht werkzame woonforen en en 

voor hen, die de onderwijsinrichtingen al daar 
bezoeken, is - naar de Afdeeling meent - di t 
tijdsverschil veel meer dan "eenig gerief van 
ondergeschi kte beteekenis", zooals de Minister 
schrijft. 

Gedeputeerde Staten van Utrecht verklaren 
in hun advies dan ook terecht, dat het ver
dwijnen van de autobussen a ls een ernstig ver
! ies voor de betrokken streek zou zijn te be
schouwen. 

T en slotte moge de Afdeel ing eene opmer
king maken over de vergelijking, welke de 
Minister trekt met andere baanvakken. 

De Afdeel ing heeft er vroeger reeds op ge
wezen, dat men ieder geval op zich zelf moet 
beschouwen, omdat men steeds met a ll e plaat
selijke toestanden, welke onderling veelal zeer 
verschi ll en , moet rekening houden. En in de 
onderhavige gevall en geven de snell e autobu -
sen sinds jaren naast tram en tre in eene ge
wenschte aanvull ing van de verkeersmiddelen, 
terwijl niet aannemelij k is, dat zij op den duur, 
nu Gedeputeerde Staten de concurrentie zull en 
1·egelen en beteugelen, den voorshands onmis
baren tramdienst, die het leeuwendeel van de 
passagiers vervoert (op het traject Ut1·echt
Z eist b.v. 4 millioen tegenover de bussen 1 
millioen) zullen ondermijnen. In het verleden 
hebben zij de tram ju ist tot verbetering van 
haar bedrijf en tot verlaging van hare tarie
ven gedrongen . 
. De Afdeeling meent dan ook, dat in de toe
komst de tram naast de autobussen zich vol -
doende zal kunnen handhaven. 

Moch t dit onverhoopt niet het geval zijn , 
dan kunnen aan de hand van de Wet Open
bare Vervoermiddelen nog altijd de noodige 
maatregelen worden genomen. 

Thans aan alle bestaande diensten rauwelijks 
de vergunning te weigeren, zou naar het oor
deel der Afdeeling voor de verkeersbelangen 
een stap achteruit beteekenen. H et ingrijpen 
van de Overheid in bestaande toe tanden moet 
met groote voorzichtighe id geschieden . 

Op grond van het vorenstaande meent de 
Afdeeling hare aanvankelijke adviezen te moe
ten handhaven, en geeft zij Uwer Majesteit 
eerbiedi g in overweging de daarbij gevoegde 
ontwerp-besluiten te bekrachti gen. 

De Waarnemende Voo1·zitt-e1· der Afdeelinr, 
voor de Geschillen van B estuur, 
(get.) A . D . W. de Vri es." 

Dit nader betoog heeft mij , althans voor 
zoover de busdienst mede het locale verkeer 
tusschen Utrecht en Z eist bedi ent, n iet van de 
ongegrondheid mijner bezwaren tegen het 
standpunt der Afdeeling overtuigd. 

In de eerste pl aats voert de Afdeel ing aan, 
dat evenmin a ls de tram Utrecht-Zeist nevens 
den spoorweg tusschen die pl aatsen, ondanks 
het feit dat laatstgenoemde vele reiziger aa11 
eerstgenoemde heeft moeten a fstaan, als eene 
te ru ime, op den duur schadelijke verkeers
voorziening mag worden aangemerkt, di t het 
geval is met de autobus nevens spoor- en tram
dienst. 

Deze vergelijk ing gaat m. i. niet op. 
De spoorweg en de tramweg hebben in het 

verkeer Utrecht-Zeist elk hun rol , zij hebben 
het verkeer in deze streek tot ontwikkeling ge
bracht en tot den g roe i, zelfs tot het aanzij n . 
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van vel'sch ill ende p laatsen grootelijks bijge
drngen . De autobusdienst heeft naast en ge
heel op den zel fden weg a ls de electrische 
tram geen e igen verkeersfunctie. hij roomt het 
,·e,·keer af, dat dool' een ander is geschapen, 
en tot het bedienen waarvan die a nder ver
pl icht en in staat is, terwijl de autobusdi enst 
niet in staat zou zijn om het verkeer a:leen te 
bedienen. 

Voorts meent de Afdeeling te mogen ont
kennen, dat de vele autobusd iensten, welke zij 
op het traject U trerht-Zeist wensr,ht. te be
stendigen, den tramd ienst ondermijnen, en wel 
niet eene verwijzing naar rle wijze , waarop de 
tramdienst wol'dt uitgeoefend, waarbij geen 
achteruitgang van den dienst of het materieel 
valt te constateeren, zoodat dan ook, naar de 
Afdeeling opmerkt, de bedrijfsuitkomsten over 
1925 en 1926 aanz ien lijke verhoogingen ver
toonen. 

Ik moge hiertegen slechts opmerken , dat het
geen de Afdeeling " bedrijfsuitkomsten" noemt, 
blijkbaar slechts zijn de bruto-ontvangsten, 
aangezien de exploitatie van den tramweg 
Utrec ht- Zeist, naar mij bekend is, over de 
be ide genoemde ja ren f 53,000 en f 40,000 ver
] ies op! everde; dat door mij ten onrechte van 
ondermijning van den tramweg werd gespro
ken moet ik, a l uit zij zich gelukkig bij een 
belangrijk tramwegbedrijf niet dadelij k in den 
toestand van het materieel of de wijze van 
dien tu itoefening, ten stelligste ontkennen. 

Naar mijne overtuiging is de bestaande ver
voersversnippering op dit tra ject voor den 
trnmweg op den duur onhoudbaar en zal bij 
handhaving daarvan in billijkheid de verp lich
ting om te blijven exploiteeren tegenover haar 
bezwaarl ijk kunnen worden geh andhaafd. 

Ik meen echter uit de stukken te mogen af
leiden, dat zoowel Gedeputeeràe Staten a ls de 
Afdeeling niet ontkennen, dat, indien een ieus 
moet worden gedaan tusschBn tn.,un en auto
bus, toch aan den tramweg de voorkeur moet 
worden gegeven. 

De vrees der Afdeel ing, dat bij opheffing 
van den autobusdienst de Tramweg-Maatschap
pij h are tarieven zal verhoogen, deel ik niet. 
Eigenaardig acht ik overigens op dit punt de 
opvatting van de Afdeeling, di e eenerzijds, 
terech t of ten onrnchte, de verlaging van de 
tramtar ieven aan de autobusconcurrentie toe
schrijvende, o. m. met het oog daarop het ver
leenen van concurreerende autobusvergunnin
gen gerechtvaardi gd acht, doch aan den ande
ren kant zonder het minste bezwaar over eene 
algemeene tariefverhooging wil heenstappen. 

Wat de grootere snelheid der autobussen be
tre ft moet ik toegeven, dat in het verkeer 
Utrecht- Doorn ten gevolge van het door ver
schi l in spoorwijdte noodige overstappen te 
7,,;st, de tramverbinding niet onbelangrijk bij 
de autobusverb inding achterstaat. 

In het verkeer Utrecht- Z eist beteekent dit 
,·ersch il in snelhe id m. i. echter zoo weinig, 
dat de voordeelen, aan de tram boven de auto
b11s verbonden , daartegen ruimschoots opwe
gen, te meer indien in aanmerking wordt ge
nomen dat voor het verkeer tusschen de eind
punten de snelle verb inding pel' spoor ten 
dienste staat en overigens, naar uit de stuk
ken blijkt, verbeteringen van den tramweg in 
voorbereiding zijn, di e den rijtijd nog aanzien
lijk zull en bekorten. 

Wat ten slotte aangaat mijne verwij zi11 g , ter 
wraking van de door de Afdeeling voorgestel
de be lissing, naar analoge gevallen, waarin 
overeenkomstig haar adv ies een tegenge telde 
beslissing wel·d genomen, meent zij te kunnen 
volstaan met de opmerking, dat elk geval op 
zich zei f beschouwd moet worden, zonder ech
ter het "speciale" van dit geva l nader aan te 
duiden ; de opmerking, dat hier de snelle 
autobus naast tram en trnin een gewenschte 
aanvulling van de verkeersmiddelen geeft, zal 
bezwaarlijk als zoodanig dienst kunnen doen. 

Ik blijf dan ook van meening, dat de omstan
digheden, die in de door mij aangehaalde geval
len voerden tot de slotsom, dat bij handhaving 
van oncurreerende autobusdi ensten eene te 
ruime en op den duur sch adelijke verkeers
voorziening zou ontstaan, in dit geval a for
t iori aanwezig zijn . 

W'el moet ik bij nadere overweging toege
ven , dat met het oog op de minder goede ver
keersvoorziening, die de trnm tusschen Utrecht 
en Doorn geeft, de bussen voor de bediening 
van het rechtstreek ch verkeer tusschen die 
plaatsen reden van bestaan hebben. Ter tege
moetkoming aan mijn bezwaren kan mitsdien 
worden volstaan met een vervoerverbod van 
reizigers in locaal verkeer tusschen Ut,·echt en 
Zeist, welk vervoerverbod zich in laatstge
noemde plaats tot Z ei.st (Rond) behoort uit te 
strekken. 

In het belang van de reizigers, d ie edert 
geruimen t ijd van dezen autobusdienst gebruik 
hebben gemaakt voor het verkeer tusschen 
Utrecht en Z eist, verdient het aanbeveling om 
een overgangstermijn te stellen en dit ver
voe ,·verbod eerst op 1 J anuari 1929 te doen 
ingaan. 

Ik stel Uwer Majesteit mitsdien zeer eer
biedig voor om op de gronden, vermeld in het 
bijgevoegde ontwerp-beslu it , aan de vergun
ning eene zevende voorwaarde toe te voegen, 
waarbij het bovenom chreven vervoerverbod 
wordt opgelegd. 

Ik moge Uwer Majesteit in overweging 
geven tot bekrachtiging van dat ontwerp-be
sl uit over te gaan. 
De Min·iste,· van Wat erstaat, H . v. d. V egt e. 

15 Se11te1nber 1928. BESLUIT, houdende be
sl issing op de beroepen, ingevolge artikel 
3 der Wet Openbare Vervoermiddelen in
gesteld door de aamlooze Vennootschap 
,, ederlandsche Buurtspoorweg-Maatschap
pij" te Utrecht en dooi· de Directie der 
Nederlandsche Spoorwegen tegen de be
schikking van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht van 29 Maart 1927, 2e Afdeel ing, 
n°. 676/481. S. 371. 

Wij WILHELM] A, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

de Naamlooze Vennootschap " Nederlandsche 
Buurtspoorweg-Maatschappij" te Utrecht en de 
D irectie der Nederlandsche Spoorwegen tegen 
de beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Ut,·echt van 29 Maart 1927, 2de Afdeeling, 
n°. 676/481 , waarbij aan de Naamlooze Ven
nootschap Biltsch Auto Bedrijf . B.A.B. te de 
B ilt tot 1 Maart 1932, behoudens vroegere in
trekking, vergunning is verleend tot het in 
werking houden van een autobusdienst tu -
schen Utrecht en Z eist; 
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D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, a dviezen van 
28 September 1927, n°. 786, en van 4 April 
1928, n°. 780/785/786/787/249; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 12 September 1928, n°. 434, 
a fdeel ing Vervoer- en Mijnwezen ; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Utrecht bij besluit van 29 Maart 1927 aan 
de Naamlooze Vennootschap Biltsch Auto Be
drijf B.A.B., gevestigd te de B ilt , tot 1 Maart 
1932, behoudens vroegere intrekking, vergun
ni ng hebben verleend tot het in werking hou
den van een autobusdienst Utrecht-de B ilt
Zeist en omgekeerd; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat vóór de komst van de autobus
sen de tramdienst Utrecht- Z eist , ondanks de 
destijds zeer hooge tarieven, niet kon worden 
geacht in voldoende mate in de behoefte van 
het verkeer te voorzien; dat in de voorziening 
van die verkeersbehoefte door het in werking 
brengen van autobusdiensten, waaronder die 
van de adressante, aanmerkelijke verbetering 
is gebracht; dat naar het oordeel van hun 
College niet kan worden gezegd, dat de ver
schill ende autobusdiensten niet aanvullend 
doch slechts concurreerend optreden , aange
zien toch de omstandigheid, dat de au tobussen 
op de onderwerpelijke trajecten dagelijks hon
derden reizigers vervoeren, ondanks de tegen
woordige lagere tarieven der tram en de door 
de Buurtspoorweg-Maatschappij zelve toegege
ven belangrijke toeneming van het reizigers
vervoer met de tram sedert 1923, wijst op een 
uitgesproken voorkeur en behoefte aan snel 
vervoer bij een deel van het re izend publiek, 
welke behoefte door de Buurtspoorweg-Maat
schappij zelve min of meer wordt erkend, door 
hare bereidverklaring een snelautobusdienst in 
te richten tusschen Utrecht en Doorn; dat de 
bewering van de Buurtspoorweg-Maatschappij , 
dat bij het voortduren van de thans bestaande 

.ili:.·<1r rentie, indien de concurreerende ver
voernutl::!elen den dienst niet eerder moeten 
opgeven, de tramdienst opgeheven zal moeten 
worden, naar het oordeel van hun Coll ege 
voldoende wordt weerlegd door de door d ie 
M aatschappij zelve overgelegde gegevens, wel
ke een regelmatige stijging van de inkomsten 
uit he t rnizigersvervoer in de laatste 3 jaren 
verkregen, aantoonen ; dat voorts het drukke 
gebruik, hetwelk door het reizend publiek van 
de autobussen van de aanvraagster wordt ge
maakt, voldoende aantoont, dat de algemeene 
verkeersbelangen door deze vervoermiddelen 
worden gediend ; 

dat van dit besluit de Jaamlooze Vennoot
schap Nederlandsche B uurtspoorweg-Maat
schappij en de Di rectie der Jederl a ndsche 
Spoorwegen bij Ons in beroep zijn gekomen ; 

dat eerstgenoemde appellante daarbij ont
kent, dat de door Gedeputeerde Staten be
doelde verbeteringen in den tramdienst door 
de concurrenten van de autobussen zouden zijn 
uitgelokt, daar immers reeds in 1921 - dus op 
een tijdstip, toen nog niet aan concurrentie 
van autobussen werd gedacht -, de Ministe
r ieele vergunning tot spoorverdubbeling tus
schen de B ilt en Z eist werd gevraagd, terwijl 
reeds in 1919 werd overgegaan tot geleidelijke 
uitbre iding van het roll end materieel ; dat zij 

er op wijst, dat deze maatregelen een gevolg 
waren van de verhooging in 1919 van de rei
zigersvrachten op den spoorweg Utrecht-Bilt 
hoven-Z eist, waardoor een groot deel der rei
zigers van den spoorweg overging op den 
tramweg en dat daarmede tevens verband 
hield de vrij belangrijke tariefsverhooging, 
welke toenmaals we1·d ingevoerd, ten einde 
het re izigersvervoer, waardoor de tram werd 
overvallen, in afwachting van de bedoelde ver
meerdering van capacitei t een igermate te be
perken; dat deze appellante voorts wraakt het 
beroep van Gedeputeerde Staten op h are be
reidverklaring om een snelautobusdienst 
Utrecht-Doorn in te richten, daar het ver
voer per rail tusschen Utrecht en Doorn, waar 
een doorgaande verbinding noch per spoor 
noch per tram bestaat, niet m ag worden ge
lijkgesteld met dat tusschen Utrecht en Z eist; 
dat appellante daarom weigering van de ver
gunning verzoekt; 

dat de Directie der Nederlandsche Spoor
wegen in hoofdzaak aanvoert, dat naast de 
spoor- en tramverbinding aan eene autobus
verbinding Utrecht-Z eist geen behoefte be
staat; 

Overwegende, dat de N ederlandsche Spoor
wegen dagelijks met veertien à vijft ien treinen 
in elke richting het doorgaand verkeer tus
schen Utrecht en Z eist over B ilthoven onder
houden, en dat daarnevens de electr ische tram 
van de Nederlandsche Buurtspoorweg-Maat
schappij tusschen Utrecht en Zeist over het 
dorp de B ilt het streekverkeer tusschen die 
plaatsen met een kwartiersdienst gedurende 
zeventien uren van het etmaal bed ient ; 

dat spoOl"- en tramweg daa rmede op alles
zins voldoende wijze zoowel het doorgaand al s 
het locaal verkeer tusschen genoemde plaatsen 
verzorgen, en ook bij verderen groei van dit 
door hen tot ontwikkeling gebracht verkeer. 
dank zij hunn uitrusting, daaraan het hoofd 
kunnen bieden; 

dat dan ook om redenen van verkeersecono
mie niet kan worden gedoogd, dat daarnevens 
aan een of meer concurreerende ondernemin
gen vergunning wordt verleend voor het uit
oefenen van autobusdiensten op het traject 
Utrecht-Zeist, wijl h ierdoor eene goede en 
duurzame verkeersvoorziening tusschen die 
plaatsen in de waagschaal zou worden gesteld. 
en zulks te minder nu een dergelij ke autobus
dienst geheel evenwijdig aan en op denzelf
den weg a ls de tramdienst Ut1·echt- Z eist zou 
worden uitgeoefend; 

Gelet op de Wet Openbare Vervoermiddel en; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

a . de ingestelde beroepen gegrond te verkla
ren en mi tsdien met vern ietig ing van de be
streden besch ikking van Gedeputeerde Staten 
van Utrecht de door de Naamlooze V ennoot
nootschap Biltsch Auto Bedrijf B.A.B. te de 
B il t gevraagde vergunning te weigeren ; 

b. aan genoemde naamlooze vennootschap 
te vergunnen om tot uiterlijk 1 J anuari 1929 
op de voorwaarden, als gesteld in het onder a 
bedoelde besluit van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht den door haar geëxplo iteerden auto
busdienst tusschen Utrecht en Z eist in wer
king te houden. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat met het rap-
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port van Onzen :Min ister ,-an \Vaterstaat in 
het Staatsblad zal worden gepla atst, en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State, Afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur. 

Het Loo, den 15de n Septembe,· 1928. 
WILHELMINA. 

De Jlinister can lV«trrstaat, H. v. cl. V egt c. 
(U·itgeg . 15 Oct. 1928. ) 

:\II="IS'.rERlE VAN 
WATERSTAAT. 

N°. 434 .. 

Afdeeliug 
, - e r v o e r- e n J\I ij n w e ze n. 

' s-Grarnnhage, 12 September 1928. 
Aan cle K oningin. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, heeft mij toegezonden 
het door de Afdeeling aan Uwe Majesteit ge
richte advies van 28 September 1927, n°. 786, 
met ontwerp-besluit aangaande de beroepen , 
ingesteld door de ederlandsche Buurtspoor
weg-Maatschappij te Utrecht en door de Di
rectie der N ederlandsche Spoorwegen tegen de 
beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht van 29 Maart 1927, 2de afdeel ing, 
n°. 676/481 , waarbij aan de Naamlooze V e n
nootschap Biltsch Auto Bedrijf B.A.B. te clc 
Bilt tot 1 Maart 1932, behoudens vroegere 
intrekking, ver~unning is verleend tot het in 
werking houden van een autobusdienst tus
schen Utrecht en Zeist. 

Het door de Afdeel ing voorgedragen ont
werp-besluit, waarbij de ingestelde beroepen 
ongegrond worden verklaard, lu idt als volgt: 

,,Wij WILHELM! A , enz.; 
Beschikkende op de beroepen, onderschei

denlijk ingesteld door de Naamlooze Vennoot
schap "Nederlanclsche Buurtspoorweg-Maat
schappij" te Utrecht en de Directie der Neder
lanclsche Spoorwegen tegen de beschikking van 
Gedeputeerde Staten van Utrecht van 29 Maart 
1927, 2de Afdeeling, n° . 676/481 , waarbij aan 
de Naamlooze Vennootschap Biltsch Auto B e
drijf B .A.B. te de Bil t tot 1 Maart 1932, be
houdens vroegere intrekking, vergunning is 
verleend tot het in werking houden van een 
au tobusdienst tusschen Utrecht en Z eist; 

Den Raad van State, Afdee'ing voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 28 
September 1927, n°. 786; 

Op de voordracht nrn Onzen J\Iinister van 
\Vaterstaat van ....... . . 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Utrecht bij besluit van 29 Maart 1927 aan de 
Naamlooze Vennootschap Biltsch Auto Be
clrij f vergunning hebben verleend tot het in 
werking houden van een autobusdienst Ut,·echt 
-cle Bilt-Zei t en omgekeerd; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat vóór de komst van de auto
bussen de tramdienst Ut,·echt-Zeist, ondanks 
de destijds zeer hooge tarieven, niet kon wor
den geacht in voldoende mate in de behoefte 
van het verkeer te voorzien; dat in de voor
ziening van die verkeersbehoefte door het in 
werking brengen van autobusdiensten, waar-

1 onder die van de adres:::;ant.e, aamnerkel ijke 
rnrbeter ing is gebracht: dat uaa1· het oordeel 
van hun Coll ege niet kan worden gezegd , dat 
de versch il!ende autobnsdiensten niet aanvul 
lend doch slechts concurree rend optreden, aan
gez ien toch de omstandigheid, dat de a utobus
sen op de onderwerpelijke trajecten dagelijks 
honderden reiz igers vervoeren, ondanks de 
tegenwoordi ge lagere tarieven der tram en de 

1 cloo,· de Buurtspoorweg-iVIaatschappij zei ve toe
gegeven belang1·ijke toeneming van het reizi 
ger vervoer met de tram sedert 1923 , wijst op 
een uitgesproken voorkeur en behoefte aan 
snel vervoer bij een deel van het reizend pu
hl iek, welke behoefte door de Buurtspoorweg
Maatscbappij zei f min of meer wordt erkend, 
door ha re bereidverklaring een snelautobus
dienst În te richten tusscben Ut,·echt en Doorn; 
dat de bmrnring van de Buurtspoorweg-Maat
schappij , dat bij het voortdu ren van de tha1Js 
bestaande concurrentie, indien de concurrne
rende vervoermiddelen den dienst niet eerder 
moeten opgeven, de tramdienst opgeheven zal 
moeten worden, naar het oordeel van hun 
College vol doende wordt weerlegd door de 
door di e Maatschappij zelve overgelegde ge
gevens, welke een regelmatige stijging va1J 
de inkomsten, uit het reizigersvervoer in de 
laatste 3 jaren verkrnge.n , aantoonen; dat 
voorts het drukke gebruik, hetwelk door het 
reizend publiek van de autobussen van de 
aanvraagster wordt gemaakt, voldoende aan
toont, dat de algemeene verkeersbelangen 
door deze vervoermiddelen worden gediend; 

dat van dit besluit de Naamlooze Vennoot
schap Nederlandsche Buurtspoorweg-Maat
schappij en de Directie der N ederlandsche 
Spoorwegen bij Ons in beroep zijn gekomen; 

dat eerstgenoemde appellante in hoofdzaak 
aanvoert dat zij steeds getracht heeft het pu
bliek zoo goed e n goedkoop mogelijk te be
dienen ; dat de moordende concurrentie der 
a utobussen niet is in het a lgemeen belang; 
dat zij daarom we igering der vergunning 
verzoekt; 

dat de Directie der Nededandsche Spoor
wegen aanvoert dat naast de spoor- en tram
verbinding aan eene autobusverbinding Ut,·echt 
- Z eist geen behoefte bestaat; 

Overwegende, dat op grond van de overge
legde stukken moet worden aangenomen, dat 
het verkeer behoefte heeft aan eene autobus
verbinding tusschen Utrecht-cle B ilt-Z eist; 

dat in zoodanig geval de bestaande dien
sten voor eene vergunning in aanme1·king 
komen ; 

dat aan de bezwaren der Nederlandsche 
Buurtspoorweg-Maatschappij door Gedepu
teerde Staten kan worden tegemoetgekomen 
bij de goedkeming van de tarieven en de 
dienstregeling; 

Gez ien de \Vet Openbare Vervoermiddelen ; 
Hebben goedgevonden e n verstaan: 

de beroepen ongegrond te ver ki aren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast met 

de uitvoering van dit besluit, waarvan af. 
schri ft zal worden gezonden aan de n Raad van 
State, Afdeeling voor de Geschill en van B e
stuur. 

De jlfinisler van TVaters taat," 
Evenals ten aanzien van de andere beroep

schriften van de N . V. ,,Nederlandsche Buurt-



1928 15 SEPTEMBER (S.37 1) 

spoonveg-JV!aatschappij " en va 11 de Directie 
der ederlandsche Spoorwegen tegen beschik
kingen van Gedeputeerde Staten van Ut,·echt, 
betrekking hebbend op autobusvergunningen, 
verleend voor het tra ject Utrecht-Zeist en/of 

Doo1·n 
Utrec l,t------ over Z eist, meent de Af-

den Dolde,· 
deeling tot ongegrondverklaring van de inge
stelde beroepen te moeten adviseeren. Aange
zien hierdoor in de betrokken streek een ver
keerstoestand zou worden bestendigd, die naar 
mij ne meening in strijd is met de door de Wet 
Openbare Vervoermiddel en beoogde rationeele 
verkeersvoorziening, heb ik mijne bezwaren 
tegen het voorgedragen ontwerp-besluit aan de 
Afdeeling kenbaar gemaakt met den brief van 
22 Maart 1928, n° . 444, afdeeli ng Vervoer- en 
Mijnwezen, luidende a ls volgt : 

,,Gebruik makende van de door Hare Ma
jesteit de Koningin verleende a lgemeene mach
tiging, leg ik hiei·bij wederom aau de Afdee
ling over de stukken, betrekking hebbende op 
de daarbij behandelde beroepen. 

Blijkens de voorgedragen ontwerp-besluiten 
is de Afdee ling van oordeel, dat naast de 
spoorwegverbindingen Utrecht-Zeist over 
Bil thoven en Ut1·echt-Driebe1·gen, en de elec
trische tramdiensten van de Nederlandsche 
Buurtspoorweg-Maatschappij Utrecht - Z eist 
over het dorp de B ilt en Zeist-Doo,·n, de vol
gende autobusvergunningen dienen te worden 
rnrl eend: drie voor diensten tusschen Ut,·echt 
en Doorn en één voor Ut,·echt- den Dolde,·, 
welke diensten alle ook het verkeer tusschen 
Utrecht en Z eist zullen bedienen, a lsmede 
twee vergunningen voor dien ten uitsluitend 
tusschen U trccht en Z eist. 

Naar mij n gevoelen moet men zich afvragen, 
of niet de verkeerstoe tand . die aldus besten
digd zou worden en waard«:ior men nevens de 
veelvu ldige verkeersgelegenheid per spoor of 
tram b.v. 123 maal per dag met een autobus
dienst van Utrecht naar Z eist en terug kan 
reizen, gewraakt moet worden a ls een te ruime 
verkeersvoorzien ing, welke de Wet Openbare 
Vervo rmiddelen door middel van het vergun
ning telsel in het openbaar verkeersbelang be
oogt te voorkomen. 

N evens de spoorwegverbindingen Utrecht
Zeis t en Ut,·echt- Driebergen, die in de eerste 
plaats aangewezen zijn om het doorgaand ver
keer tusschen Utrecht en Z eis t/Doorn te be
dienen, en die, vooral wat eerstgenoemden 
spoorweg bet reft, daarin dan ook reeds sedert 
jaren op uitnemende wijze voorzien, geeft de 
Nederlandsche Buurtspoorweg-Maatschappij op 
haren electrischen tramweg Utrecht- Zeist met 
een kwartiersdienst dagelijks 69 maal verbin
ding tusschen die plaatsen. Voorts wordt te 
Zeist elk half uur aansluiting gegeven op den 
tramweg Z eist-Doorn, op welke lij n een half
uursdienst wordt onderhouden. De tramweg 
Utrecht-Z eist heeft over bijna de geheele 
lengte dubbel spoor, tenvijl bij gebleken nood
zake lijkheid, de dienstregeling op beide tram
wegen zonder bezwaar aanmerkel ijk kan wor
den uitgebreid. In verband met den omvang 
rnn het locale verkeer, mag de huidige tram
wegvoorziening daa1·voor dan ook alleszins vol
doende worden geacht. 

De autobusdiensten . die thans tusschen 

U t,·echt en Zeist en tusschen Utrecht en Doo1·n 
over Zeist vervoergelegenheid bieden, loopen 
geheel evenwijdig met en op denzelfden weg 
a ls de tramdiensten Utrecht-Zeist en Zeist
Doorn, zoodat zij geen andere verkeersbehoef
ten bevredigen dan die, waarin de tram rneds 
jaren voorziet. Wel kan niet worden ont
kend, dat zij in sommige gevallen eenig 
gerief geven, hetwelk de aan spoorstaven, 
vaste hal ten en maximum-snelheid gebonden 
tram niet kan bieden en dat zij veelal een iet 
snellere verbinding geven, doch d it schij nt 
geen voldoende reden om het daardoor juist 
dreigende gevaar te bestendigen, dat de voor 
eene behoorlij ke en duut·zame verkee1·svoor
zien ing on1nisbare ti·amverbinding zal worden 
ondermijnd en het openbaar verkeersbelang, 
ter wille van eenig gerief van ondergeschikte 
beteekenis, duurzaam ge chaad zou worden. 

De omstandigheid, dat niet één doch meer 
autobusondernemingen harn diensten tusschen 
Utrecht en Z eist/Doorn uitoefenen, leidt er 
bovendien toe, dat ook tusschen deze onderling 
scherpe concurrentie bestaat. Elke onderne
m ing streeft naar uitbreiding van het toege
stane aanta l ritten . Gedeputeerde Staten trach
ten dit wel te voorkomen door voorschriften 
met betrekking tot de dienstregeling te geven, 
doch uit ingewonnen ambtsberichten blijkt dui 
delij k, dat reeds thans ongewenschte toestan
den bestaan, en dat de verkeersvoorziening de 
behoefte aanmerkelijk overschrijdt. De scherpe 
onderlinge concurrentie tusschen de autobus
ondernemingen maakt het bed1·ijf bovend ien 
in somm ige gevall en zoo weinig loonend. dat 
sommigen van haar slechts een kwijnend be
staan leiden, hetgeen weer bijzonder toez icht 
op het gebezigde autobusmater ieel noodzake
lijk heeft gemaakt. 

Om hierin verbetering te brengen, zoowel 
met het oog op de belangen van de tramweg
maatschappij als op die van de busonderne
mingen wordt door Gedeputeerde Staten, blij 
kens hun zich onder de stukken bevindend 
nader rapport, overwogen om aan de bussen 
verhooging van de tarieven toe te staan, waar
door dan ook de tram een overeenkomstigen 
maatregel zou kunnen treffen. Zoocloende 
wordt het publiek met de concurrentie niet 
gediend, doch zou het met hoogere vrachtprij
zen de onjuiste verkeersregeling in stand moe
ten helpen houden. 

Voor andere trajecten, waar spoor en elec
trische tram naast elkander het verkeer bedie
nen, is dan ook, hetzij in eersten aanleg of in 
hooger beroep, beslist, dat onder dergelijke 
omstandigheden niet ook nog aan autobus
diensten de bediening van het verkeer behoort 
te worden toevertrouwd. Gewezen zij in dit 
verband op de baanvakken A 1nsterda1n- Zand
voo1·t, den Haag-Leiden, den Haag-Delft en 
Vlissinycn-M iddel bm·g. 

Op grond van een en ander rijst de vraag, 
of wel voldoende termen aanwezig zijn om 
hetzij voor Utrecht-Zeist of voor Utrecht
Doorn aan één of meer autobusondernemingen 
vergunning te verleenen, en of niet al leen de 
vergunning den Dolde,~ Z eist, verleend aan 
de Brockway, gehandhaafd zou dienen te blij 
ven. 

Ik moge een en ander aan het oordeel van 
de Afdeeling onclenrnrpen." 



851 15 SEPT E MB B R (S.371) 1928 

In antwoord daarop ontving ik het volgende 
schrijven van 4 Apl'il 1928, n°. 780/785/786/ 
787/249: 

,,Aan d,e I(oniugin. 
Krachtens machtiging van Uwe Majesteit 

heeft de Minister van Waterstaat met een 
schrijven van 22 Maart 1928, n° . 444 , Afd. 
V. en M ., bij den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur, oonieuw ter 
overweging aanhangig gemaakt de beroep,•n 
betreffende de autobusdiensten Utrecht--Doorn, 
Ut,·echt-Z eist en Utrecht- den Dolde,·. 

Bij den Minister is de vraag gerezen, of wel 
voldoende termen aanwezig zijn, om hetzij 
voor Utncht- Zeist of voor Utrecht- Doo,·n 
aan één of meer autobusondernemingen , ·er
gunning te verleenen, en of niet alleen de> 
vergunning den Dolde,~Zeist, verleend aan 
de· Brockway, gehandhaafd zou dienen u, blij-
1·en. De :Minister vreest voor te ruime ver
keersvoorziening; hij wijst er o. m. op, dat 
,,aa,t de treinverbinding Ut,·echt- Z eist en 
/"n·echt- Dr-if bergen, de Nederlandsche Buurt
sr,c orweg-Maatschappij een kwartierdienst tus
schen Utrecht en Zeist onderhoudt, en een 
halfuu,·d,enst tusschen Z eist en Doorn, ;erwijl 
bij gebleken noodzakelijkheid de dienstregeling 
op beide tramwegen zonder bezwaar aanmer
kelijk kan worden uitgebreid. De Minister 
geeft toe, dat de autobussen in sommige ge
vallen meer gerief kunnen geven dan de ti·am 
biedt en veelal voor een iets snellere verbin
ding zorgen, doch dit schijnt hem geen vol
doende reden, om het daardoor juist dreigende 
gevaar te bestendigen, dat de voor eene be
hoorlijke en duurzame verkeersvoorziening on
misbare tramverbinding zal worden onder
mijnd en het openbare verkeersbelang duur
zaam zal worden geschaad. Voorts wijst de 
Minister op de omstandigheid, dat ten gevolge 
van de scherpe onderlinge concurrentie tus
schen de autobusondernemingen sommigè de
zer een kwijnend bestaan leiden, wat bijzonder 
toezicht op het autobusmate1·ieel noodzakelijk 
heeft gemaakt. Zouden ter verbetering van dit 
euvel de tarieven worden verhoogd, dan zou 
het publiek daarmede niet gebaat zijn. Voorts 
wijst de Minister op de baanvakken A mste1·
dam- Zandvoort, den Haag-Leiden, Leiden
den Haag- Delft en Vlissing en- Middelbitrg, 
waar, hetzij in eerste instantie, hetzij in be
roep geen a utobusdiensten zijn toegelaten. 

De Afdeeling h eeft de bezwaren van den 
Minister nauwgezet overwogen. 

Het verheugt haar, dat, wat betreft de lei
dende gedachte, welke bij het geven van ver
gunningen richtsnoer moet zijn , wanneer er 
sprake is van concurreerencle autobusdiensten 
naast spoor- en tramlijnen, er geen verschil is 
tusschen den Minister en de Afcleeling. De 
Afcleeling immers staat, evenals Gedeputeerde 
Staten van Utrecht in hun ambtsbericht van 
14 Juni 1927, op het standpunt, dat in voor
noemde gevallen vergunning slechts dan be
hoort te worden geweigerd, indien met ge
noegzame zekerheid aangenomen zou moeten 
worden, dat bij het bestendigen van de auto
busdi ensten het algemeen belang, betrokken 
bij eene behoorlijke en duurzame voorziening 
in de verkeersbehoeften op de onderhavige 
trajecten, zou worden geschaad. Dit standpunt 
is in overeenstemming met dat van den Mi-

nister van W aterstaat in de l\liemorie van Ant
woord aan de Tweede Kamer der Staten-Ge
neraal , Zitting 1925/26, 82, n°. 2, pag. 2. 

Ook de Minister voert niet aan, dat de 
Tramweg-Maatschappij en de Nederlandsche 
Spoorwegen schade ondervinden van de auto
busdiensten, en dat daarom de vergunning 
voor deze trajecten moet worden geweigerd, 
maar de Minister tracht aannemelijk te ma
ken, dat er eene te ruime en onjuiste ver
keersvoorziening is op de trajecten Utrecht
Zeist en Utrecht- Doorn, waardoor op · den 
duur schade voor de duurzame verkeersvoor
ziening zal ontstaan. 

Gezette ovei·weging van het door den Minis
ter aangevoerde heeft de Afdeeling niet kun
nen overtuigen, dat de onderhavige autobus
diensten eene te ruime of onjuiste verkeers
voorziening veroorzaken, welke aan de duur
zame verkeersbehoeften zal schaden. 

Dat de spoorweg in het verkeer van Ut,,echt 
naar Z eist en Doorn niet voldoende voorziet, 
behoeft geen betoog. Het feit alleen, dat daar
naast de tramweg Utrecht- Zeist- Doorn is 
aangelegd met een kwartiers- en halfuurdienst 
bewijst al, dat de spoorwegverbinding onvol
doende was. De achteruitgang van het spoor
wegbedrijf op de trajecten Utrecht- Z eist en 
Utrecht- Drieb ergen is dan ook allereerst te 
wijten aan den tramdienst. Intusschen betee
kent dit allerminst, dat de tram daarmede aan 
de duurzame verkeersmiddelen heeft geschaad; 
het verschil in punt van aankomst te Ut,·echt, 
te Zeist en te Driebe1·gen rechtvaardigt ten 
volle het bestaan van de tram, al zou de tram 
oorzaak zijn van verslechtering van de dienst
regeling van de spoorwegen op voornoemde 
baanvakken on van vermindering van de 
inkomsten der spoorwegen. 

Zouden de met de tram parallel loopende 
autobusdiensten worden opgeheven <!n de pas
sagiers, die thans met de autobussen worden 
vervoerd, van de tram gebruik maken, clan 
zou de Directie der Nederlandsche Spoorwe
gen daarvan geenerlei baat voor haar spoor
wegdiensten Utrecht- Z eist en U trechi-- Drie
bergen ondervinden. 

Ter wille van het spoorwegbedrijf is er dus 
zeker geen reden om vergunning aan de auto
busdiensten op het traject Utrecht- Z eist
Doorn te onthouden. 

Ook hetgeen de Minister aanvoert ten aan
zien van de Tramweg-Maatschappij is, naar 
het oordeel der Afdeeling, niet voldoende. 

Hebben de bestaande autobusdiensten de on
getwijfeld voor het verkeer belangrijke tram 
dermate concurrentie aangedaan, dat h aar 
dienstregeling of haar materiaal is verslech
terd? M . a . w. hebben zij de tramverbinding 
ondermijnd, zooals de Minister schrijft ? Noch 
in den brief van den Minister, noch in de 
stukken worden feiten genoemd, die zulks aan
nemelijk maken. Integendeel heeft het bed1·ijf 
der tram zich ondanks de concurrentie der 
autobussen in voor het verkeer gunstigen zin 
kunnen ontwikkelen. In het bij Gedeputeerde 
Staten van Utrecht ingediende bezwaarschrift 
van 13 December 1926 verklaart de Necler
iandsche Buurtspoorweg-Maatschappij zelf, dat 
zij haar tramweg heeft geëlectrificeercl, op het 
traject Utrecht- Z eist van dubbel spoor heeft 
voorz ien; dat het te cle B ilt ingerichte electri -
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'trische onderstation aan de hoogste eischen 
voldoet, en dat verdere verbeteringen in wor
ding ziju, De goede gevolgen van de aange
brachte verbeteringen komen ook uit in de 
bedrijfsuitkomsten, die in 1925 en 1926 aan
_zienlijke verhoogingen vertoonden. Wel volgt 
dam·op in het bezwaarschrift, dat alleen door 
het treffen van ingrijpende maatregelen en de 
lankmoedigheid van de schuldeischers stagna
t ie in de· exploitatie is voorkomen, en dat bij 
voortduren van de thans bestaande concurren-

. tie, indien de concurreerende vervoermiddelen 
het niet eerder afleggen, de tramdienst opge
heven moet worden, maar de Afdeeling meent, 
dat gezien de goede resultaten v an de inge
voerde verbeteringen, verwacht mag worden, 
dut, wanneer de Directie der Nederlandsche 
Buurtspoorwegen op dezen weg voortgaat, het 
bedrijf weer loonend zal worden, ook bij be
stendiging van de bestaande concurrentie. 

vVanneer Gedeputeerde Staten van Utrecht 
verhooging van de tarieven van de bussen toe
staan, welke thans_ door de ongebreidelde con
currentie te zeer aan qen lagen kant schijnen 
te zijn gekomen, en in verband daarmede het 
zeer lage tarief van de tram op het traject 
Ut,·echt-Zeist ook kan stijgen, zal er geenerlei 
vrees behoeven te bestaan voor opheffing van 
den tramdienst. 

Deze tariefsverhooging zou de Minister ter 
wille van het publiek niet gelukkig vinden, 
maar daartegenover wil de Afdeeling er op 
wijzen, dat bij een monopolie van de tram op 
den straatweg Utrecht-Doorn de tarieven ook 
stellig door de Nederlandsche Buurtspoorweg
Maatschappij zullen worden verhoogd (thans 
kost een retour Utrecht-Zeist f 0.25 ; vóór de 
concurrentie van de autobussen bijna driemaal 
zooveel), en dat bovendien een groot deel van 
het pubbiek in zijn belangen zou worden ge
schaad bij gemis van de autobussen. De Mi
nister schrijft over de " iets" snellere verbin
ding door de autobussen. Inderdaad kan ge
sproken worden van de aanmerkelijk snellere 
verbinding door de autobussen; deze leggen 
den afstand Utrecht-Doo,·n en Ut'f'echt-Zeist 
af in twee derde deel van den tijd, welken de 
tram er over doet. Inzonderheid voor de tal
rijke, in Utrecht werkzame woonforensen en 
voor hen, die de onderwijsinrichtingen aldaar 
bezoeken, is - naar de Afdeeling meent - dit 

. tijdsverschil veel meer dan "eenig gerief van 
ondergeschikte beteekenis" , zooals de Minister 
schrijft. 

Gedeputeerde Staten van Utrecht verklaren 
in hun advies dan ook terecht, dat het ver
dwijnen van de autobussen als een ernstig ver
lies voor de betrokken streek zou zijn te be
schouwen. 

Ten slotte moge de Afdeeling eene opmer
king maken over de vergel ijking, welke de 
Minister trekt met andere baanvakken. 

De Afdeeling heeft er vroeger rneds op ge
wezen, dat men ieder geval op zich zelf moet 
beschouwen, omdat men steeds met alle plaat
selijke toestanden, welke onderling veelal eeer 
verschillen, moet rekening houden. En in de 
onderhavige gevallen geven de snelle autobus
sen sinds jaren naast tram en t rein eene ge
wenschte aanvulling van de verkeersmiddelen, 
terwijl niet aannemelijk is, dat zij op den duur, 
nu Gedeputeerde Staten de concurrentie zullen 

regelen en beteugelen, den voorsha nds onmis
baren tramdienst, die het leeuwendeel van de 
passagiers vervoert (op het traject Ut,·echt
Zeist b.v. 4 millioen tegenover de bussen 1 
millioen) zullen ondermijnen. In het verleden 
hebben zij de tram juist tot verbetering van 
haar bedrijf en tot verlaging van hare tarie
ven gedrongen. 

De Afdeeling meent dan ook, dat in de toe
komst de tram naast de autobussen zich vol
doende zal kunnen handhaven . 

Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, 
dan kunnen aan de hand van de \Vet Open
bare Vervoermiddel en nog altijd de noodige 
maatregelen worden geno1nen. 

Thans aan alle bestaande diensten rauwelijks 
de vergunning te weigeren, zou naar het oor
deel der Afdeeling voor de verkeersbel!tngen 
een stap achteruit beteekenen. Het ingrijpen 
van de Overheid in bestaande toestanden moet 
met groote voorzichtigheid geschieden. 

Op grond van het vorenstaande meent de 
Afdeeling hare aanvankel ijke adviezen te moe
ten handhaven, en geeft zij Uwer Majesteit 
eerbiedig in overweging de daarbij gevoegde 
ontwerp-besluiten te bekrachtigen. 

De Waarne11iende Voorzitte1· der Afdeelin(J 
voor de Geschillen van B estuur, 
(get.) A.D. W . de Vri es." 

Dit nader betoog heeft mij, althans wat de 
verbinding Utrecht-Zeist betreft, niet van de 
ongegrondheid mijner bezwaren tegen het 
standpunt der Afdeeling overtuigd. 

In de eerste plaats voert de Afdeeling aan, 
dat evenmin als de tram Utrecht-Zeist nevens 
den spoorweg tusschen die plaatsen, ondanks 
het feit dat laatstgenoemde vele reizigers aan 
eerstgenoemde heeft moeten afstaan, als eene 
te ruime, op den duur schadelijke verkeers
voorziening mag worden aangemerkt, dit het 
geval is met de autobus nevens spoor- en tram
dienst. 

Deze vergelijking gaat m . i. niet op. 
De spoorweg en de tramweg hebben in het 

verkeer Utrecht-Zeist elk hun rol, zij hebben 
het verkeer in deze streek tot ontwikkeling ge
bracht en tot den groei, zelfs tot het aanzijn, 
van verschillende plaatsen grootelijks bijge
dragen. De autobusdienst heeft naast en ge
heel op den zelfden weg als de electrische 
tram geen eigen verkeersfunctie, hij roomt het 
verkeer af, dat door een ander is geschapen , 
en tot het bedienen waarvan die ander ver
plicht en in staat is, terwij l de autobusdienst 
niet in staat zou zijn om het verkeer alleen te 
bedienen. 

Voorts meent de Afdeel ing te mogen ont
kennen, dat de vele autobusdiensten , welke zij 
op het traject Ut,·echt-Zeist wenscht te be
stendigen, den t ramdienst ondermijnen, en wel 
met eene verwijzing naai· de wijze, waarop de 
tramdienst wordt uitgeoefend, waarbij geen 
achteruitgang van den dienst of het materieel 
valt te constateeren, zoodat dan ook, naar de 
Afdeeling opmerkt, de bedrijfsuitkomsten over 
1925 en 1926 aanzienlijke verhoogingen ver
toonen. 

Ik moge hierbij slech ts opmerken, dat het
geen de Afdeeling "bedrijfsuitkomsten" noemt, 
blijkbaar slechts zijn de bruto-ontvangsten, 
aangezien de exploitatie van den tramweg 
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Utrecht-Zeist, naar mij bekend is, over de 
beide genoemde jaren f 53,000 en f 40,000 ver
lies opleverde ; dat door mij ten onrechte van 
ondermijning van den tramweg werd gespro
ken moet ik, al uit zij zich gelukkig bij een 
belangrijk tramwegbedrijf niet dadel ij k in den 
toestand van het materieel of de wijze van 
dienstuitoefening, ten stel! igste ontkennen . 

Naar mijne overtuiging is de bestaande ver
voersversnipper ing op d it traject voor den 
tramweg op den duur onhoudbaar en zal bij 
handhaving daarvan in bill ijkheid de verplich
ting om te blijven exploiteeren tegenover haar 
bezwaarlijk kunnen worden geh andh aafd. 

Ik meen echter uit de stukken te mogen af
leiden, dat zoowel Gedeputeerde Staten als de 
Afdeeling niet ontkennen, dat, indien een keus 
moet worden gedaan tusschen tram en auto
bus, toch aan den tramweg de voorkeur moet 
worden gegeven. 

De vrees der Afdeeling, dat bij opheffing 
van den autobusdienst de Tramweg-Maatschap
pij hare tarieven zal verhoogen, deel ik niet. 
Eigenaardig acht ik overigens op dit punt de 
opvatting van de Afdeeling, die eenerzijds, 
terecht of ten onrechte, de verlaging van de 
tramtarieven aan de autobusconcurrentie toe
schrijvende, o. m. met het oog daarop het ver
leenen van concurreerende autobusvergunnin
gen gerechtvaardigd acht, doch aan den ande
ren kant zonder het minste bezwaar over eene 
algemeene tariefverhooging wil heenstappen. 

Wat de grootere snelheid der autobussen be
treft moet ik toegeven, dat in het verkeer 
Utrecht-Doo,·n ten gevolge van het door ver
schil in spoorwijdte noodige overstappen te 
Zeist de tramverbinding niet onbelangrijk bij 
de autobusverbinding achterstaat. 

In het verkeer Utrecht-Ze·ist beteekent dit 
verschil in snelheid m. i. echter zoo weinig, 
dat de voordeelen, aan de tram boven de auto
bus verbonden, daartegen ruimschoots opwe
gen, te meer indien in aanmerking wordt ge
nomen dat voor het verkeer tusschen de eind
punten de snelle verbinding per spoor ten 
dienste staat en over igens, naar uit de stuk
ken blij kt, verbeteringen van den tramweg in 
voorbereiding zijn, die den rijtijd nog aanzien
lijk zullen bekorten. 

Wat ten slotte aangaat mijne verwijzing, ter 
wraking van de door de Afdeeling voorgestel
de beslissing, naar analoge gevallen, waarin 
overeenkomstig haar advies een tegengestelde 
beslissing werd genomen, meent zij te kunnen 
volstaan met de opmerking, dat e lk geval op 
zich zelf beschouwd moet worden, zonder ech
ter het "speciale" van dit geval nader aan te 
duiden; de opmerking, dat hier de snelle 
autobus naast tram en trein een gewenschte 
aanvulling van de verkeersmiddelen geeft, zal 
bezwaarlijk als zoodanig dienst kunnen doen. 

Ik blijf van meening, dat de omstandighe
den, welke in de door mij aangehaalde geval
len voerden tot de slotsom, dat bij handhaving 
van den autobusdienst een te ruime en op den 
duur schadelijke verkeersvoorziening zou ont
staan, in dit geval a fortior i aanwezig zijn . 

In verband met een en ander komt het mij 
voor, dat geene aanleiding bestaat om op het 
baanvak Utrecht-Zeist concurreerende bus
diensten toe te laten, en moge ik Uwer Ma
jesteit mitsdien op de gronden, vermeld in het 

bijgevoegde ontwerpbesl uit, zee1· eerbiedig in 
overweging geven met vern ietiging· van de be
streden beschikking de gevraagde autobusver
gunning te weigeren . 

In het belang van de reizigers , die gerui
men tij d aan het bestaan van den autobus
d ienst gewend zijn geweest, zou het Uwer 
Majesteit voorts kunnen behagen een over
gangstermijn te stellen, gedurende welken het 
aan de N. V. B il tsch Auto Bedrij f vergund 
zal zij n om den dienst nog op voorwaarden al s 
door Gedeputeerde Staten gesteld in werking 
te houden. 

I k veroorloof mij Uwer Majeste it zee r eer
biedig in overweging te geven, het hierhij
gaancl in bovenbecloelden zin opgemaakt on t
werp-besluit te bekrachtigen . 
De Ministe,· vcm Wate,·staat, H. v. cl. V egt e. 

15 Septernbe,· 1928. BESLUIT, houdende be
slissing op de beroepen, ingevolge artikel 
3 der Wet Openbare Vervoermiddelen in
gesteld door de Naamlooze Vennootschap 
,,Nederlandsche Buurtspoorweg-Maatschap
pij" te Utrecht en door de D irect ie der 
Nederlandsche Spoorwegen tegen de be
schikking van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht van 29 Maart 1927, 2e Afdeeling. 
n° . 643/472. S . 372 . 

Wij WILHELMI NA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

de Naamlooze Vennootschap "Nederlandsche 
Buurtspoorweg-Maatschappij " te Utrecht en de 
Directie der Nederlandsche Spoorwegen tegen 
de beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Ut,·echt van 29 Maart 1927, 2de Afdeeling, 
n°. 643/472, waarbij aan J . H. G. Leloup te 
Rijsenburg tot 1 Maart 1932, behoudens vroe
gere intrekking, vergunning is verleend tot 
het in werking houden van autobusdiensten 
tusschen Utrecht en Zeist en tusschen Utrecht 
en Doorn; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
28 September 1927, n°. 787 en van 4 April 
1928, n°. 780/785/786/787/249; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 12 September 1928, n° . 435, 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Ut·recht bij besluit van 29 Maart 1927 aan 
J . H. G. Leloup te Rijsenburg tot 1 Maan 
1932, behoudens vroegere intrekking, vergun
ning hebben verleend tot het in werking hou
den van autobusdiensten Utrecht- Zeist en om
gekeerd en Utrecht-Doorn en omgekeerd; 

dat Gedeputeei·de Staten daarbij in hoofd
zaak hebben overwogen: 

a. ten aanzien van de vanwege de Neder
landsche Buurtspoorweg-Maatschappij aange
voerde bezwaren, dat vóór de komst van de 
autobussen de tramdienst Ut,·echt- Z eist en 
Zeist- Dooi·n, ondanks de destijds zeer hooge 
tarieven, niet kon worden geacht in voldoende 
mate in de behoefte van het verkeer te voor
zien; dat in de voorziening van d ie verkeers
behoefte door het in werking brengen van 
autobusdiensten, waaronder die van den aan
vrager, aanmerkelijke verbetering is gebracht; 
dat naar het oordeel van hun College niet kan 
worden gezegd, dat de verschillende autobus-
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diensten niet aanvullend, doch slechts concur
reerend optreden, aangezien toch de omstan
digheid, dat de autobussen op de onderwerpe-
1 ijke trajecten dagelijks honderden reizigers 
vervoeren, ondanks de tegenwoordige lagere 
tarieven der tram en de door de Buurtspoor
weg-Maatschappij zelve toegegeven belang
rij ke toeneming van het reizigersvervoer met 
de tram sedert 1923, wijst op een uitgesproken 
voorkèur en behoefte aan sne lvervoer bij een 
deel van het reizend pub] iek, welke behoefte 
door de Buurtspoorweg-Maatschappij zelve 
min of meer wordt erkend, door hare bereid
rnrklaring een snelautobusdienst' in te richten 
tusschen Utrecht en Doon,; 

dat de bewering van de Nederlandsche 
Buurtspoorweg-Maatschappij, dat bij het voort
duren van de thans bestaande concurrentie, 
indien de concurreerende vervoermiddelen den 
dienst niet êerder moeten opgeven, de tram
dienst opgeheven zal moeten worden, naar 
het oordeel van hun College voldoende wordt 
weerlegd door de door die Maatschappij zelve 
overgelegde gegevens, welke eene regelmatige 
stij ging van de inkomsten, uit het reizigers
Yervoer in de laatste 3 jaren verkregen, aan
toonen ; dat een verbod voor de autobussen 
om reizigers voor tusschengelegen plaatsen op 
te nemen, naar het oordeel van hun College 
rnldoenden grond mist ; 

b. ten aanzien van een door de Directie der 
~ederlandsche Spoorwegen ingebracht be
zwaar, dat, ook a l zou door de spoorwegen ge
heel worden voorzien in het verkeer Utrecht
Zeist (station), dit toch niet het geval is met 
het dorp de Bilt en uitgestrekte deelen der 
gemeenten Utrecht en Z eist, waarvan de be
woners een afstand van meerdere kilometers 
zouden moeten afleggen, indien zij voor het 
traject Utrecht- Z eist op den spoorweg zouden 
zijn aangewezen ; dat uit dien hoofde voor 
weigering der gevraagde vergunning voor 
het traject Ut,·echt-Zeist geen aanleiding be
staat; dat voor weiger ing der vergunning voor 
het traject Utrecht-Doom naar het oordeel 
van hun College evenmin aanleiding bestaat, 
aangezien door de spoor, met uitzondering van 
het doorgaand verkeer Ut1·echt-Driebe1·gen 
(station), niet voorz ien wordt in het verkeer 
tusschen de plaatsen, welke door den dienst 
van den aanvrager worden bediend; 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Staten 
de Naamlooze Vennootschap " ederlandsche 
Buurtspoorweg-Maatschappij" en de Directie 
der Nederlandsche Spoorwegen bij Ons in be
roep zij n gekomen; 

dat de eerstgenoemde appellante daarbij ont
kent, dat de door Gedeputeerde Staten be
doelde verbeteringen in den tramdienst door 
de concurrentie van de autobussen zouden zijn 
uitgelokt, daar immers reeds in 1921 - dus op 
een tijdstip, toen nog niet aan concurrentie 
Ya n autobussen werd gedacht -, de Ministe
rieele vergunning tot spoorverdubbeling tus
schen de Bilt en Z eist we1·d gevraagd, terwijl 
reeds in 1919 werd ove rgegaan tot geleidelijke 
u itbreiding van het rollend materieel; dat zij 
er op wijst, dat deze maatregelen een gevolg 
waren van de verhooging in 1919 van de rei
zigersvrachten op den spoorweg Utrecht- Bilt
hoven-Z eist, waardoor een groot deel der re i
zigers van den spoorweg overging op den 

tramweg en dat daarmede tevens verband 
hield de vrij belangrijke tariefsverhooging, 
welke toenmaals werd ingevoerd, ten einde 
het reizigersvervoer, waardoor de tram werd 
overvallen, in afwachting van de bedoelde ver
meerdering van capacite it eeni.germate te be
perken; dat deze appellante voorts wraakt het 
beroep van Gedeputeerde Staten op hare be
reidverklaring om een snelautobusdienst 
Utrecht-Doorn in te richten, daar het ver
voer per rail tusschen Utrecht en Doo,·n, waar 
een doorgaande verb inding noch per spoor 
noch per tram bestaat, niet mag worden ge
lijkgesteld met dat tusschen U t,·echt en Z eist ; 
dat zij bij het voortduren van de bestaande 
moordende concurrentie der autobussen zonder 
,ubsidie van Rijk, provincie of gemeente de 
tramdienst niet zal kunnen volhouden, wat 
niet in het verkeersbelang zou zijn; dat zij 
daarom weigering van beide vergunningen 
wenscht of althans voor den dienst Ut1·echt
Doo1·n verbod van vervoer naar en van Z eist; 

dat de Directie der Nederlandsche Spoor
wegen aanvoert, dat naast de twee spoorwegen 
en een goed ingerichte electrische tram met 
frequente dienstregeling - behoudens even
tueel één autobusdienst Utrecht-Doo,·n (met 
verbod van locaal vervoer Utrecht-Zeist) -
aan de autobusdiensten geen behoefte bestaat 
en deze dan ook ondanks de schade, welke zij 
tram en spoor aandoen, een kommervol be
staan le iden; 

Overwegende met betrekking tot de door 
Gedeputeerde Staten verleende vergunning 
voor een dienst Utrecht-Zeist, dat de Neder
landsche Spoorwegen dagelijks met veertien à 
vijftien treinen in elke richting het doorgaand 
verkeer tusschen Utrecht en Zeist over Bilt
hoven onderhouden, en dat daarnevens de 
electrische tram van de Nederlandsche Buurt
spoorweg-Maatschappij tusschen Utrecht en 
Z eist over het dorp de Bilt het streekverkeer 
tusschen die plaatsen met een kwartiersdienst 
gedurende zeventien uren van het etmaal be
dient; 

dat spoor- en tramweg daarmede op alles
zins voldoende wijze zoowel het doorgaand, als 
het locaal verkeer tusschen genoemde plaatsen 
verzorgen, en ook bij verderen groei van dit 
door hen tot ontwikkeling gebracht verkeer, 
dank zij hunne uitrusting, daarin alleszins 
kunnen voorzien ; 

dat dan ook om redenen van verkeersecono
mie niet kan worden gedoogd, dat daarnevens 
aan een of meer concuneerende ondernemin
gen vergunning wordt verleend voor het uit
oefenen van autobusdiensten op het traject 
Utrecht- Z eist, wijl hierdoor eene goede en 
duurzame verkeersvoorzien ing tusschen die 
plaatsen in de waagschaal zou worden gesteld, 
en zulks te minder nu een dergelijke autobus
dienst geheel evenwijdig aan en op denzelf
den weg a ls de tramdienst Utrecht- Z eist zou 
worden uitgeoefend; 

Overwegende ten aanzien van de door Gede
puteerde Staten verleende vergunning voor 
een dienst Utrecht-Doo1·n over Zeist, dat op 
grond van de overgelegde stukken moet wor
den aangenomen, dat , tusschen Ut,·echt en 
Doorn, wegens het ontbreken van een door
gaande railverbinding behoefte bestaat aan 
een autobusdienst; . 
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dat echter geen termen aanwe,ig zijn om 
het locaalverkeer tusschen Ut,·echt en Zeist 
(Rond) m ede door den rechtstreekschen dienst 
U trecht- Doo,-n te doen bedienen; 

Gez ien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
H e bben goedgevonden en verstaan: 

I. Met handhaving voor het overige van 
het bestreden bes! ui t van Gedeputeerde Staten 
va n Ut,·ec ht 

a. dit bes] LI i t te vernietigen voor zoover 
daarbij aan J. H . G. Leloup te R ijsenbu,·g 
vergunning is verleend tot het in werking 
houden van een a utobusdienst tusschen U t,·echt 
en Z eist, en daarvoor vergunning te weigeren ; 

b. aan bedoeld beslui t ten aanzien van de 
daarbij gehandhaafde vergunning tot het in 
werking houden van een autobusdienst Ut1•echt 
-de B ilt- Z eist-Drie be,-gen-D oorn de vol
gende zevende voorwaarde toe te voegen: 

"7e. Het is verboden om 
rijdende in de richting naar Doorn te Ut,-echt 

en verder reizigers in de autobussen op te ne
men, bestemd voor niet verder dan Z eist 
(Rond ); 

r ijdende in de richting naar Ut,·echt te 
Z eist (Rond) en verder rei zige rs in de auto
bussen op te nemen." . 

IL A an J . H. G. Leloup te Rijsenburg te 
vergunnen om tot uiterlijk 1 J anuari 1929 
den door hem geëxploiteerden autobusdienst 
Utrecht-de B ilt-Z eist op de voorwaarden a ls 
daaraan door Gedeputeerde Staten waren ver
bonden te blij ven onderhouden. 
· Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk .met het 
rappor t van Onzen Minister van W aterstaat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst, en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur. 

Het Loo, den 15den September 1928. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Wate,·staat, H. v.d. V egt e. 
(Uitgeg. 15 Oct. 1928.) 

i\l1NISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

N°. 435 . 

Afd ee lin g 
V e r v o e r- e n M ij n w e z e n. 

' s-Gravenhage, 12 September 1928. 
Aan de K oningin. 

De R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur, heeft mij toegezonden 
het door de Afdeeling aan Uwe Majesteit ge
ri chte advies van 28 September 1927, n°. 787, 
met ontwerp-beslui t aangaande de beroepen, 
ingesteld door de Nederlandsche Buurtspoor
weg-Maatschappij te Ut,·echt en door de Di
rectie der Nederlandsche Spoorwegen tegen de 
beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Ut,·echt van 29 Maart 1927, 2de afdeeling, 
n°. 643/472, waarbij aan J . H. G. L eloup te 
Rijsenburg tot 1 M aart 1932, behoudens vroe
gere intrekking, vergunning is vedeend tot 
het in werking houden van autobusdiensten 
tusschen U t1·echt en Z eist en tusschen Utrecht 
en Doorn. 

H et door de Afcleeling voorgedragen ont
werp-besluit, waarbij de beroepen ongegrond 
worden verklaard, luidt als volgt: 

,,Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen , onderschei

denlijk ingesteld door de Naamlooze Vennoot
schap " Nederl andsche Buurtspoorweg-J\IIaat
schappij" te Utrecht en de Directie de r Neder
landsche Spoorwegen tegen de beschikking van 
Gedeputee rde Staten van Utrecht van 29 Maart 
1927, 2e Afdeeling n°. 643/472, waarbij aan 
J . H. G. L eloup te R ijsenburg tot 1 Maart 
1932, behoudens vroegere intrekking, vergun
ning is verleend tot het in werking houden 
van autobusdiensten tusschen Utrecht en Z eist 
en tusschen U t,·echt en Doorn; 

D en R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advie6 van 28 
September 1927, n° . 787 ; 

Op de voordracht van Onzen M in iste r van 
Waterstaat van ...... .. . 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Ut,·echt bij besluit van 29 Maart 1927 aan J . 
H. G. Leloup te R ijsenbu1·g, vergunning heb
ben verleend tot het in werking houden van 
autob usdiensten tusschen Utucht - Z eist en 
omgekeerd en U t1·echt-Do01·n en omgekeerd ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij in hoofd
zaak hebben overwogen: 

a. ten aanzien van vanwege de Nederland
sche Buurpspoorweg-Maatschappij aangevoerde 
bezwaren, dat vóór de komst van de au tobus
sen de tramdienst Ut,·echt- Z eist en Z eist
Doorn, ondanks de destijds zeer hooge tarie
ven, niet kon worden geach t in voldoende 
mate in de behoefte van het verkeer te voor
zien; dat in de voorziening van die verkeers
behoefte door het in werking brengen van 
a utobusdiensten, waaronder die van den aan
vrager, aanmerkelij ke verbetering is gebracht; 
dat naar het oordeel van hun College niet kan 
worden gezegd, dat de verschillende autobus
diensten niet aanvull end, doch slechts concu r
reerend optreden, aangez ien toch de omstan
di gheid, dat de autobussen op de ondenverpe
lijke trajecten dagelijks honderden reizigers 
vervoeren, ondanks de tegenwoordige lagere 
tarieven der tram en de door de Buurtspoor
weg-M aatschappij zelve toegegeven belangrijke 
toeneming van het rnizigersvervoer m et de 
tram sedert 1923 wijst op een uitgesproken 
voorkeur en behoefte aan snelvervoer bij een 
deel van het reizend publiek, welke behoefte 
door de Buurtspoorweg-Maatschappij zelve min 
of meer wordt erkend, door hare bere idverkl a
ring een snelautobusd ienst in te richten tus
schen Ut,·echt en Doorn; 

dat de bewering van de Nederlandsche 
Buurtspoorweg-Maatschappij , dat bij het voort
duren van de thans bestaande concurrentie, 
indien de concurreerende ver voermiddelen den 
dienst niet eerder moeten opgeven, de tram
dienst opgeheven zal moeten worden, naar het 
oordeel van hun College voldoende wordt weer
legd door de -door die M aatschappij zelve over
gelegde gegevens, welke eene rngelmatige stij 
g ing van de inkomsten , uit het reizigersver
voer in de laatste 3 jaren verkregen, aantoo
nen; dat een verbod voor de autobussen om 
re izigers voor tusschengelegen plaatsen op te 
nemen, naar het oordeel van hun College vol
doenden grond mist; 
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b. ten aauzien van een door de Direct ie der 
N ederlandsche Spoorwegen ingebracht be
z,vaar, dat, ook al zou door de spoorwegen ge

. heel worden voorzi en in het verkeer Utrecht
Zeist (station), dit toch niet het geval is met 
het dorp de Bilt en uitgestrekte deelen der ge
meenten Utrecht en Z eist, waarvan de bewo
ners een afstand van m eerdere kilometers zou
den moeten afleggen, indi en zij voor het tra
ject Utrec ht- Zeist op den spoorweg zo uden 
zijn aangewezen; dat uit dien hoofde voor 
weigering der gevraagde vergunning voor het 
traject Utrecht-Zeist geen aanleid ing bestaat; 
dat voor weigering der vergunning vool' het 
tra ject Utrecht-Doorn naar het oordeel van 
hun College evenmin aanle iding bestaat, aan
gezien door de spoor, met uitzondering van 
het doorgaand verkeer Ut,,echt- Driebergen 
(station ), niet voorzien word t in het verkeer 
tu schen de plaatsen, welke door den dienst 
van den aanvrager worden bediend; 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Staten 
de Naamlooze Vennootschap "Nederlandsche 
Buurtspoorweg-Maatschappij" en de Directi e 
der Nederlandsche Spoorwegen bij Ons in be
roep zijn gekomen; 

dat de eerstgenoemde appellante in hoofd
zaak aanvoert dat zij steeds getrach t heeft het 
publiek zoo goed en goedkoop mogelijk te be
dienen; dat zij bij het voortduren van de be
taande moordende concurren t ie der autobus-

sen zonder subsid ie van Rijk, provincie of ge
meente de tramdienst · niet zal kunnen vol 
houden, wat niet in het verkeersbelang zou 
zijn ; da t zij daarom weigering van beide ver
gunningen wenscht of a lthans voor den di enst 
Utrecht-Doorn verbod van vervoer naar en 
van Z eist; 

dat de Directie der N ederlandsche Spoor
wegen aanvoert, dat naast de twee spoorwe
gen en een goed inger ich te electrische tram 
met frequente dienstregeling - behoudens 
eventueel één autobusdienst Utreèht- Doorn 
(met verbod van locaal vervoer Utrecht
Z eist ) - aan de autobusdiensten geen behoefte 
bestaat en deze dan ook ondanks de schade, 
welke zij tram en spoor aandoen , een kommer
vol bestaan leiden ; 

Overwegende, dat op grond van de ovel'ge
legde stukken moet worden aangenomen, dat 
het verkeer behoefte heeft aan a utobusve rbin
dingen tussch !3n Utrecht-Zeist en Ut,·echt
Doorn · 

dat 'in zoodanig geval de bestaande dien
sten voor eene vergunning in aanmerking 
komen; 

dat een verbod van vervoer van reizigers 
van Utrecht niet verder dan Z eist en van 
Z eist naa ,· Utrecht, voor wat betreft den dienst 
Ut,·echt- Doo,·n, niet in het belang van het 
publiek zou zijn; 

dat aan de bezwaren der Nederlandsche 
Buurtspoorweg-Maatschappij door Gedepu
teerde Staten kan worden tegemoetgekomen 
bij de goedkeuring van de tar ieven en de 
cliensti-egelingen; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van W aterstaat is belast met 

de u itvoering van dit beslu it, waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad van 

State, Afdeeling voor de Geschillen Yan Be
stuur. 

D e M inister van Waterstaat,'' 

Evenals ten aanzien van de andere beroep
schriften van de N. V. ,,Nederlandsche Buurt
spoorweg-Maatschappij " en van de Directie 
der Nederlandsche Spoorwegen tegen beschik
kingen van Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
betrekking hebbend op autobusvergunningen . 
verl eend voor het tra ject Utrecht- Z eist en/of 

Do01·n 
Utrecht:------- over Z eist, meent de Af-

den Dolder 
deeling tot ongegrondverklaring van de inge
stelde beroepen te moeten a..dv isee l'e n . Aange
zien hierdoor in de betrokken streek een ver
keerstoestand zou worden bestendigd, die· naar 
mijne meening in strijd is met de door de Wet 
Openbare Vervoermiddelen beoogde rationeele 
verkeersvoorzien ing, heb ik mijne bezwaren 
tegen het voorgedragen ontwerp-bes] ui t aan de 
Afdeeling kenbaar gemaakt met den brief vau 
22 Maart 1928, n°. 444, a fdeeling Vervoer- en 
Mijnwezen, luidende als volgt: 

,,Gebruik makende van de door H are iYi a
jesteit de Koningin verleende algem eene mach 
tiging, leg ik hierbij wederom aan de Afdee
ling over de stukken, betrekking hebbende op 
de daarbij behandelde beroepen. 

Blijkens de voorgedragen ontwerp-besluiten 
is de Afdeel ing van oordeel, dat naast de 
spoorwegverbindi ngen Utrecht-Zeist over 
B ilthoven en Utrecht-Driebe,·gen, en de eleé
tr ische tramdiensten van de Nederlandsche 
Buurtspoorweg-Maatschappij Utrech t - Z eist 
over het dor p de Bilt en Z eist-Doorn, de vol 
gende autobusvergunningen dienen te worden 

1 verleend : drie voor diensten tusschen U t,·ech t 
en Doorn en één voor Ut,·echt-den Dolder, 
welke diensten a lle ook het ve1·keer tusschen 
Utrecht en Z eist zu llen bedienen, alsmede 
twee vergunningen voor diensten ui tsluitend 
tusschen Utrecht en Z eist. 

Naar mij n gevoe len moet m en zich afvragen, 
of niet de verkeerstoestand , di e aldus besten
di gd zou worden en waardoor men nevens de 
veelvuldige verkeersgelegenheid per spoor of 
t r am b.v. 123 maal per dag met een autobus
dienst van U t,·echt naar Z eist en terug kan 
reizen, gewraakt moet worden als een te ruime 
verkeersvoorziening, welke de Wet Openbare 

1 Vervoermiddelen door middel van het vergun
ningstelse l in het openbaar verkeersbelang be
oogt te voorkom en. 

N evens de spoorwegverbindingen Utrecht
Z eist en Ut ,•echt- Drie be,·gen, die in de eerste 
p laats aangewezen zijn om het doorgaand ver
keer tusschen Ut,·echt en Z eist/Doorn te be
dienen, en die , vooral wat eerstgenoemden 
spoorweg betreft, daarin clan ook reeds seder t 
jaren op uitnemende wijze voorzien, geeft de 

N ederl andsche Buurtspoorweg-Maatschappij op 
haren electrischen tramweg Utrecht-Zeist met 
een kwartiersdienst dagelij ks 69 maal verbin
ding tusschen die plaatsen. Voorts wordt te 

1 Z eist elk half uur aansluiting gegeven op den 
tramweg Z eist-Doorn, op welke lijn een half
uursdienst wordt onderhouden. De tramweg 
Ut,·echt-Zeist heeft over bijna de geheele 
lengte dubbel spoor, terwijl bij gebleken nood
zakelijkheid , de di enstregeling op be ide tram-
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wegen zonder bezwaar aanmerkelijk kan wor
den uitgebreid. In verband met den omvang 
van het locale verkeer, mag de huidige tram
wegvoorziening daarvoor dan ook alleszin vol
doende worden geacht. 

De autobusdiensten, die thans tusschen 
Ut,·echt en Zeist en tusschen Utrecht en Doorn 
over Zeist vervoergelegenheid bieden, loopen 
geheel evenwijdig met en op denzelfden weg 
a ls de tramdiensten Utrecht- Zeist en Z eist
Doorn, zoodat zij geen andere verkeersbehoef
ten bevrndigen dan die, waarin de tram reeds 
jaren voorziet. Wel kan niet worden ont
kend, dat zij in sommige gevallen eenig 
gerief geven, hetwelk de aan spoorstaven, 
vaste halten en maximum-snelhe id gebonden 
tram niet kan bieden en dat zij veel a l een iets 
snel lere verbinding geven, doch dit schijnt 
geen voldoende reden om het daardoor juist 
dreigende gevaar te bestendigen, dat de voor 
eene behoorlijke en duurzame verkeersvoor
ziening onmisbare tramverbinding zal worden 
ondermijnd en het openbaar verkeersbelang, 
ter wille van eenig gerief van ondergeschikte 
beteekenis, duurzaam geschaad zou worden. 

De omstandigheid, dat niet één doch meer 
autobusondernemingen hare diensten tusschen 
Ut,·echt en Zeist/Do01·n uitoefenen, leidt er 
bovendien toe, dat ook tusschen deze onderling 
scherpe concurrentie bestaat. Elke onderne
ming streeft naar uitbreiding van het toege
stane aantal ritten. Gedeputeerde Staten trach
ten dit wel te voorkomen door voorschriften 
met betrekking tot de dienstregeling te geven, 
doch uit ingewonnen ambtsberichten blijkt dui
delijk, dat reeds thans ongewenschte toestan
den bestaan, en dat de verkeersvoorziening de 
behoefte aanmerkelijk overschrijdt. De sche1·pe 
onderlinge concurrentie tusschen de autobus
ondernemingen maakt het bedrijf bovendien 
in sonunige gevallen zoo weinig loonend, dat 
sommigen van haar slechts een kwijnend be
staan leiden, hetgeen weer bijzonder toezicht 
op het gebezigde autobusmaterieel nooclzake
lij k heeft gemaakt. 

Orn hierin verbetering te brengen, zoowel 
met het oog op de belangen van de tramweg
inaatschappij als op die van de busonderne
mingen wordt door Gedeputeerde Staten, blij
kens hun zich onder de stukken bevindend 
nader rapport, overwogen om aan de bussen 
verhooging van de tar ieven toe te staan, waar
door dan ook de tram een overeenkomstigen 
maatregel zou kunnen treffen. Zoodoende 
wordt het pub! iek met de concurrentie n iet 
gediend, doch zou het met hoogere vrachtprij
zen de onjuiste verkeersregeling in stand moe
ten helpen houden. 

Voor andere trajecten, waar spoor en elec
trische tram naast elkander het verkeer bedie
nen, is dan ook, hetzij in eersten aanleg of in 
hooger beroep, beslist, dat onder dergelijke 
omstandigheden niet ook nog aan autobus
diensten de bediening van het verkeer behoort 
te worden toevertrouwd. Gewezen zij in dit 
verband op de baanvakken A1nsterda1n-Zand,. 
voort, den Haag-Leiden, den Haag- Delft en 
Vlissingen-ilfiddelbU1·g . , 

Op grond van een en ander rijst de vraag, 
of wel voldoende termen aanwezig zijn om 
hetzij voor Utrecht-Zeist of voor Utrecht
Dom·n aan één of meer autobusondernemingen 

vergunning te verleenen, en of niet alleen de 
vergunning den Dolde,~Zeist, verleend aan 
de Brockway, gehandhaafd zou dienen te blij
ven. 

Ik moge een en ander aan het oordeel van 
de Afdeeling onderwerpen." 

In antwoord daai·op ontving ik het volgende 
. schrijven van 4 April 1928, n°. 780/785/786/ 
1 787/249: 

,,Aan de K oningin. 
Krachtens machtiging van Uwe Majesteit 

heeft de Minister van Waterstaat met een 
schrijven van 22 Maart 1928, n° . 444, Afd. 
V. en M., bij den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur, opnieuw ti>r 
Gverweging aanhangig gemaakt de ber,:>epen 
betreffende de autobusd iensten Utrecht--Doorn, 
Utrecht- Zeist en Utrecht-den Dolder. 

Bij den M inister is de vraag gerezen, of wel 
Yoldoende termen aanwezig zijn, om hetzij 
voor Utrecht-Zeist of voor Utrecht- Doorn. 
aan één of meer autobusonderneminge11 ver
gunning te verleenen, en of niet alleen rie 
vergunning den Dolder-Zeist, verleend aan 
de Brockway, gehandhaafd zou dienen te blij
ven. De :Minister vreest voor te ruime ver
l eArsrnorz iening; hij wijst er o. m. op, <lat 
uaasL de treinverbinding Utrecht-Zeist en 
Ut,·echt-Driebergen, de Nederlandsche But.,·t
•~•norweg-Maatschappij een kwartierdienst tus
rnben Ut,·echt en Zeist onderhoudt. en een 
halfuurdienst tusschen Zeist en Doorn, terwijl 
bij gebleken noodzakelijkheid de dienstregeling 
op beide tramwegen zonder bezwaar aanmer
kelijk kan worden uitgebreid. De Minister 
geeft toe, dat de autobussen in sommige ge
vallen meer gerief kunnen geven dan de tram 
biedt en veelal voor een iets snell e1·e verbin
ding zorgen, doch dit schijnt hem geen vol
doende reden, om het daardoor juist dreigende 
gevaar te bestendigen, dat de voor eene be
hoorlijke en duui'zarne verkeersvoorz ien ing on
misbare tramverbinding zal worden onder
mijnd en het openbare verkeersbelang duur
zaam zal worden geschaad. Voorts wijst de 
M inister op de omstandigheid, dat ten gevolge 
van de scherpe onderlinge concurrentie tus
schen de autobusondernemingen sommige de
zer een kwijnend bestaan leiden, wat bijzonder 
toezicht op het autobusmaterieel noodzakelijk 
heeft gemaakt. Zouden ter verbetering van dit 
euvel de tarieven worden verhoogd, dan zou 
het publiek daarmede niet gebaat zijn. Voorts 
wijst de Minister op de baanvakken A 1nster
da11,- Zandvoort, den Haag-Leiden, Leiden
den Haag- Delft en Vlissingen-Middelburg, 
waar, hetzij in eerste instantie, hetzij in be
roep geen autobusdiensten zijn toegelaten. 

De Afdeeling heeft de bezwaren van den 
finister nauwgezet overwogen. 
Het verheugt baar, dat, wat betreft de lei

dende gedachte, welke bij het geven van ver
gunningen richtsnoer moet zijn, wanneer er 
sprake is van concurreerende autobusdiensten 
naast spoor- en tramlijnen , e r geen verschil is 
tus chen den Minister en de Afdeeling. De 
Afdeeling immers staat, evenals Gedeputeerde 
Staten van Utrecht in hun ambtsbericht va11 
14 Juni 1927, op het standpunt, dat in voor
noemde gevallen ve,·gunning slechts dan be
hoort te worden geweigerd, indien rnet ge
noegzame zekerheid aangenomen zou moeten 
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worden, dat bij het bestendigen va11 · de auto
busdiensten het algemeen belang, betrokken 
bij eene behoorlijke en •duurzame voorziening 
in de verkeersbehoeften op de onderhavige 
trajecten, zou worden geschaad. Dit standpunt 
is in overeenstemming met dat van den Mi
nister van ,v aterstaat in de Memorie van Ant
woord aan de Tweede Kamer der Staten-Ge
neraal, Zitting 1925/26, 82, n°. 2, pag. 2. 

Ook de Minister voert niet aan, dat de 
Tramweg-Maatschappij en de Nederlandsche 
Spoorwegen schade ondervinden van de auto
busdiensten, en dat daarom de vergunning 
voor deze trajecten moet worden geweigerd, 
maar de Minister tracht aannemelijk te ma
ken, dat er eene te ruime en onjuiste ver
keersvoorziening is op rle trajecten Utrecht
Zeist en Utrecht-Dooi·n, waardoor op den 
duur schade voor de duurzame verkeersvoor
ziening zal ontstaan. 

Gezette overweging van het door den Minis
ter aangevoerde beeft de Afdeel ing niet kun
nen overtuigen, dat de onderhavige autobus
diensten eene te rnime of onjuiste verkeers
voorzien ing veroorzaken, welke aan de duur
zame verkeersbehoeften zal schaden. 

Dat de spoorweg in het verkeer van Ut,·echt 
naar Z eist en Doorn niet voldoende voorz iet, 
behoeft geen betoog. Het feit alleen, dat daar
naast de tramweg Ut,·echt- Z eist- Doo,-,i is 
aangelegd met een kwartiers- en halfuurdienst 
bewijst al, dat de spoorwegverbinding onvol
doende was. De achteru itgang van het spoor
wegbedrijf op de trajecten Utrecht-Z eist en 
Utrecht-Drieb e1·gen is dan ook allereerst te 
wij ten aan den tramdienst. Intusschen betee
kent dit alleiminst, dat de tram daarmede aan 
de duurzame verkeersmiddelen heeft geschaad; 
het verschil in punt van aankomst te Utrecht, 
te Z eist en te Drieb ergen rechtvaardigt ten 
volle het bestaan van de tram, al zou de tram 
oorzaak zijn van verslechtering van de dienst
regeling van de spoorwegen op voornoemde 
baanvakken en van vermindering van de 
inkomsten der spoorwegen. 

Zouden de met de tram parallel loopende 
autobusdiensten worden opgeheven en de pas
sagiers, die thans met de autobussen worden 
vervoerd, van de tram gebruik maken, dan 
zou de Directie der Nederlandsche Spoorwe
gen daarvan geenerlei baat voor haar spoor
wegdiensten Ut,·echt-Zeist en Ut,·echt-Drie
be,·gen ondervinden. 

Ter wille van het spoorwegbedrijf is er dus 
zeker geen reden om vergunning aan de auto
busdiensten op het traject Utrecht-Z eist
Doorn te onthouden. 

Ook hetgeen de Minister aanvoert ten aan
zien van de Tramweg-Maatschappij is, naar 
het oordeel der Afdeeling, niet voldoende. 

Hebben de bestaande autobusd iensten de on
getwijfeld voor het verkeer belangrijke tram 
dermate concurrentie aangedaan, dat haar 
dienstregeling of haa r materiaal is verslech
terd? M. a. w. heboen zij de tramverbinding 
ondermijnd, zooals de Minister schrijft? Noch 
in den brief van den Minister, noch in de 
stukken worden feiten genoemd, die zulks aan
nemel ijk maken . Integendeel heeft het bedrijf 
der tram zich ondanks de concurrentie der 
autobussen in voor het verkeer gunstigen zin 
kunnen ontwikkelen. In het bij Gedeputeerde 

Staten van Utrecht ingediende bezwaarschrift 
van 13 December 1926 verkl aart de Neder
landsche Buurtspoorweg-Maatschappij zelf, dat 
zij haar tramweg heeft geëlectrificeerd, op het 
traject U t,·echt- Zeist van dubbel spoor heeft 
voorzien; dat het te cle B ilt inger ichte elec
trische onderstation aan de hoogste eischen 
voldoet, en dat verdere verbeteringen in wor
ding zijn. D e goede gevol gen van de aange
brachte verbeteringen komen ook uit in de 
bedrij fsuitkomsten , die in 1925 en 1926 aan
zienlijke verhoogingen vertoonden . ,vel volgt 
daarop in het bezwaarschrift, dat alleen door 
het treffen van ingrijpende maatregelen en de 
lankmoedigheid van de schuldeischers stagna
tie in de exploitatie is voorkomen , en dat bij 
voortduren van de thans bestaande concurren
tie, indien de concurreerende vervoermiddel en 
het niet eerder afleggen, de tramdienst opge
heven moet worden, maar de Afdeel ing meent, 
dat gezien de goede resultaten van de inge
voerde verbeteringen, verwacht mag worden, 
dat, wanneer de Directie der Nederlandsche 
Buurtspoorwegen op dezen weg voortgaat, het 
bedrijf weer loonend zal worden, ook bij be
stendi ging van de bestaande concurrentie. 

Wanneer Gedeputeerde Staten van Utrecht 
verhooging van de tarieven van de bussen toe
staan, welke thans door de ongebreidelde con
currentie te zeer aan den lagen kant schijnen 
te zijn gekomen, en in verband daarmede het 
zeer lage tarief van de tram op het traject 
Utrecht-Zeist ook kan stijgen, zal er geenerlei 
vrees behoeven te bestaan voor opheffing van 
den tramdienst. 

Deze tariefsverhooging zou de Minister ter 
wille van het publiek niet gelukkig vinden, 
maar daartegenover wil de Afdeeling er op 
wijzen , dat bij een monopolie van de tram op 
den straatweg Utrecht-Do01·n de tarieven ook 
stellig door de Nederlandsche Buurtspoorweg
Maatschappij zull en worden verhoogd (thans 
kost een retour Ut,·echt-Zeist f 0.25 ; vóór de 
concurrentie van de autobussen bijna driemaal 
zooveel), en dat bovend ien een groot deel van 
het publiek in zijn belangen zou worden ge
schaad bij gemis van de autobussen. De Mi
nister schrijft over de "iets" snellere verbin
ding door de autobussen. Inderdaad kan ge
sproken worden van de aan,ne,·kelijk snellere 
verbinding door de autobussen; deze leggen 
den afstand Ut,·echt-Doo,·n en Utrecht-Zeist 
af in twee derde deel van den tijd, welken de 
tram er over doet. Inzonderheid voor de tal
r ijke, in Utrecht werkzame woonforensen en 
voor hen, die de onderwijsinrichtingen aldaar 
bezoeken, is - naar de Afdeeling meent - dit 
tijdsverschil veel meer dan "eenig gerief van 
ondergeschikte beteekenis", zooals de Minister 
schrijft. 

Gedeputeerde Staten van Ut,·echt verklaren 
· in hun advies dan ook terecht, dat het ve1·
dwijnen van de autobussen a ls een ernstig ver
] ies voor de betrokken streek zou zijn te be
schouwen. 

Ten slotte moge de Afdeeling eene opmer
king maken over de vergel ijki ng, welke de 
Minister trekt met andere baanvakken. 

De Afdeeling heeft er vroeger reeds op ge
wezen, dat men ieder geval op zich zelf moet 
beschouwen, omdat men steeds met a lle plaat
selijke toestanden, welke onderling veelal zeer 
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Yerschillen. moet rekening houden. En in de 
onderhavige gevallen geven de snelle autobus
sen sinds jaren naast tram en trein eene ge
wenschte aanvulling van de verkeei·smiddelen, 
terwij l n iet aannemel ijk is, dat zij op den duur, 
nu Gedeputeerde Staten de concurre nt ie zull en 
regelen en beteugelen, den voorshands onmis
baren tramdienst, d ie het leeuwendeel van de 
passagiers vervoert (op het traject Utrecht
Zeist b.v. 4 mi ll ioen tegenover de bussen 1 
mi ll ioen) zu ll en ondermijnen. In het verleden 
hebben zij de tram juist tot verbetering van 
haar bedrijf en tot verlaging van hare tarie
ven gedrongen. 

De Afdeeling meent dan ook, dat in de toe
komst de tram . naast de autobussen zich vol
doende zal kunnen handhaven. 

Mocht dit onverhoopt niet het geval zij n, 
dan kunnen aan de hand van de Wet Open
bare Vervoermiddelen nog altijd de noodige 
maatregelen worden genomen. 

Thans aan all e bestaande diensten rauwelijks 
de vergunning te weigeren, zou naa r het oor
deel der Afdeel ing voor de verkeersbelangen 
een stap ach teru it beteekenen. Het ingrijpen 
van de Overheid in bestaande toestanden moet 
met groote voorz ichtigheid gesch ieden. 

Op grond van het vorenstaande meent de 
Afdeeling hare aanvankelijke adviezen te moe
ten handhaven, en geeft zij Uwer Majesteit 
eerbiedig in overweging de daarbij gevoegde 
ontwerp-besluiten te bekrachtigen. 

De Waa,·nemende Voorz itter der Afdeelinr, 
voor de Geschillen van B estuur, 
(grt.) A.D. W. de Vri es. " 

Dit nader betoog heeft mij , al thans voor 
zoover de autobusdiensten het verkeer tus chen 
Utrecht en Zeist bedienen, niet van de onge
grondheid m ij ne,· bezwaren tegen het tand
punt van de Afdeel ing overtuigd. 

In de eerste plaats voert de A fdeel ing aan, 
dat evenmi n al de tram Ut,·echt-Z.eist nevens 
den spoorweg tusschen die pl aatsen, ondanks 
het fe it dat laatstgenoemde vele reizigers aan 
eerstgenoemde heeft moeten a fstaan, als eene 
te ruime, op den duur schadelijke verkeers
voorziening mag worden aangemerkt, dit het 
geval is met de autobus nevens spoor- en tram
dienst. 

Deze ve rgelijking gaat m. i. niet op. 
De spoorweg en de ti·amweg hebben in het 

,·erkeer Utrecht-Zeist elk hun rol , zij hebben 
het verkeer in deze streek tot ontwikkel ing ge
bracht en tot den groe i, zelfs tot het aanzijn, 
van verschi ll ende pl aatsen grootelijks bijge
dragen . De autobusd ienst heeft naast en ge
heel op den zelfden weg als de electrische 
tram geen eigen verkeersfunctie, hij roomt het 
Yerkeer af, dat door een ander is gesch apen, 
en tot het bedienen waarvan d ie ander ver
pi icht en in staat is, terwijl de autobusdienst 
niet in staat zou zij n om het verkeer alleen te 
bed ienen. 

Voorts meent de Afdeeling te mogen ont
kennen, dat de vele autobusdiensten, welke zij 
op het traject U t,·echt-Z eist wenscht te be
stendigen, den tramdienst ondermijnen, en wel 
met eene verwijzing naar de wijze, waarop de 
tramdienst wordt uitgeoefend, waarbij geen 
achteruitgang van den dienst of het materieel 
Yalt te constateeren , zoodat dan ook, naar de 

'Afdeeling opmerkt, de bedrij fsuitkomsten over 
1925 en 1926 aanzienlijke verhoogingen ver
toonen. 

Ik moge hiertegen slechts opmerken, dat het
geen de Afdeeling "bedrij fsuitkomsten" noemt. 
blijkbaar slechts zij n de brnto-ontvangsten. 
aangezien de exploitatie van den tramweg 
Utrecht-Zeist, naar mij bekend is, over de 
be ide genoemde jaren f 53,000 en f 40,000 ver
] ies opleverde; dat door mij ten onrechte van 
ondermij ning van den tramweg werd gespro
ken moet ik, a l u it zij zich gelukk ig bij een 
belangrijk tramwegbedrij f niet dadelij k in den 
toestand van het materieel of de wijze van 
dienstuitoefening, ten stel I igste ontkennen. 

Naar mijne overtuiging is de bestaande ver
voersversnippering op dit traject voor den 
tramweg op den duur onhoudbaar en zal bij 
handhaving daarvan in billij kheid de verplich
ting om te bl ijven exploiteeren tegenover haar 
bezwaarlijk kunnen worden gehandhaafd. 

Ik meen echter uit de stukken te mogen af
leiden, dat zoowel 'Gedeputeerde Staten als de 
Afdeeling niet ontkennen, dat, indien een keus 
moet worden gedaan tusschen tram en auto
bus, toch aan den tramweg de voorkeur moet 
worden gegeven. 

De vrees der Afdeeling, dat bij opheffing 
van den autobusdienst de Tramweg-Maatschap
pij hare tarieven zal verhoogen, deel ik niet. 
Eigenaardig acht ik overigens op d it punt de 
opvatting van de Afdeeling, die eenerzijds, 
terecht of ten onrechte, de verlaging van de 
tramtarieven aan de autobusconcurrentie toe
schrijvende, o. m . met het oog daarop het ver
leenen van concurreerende autobusvergunnin
gen gerechtvaardigd acht, doch aan den ande
ren kant zonder het minste bezwaar over eene 
algemeene tariefverhooging wil heenstappen. 

Wat de grootere snelheid der autobussen be
treft moet ik toegeven, dat in het verkeer 
Ut,·echt- Doorn ten gevolge van het door ver
schil in spoorwijdte noodige overstappen te 
Z eist de tramverbinding niet onbelangrijk bij 
de autobusverbinding achterstaat. 

In het verkeer Ut,·echt-Zeist beteekent d it 
verschi l in snelheid m. i. echter zoo weinig, 
dat de voordeelen, aan de tram boven de auto
bus verbonden, daartegen ruimschoots opwe
gen, te meer indien in aanmerking wordt ge
nomen, dat voor het verkeer tusschen de eind
punten de snel le verbinding per spoor ten 
dienste staat en overigens, naar uit de stuk
ken blij kt, verbeteringen van den tramweg in 
voorbereiding zijn, d ie den rij tij d nog aanzien
lijk zullen bekorten. 

Wat ten slotte aangaat mij ne verwijzing, ter 
wraking van de door de Afdeel ing voorgestel
de besl issing, naar analoge gevall en, waarin 
overeenkomstig haar adv ies een tegengestelde 
beslissing werd genomen, meent zij te kunnen 
volstaan met de opmerking, dat elk geval op 
zich zelf beschouwd moet worden, zonder ech
ter het "speciale" van dit geval nader aan te 
duiden; de opmerking, dat hier de snelle 
autobus naast tram en trein een gewenschte 
aanvulli ng van de verkeersmiddelen geeft, zal 
bezwaarl ij k als zoodanig dienst kunnen doen. 

I k bl ij f dan ook van meening, dat de omstan
di gheden, die in de door mij aangehaalde geval
len voerden tot de slotsom, dat bij handhaYing 
van concurreerende autobusdiensten eene te 
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rn ime en op den duur schadelijke verkeers
,·oorziening zou ontstaan, in dit geval a for
t iori aanwezig zijn. 

Wat den dienst. Utrecht- Doorn betreft komt 
het mij echte1· bij nadere overweging voor, dat 
met het oog op de minder goede verkeer voor
ziening, die de tram op dit tra ject geeft, hier 
een autobusdienst voor de bediening van het 
rechtstreeksch verkeer reden van bestaan hee ft, 
waarb ij echter om boven genoemde reden een 
rnrvoerverbod voor reizigers in locaal verkeer 
tusschen Ut,·echt en Zeist (Rond} dient te 
worden opgelegd. 

In het belang van de reizigers, die sedert 
~eruimen tijd van den autobusdi en t Utrecht
Zeist gebruik hebben gemaakt, verdient het 
YOorts aanbeveling een overgangstermij n tot 
1 J anuari 1929 te stell en, gedurende welken 
het aan J. H. G. Leloup vergund zal zijn om 
den dienst Utrecht-Z eist nog onder de door 
Gedeputeerde Staten van Utrecht gestelde 
,·oonvaarden te blijven onderhouden. 

Ik stel wer Majesteit mitsdien zeer eer
biedig voor om op de gronden, aangegeven 
in het bijgevoegde ontwerp-beslui t, in den 
bovenomschreven zin te besl issen. 

Ik moge Uwer Majesteit in ovenveging ge
Yen tot bekrachtiging van dat ontwerp-beslui t 
over te gaan. 
De M iniste,· van Waterstaat, H. v. d. V e g te. 

15 eptember 1928. BE LUIT, houdende in
stelling van raden van beroep voor de 
directe belastingen en va tstelling van be
palingen nopens die College . S. 373. 

Wij vVILHELMI A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

.Financiën van 12 September 192 , n°. 44, 

.-\fdeeling Directe Belastingen ; 
Gezien de artikelen 1, 8, 9 en 15 der Wet 

Yan 19 December 1914 (Staatsblad n°. 564), 
gewijzigd bij de wet van 23 Maart 1918 (Staats
blad n°. 172) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Er zal een ra.ad van beroep voor 

de directe bela;;tingen zijn gevestigd in elke 
der volgende provinciën en gedeelten eener 
provincie met de daarbij vermelde standplaats : 

1. het gedeelte der provincie Noord-Bra
bant, behoorende tot de inspectiën der directe 
belastingen te Eindhoven, l ste Afdeeling, 
Gennep, Helmond, 's-Herlogenbosch, l ste en 
:!de Afdeeling ; standplaats 's-Hertogenbosch; 

2. het gedeelte der provincie Noord-Bra
bant, behoorende tot de inspectiën der directe 
belastingen te Bergen op Zoom, Breda, lste en 
2de Afdeeling, Roosendaal en Zevenbergen ; 
standplaats Breda ; 

3. het gedeelte der provincie Noord-Bra
bant, behoorende tot de inspectiën der directe 
1,elastingen te Eindhoven, 2de Afdeeling, 
Tilburg, l ste en 2de Afdeeling, en Waalwijk; 
s tandplaats T ilburg; 

4. het gedeelte der provincie Gelderland, 
behoorende tot de inspectiën der directe be
lastingen, te Arnhem, l ste en 2de Afdeeling, 
.Vijmegen, lste en 2de Afdeeling, Tiel, Lobith, 
Wageningen, Harderwijk en Zaltbommel; stand
plaats Arnhem ; 

5. het gedeelte der provincie Gelderland, 
behoorende tot de inspectiën der directe 1 

belastingen te Zutphen, l ste en 2de Afdeeling, 
Apeldoorn, Doetinchem en Winterswijk; stand
plaats Zutphen ; 

6. het gedeelte der provincie Zuid-Holland, 
om vattende do gemeenten Rotterdam en Schie
dam; standplaats RoUerdam; (aan te duiden 
a ls Raad van Beroep voor de directe belastingen 
l te Rotterdam); 

7. het gedeelte der prnvincie Zuid-Holland, 
behoorende tot de inspectiën der directe 
belastingen to Dordrecht, Gorinchern, Gouda, 
Schiedam, met uitzondering van de gemeente 
Schiedam, Hel,levoetsluis, RoUerdam, buiten
gemeenten, lste en 2de .á.fdeeling, en Vlaar
dingen, met uitzondering van de gemeenten 
Monster en 's-Gravenzanae, benevens de ge
meenten Vianen, Lexmond, Hagestein, Hei- en 
Boeicop en Everdingen, standplaats Rotte;rdam 
( aan te duiden als Raad van Beroep voor de 
directe belastingen II te RoUerdam) ; 

8. het gedeelte der provincie Zuid-Holland, 
omvattende de gemeenten 's-Gravenhage, l'llon
ster, 's-Gravenzande en de inspectiën der directe 
belastingen te 's-Gravenhage, 2de Afdeeling, 
en Delft; standplaats 's-Gravenhage; 

9. het gedeelte der provincie Zuid-Holland, 
behoorende tot de inspectiën der directe be
lastingen te Leiden, l ste, 2de en 3de Afdeeling, 
en Alphen aan den Rijn, benevens de gemeenten 
IV oerden, Waarder, Barwoutswaarder, Rietveld, 
Bodegraven, Zwa,mnerdam, Oudewater, Papekotp 
Langeruigeweide en Hekendorp; standplaas, 
Leiden; 

10. het gedeelte der provincie Noord-Hollrind, 
omvattende de gemeente Amsterdam; stand
p laats Amsterdam (aan te duiden als Raad van 
Beroep voor de directe belastingen I te Amster
dam); 

ll. het gedeelte der provincie Noord
Holland, behoorende tot de inspectién der 
direct e belastingen te Amsterdam, buitenge
meenten, Bitssum, Hilversum en Zaandam; 
standplaats Amsterdam (aan te duiden a ls 
Raad van Beroep voo1· de directe belastingen II 
te Amsterdam); 

12. het gedeelte der provincie Noord
H olland, behoorende tot de inspectiën der 
directe belastingen te Haarlem en Beverwijl·; 
standplaats Haarlem; 

13. het gedeelte dei· provincie .Voord 
Holland, behoorende tot de inspectiën der 
directe bela;;tingen te Alk-maar, l ste en 2de 
Afdeeling, Helder, Hoorn en Purmerend ; 
standplaats Alkmaar ; 

14. de provincie Zeeland; standplaats Mid
delburg; 

15. de provincie Utrecht ; standplaats 
Utrecht ; 

16. de provincie Friesland, benevens het 
gedeelte der prnvincie Noord-Holland, be
hoorende tot de inspectie der directe belastin
gen t e Harlingen; standplaats Leeuwarden ; 

17. de provincie Overijssel ; standplaats 
Zwolle ; 

18. de provincie Groningen; standplaats 
Groningen; 

19. de provincie Drenthe; standplaats Assen; 
20. het gedeelte der provincie Li,nburg, 

behoorende tot de inspectiën der directe 
belastingen te Gennep, Roermond, Venlo en 
Sittard ; standplaats Roermond ; 

21. het gedeelte der provincie Limlmrg, 
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behoorende tot de inspectiën der directe 
belastingen te Maastricht, lste en 2de Afdeeling, 
Valkenburg, Heerlen en Kerkrade; standplaats 
M aa.stricht. 

2. Onder de benaming "inspectie der 
directe belastingen", voorkomende in artikel 1 
van dit besluit, wordt verstaan de kring van 
een inspectie, zooals die door Ons is of nader 
zal worden vastgesteld. 

3. De voorzitters der Raden van Beroep 
en hunne p]aatsvervangers genieten een vi-t.ca
tief(eld van vijftien gulden en de leden dier 
raaen, alsmede hunne plaatsvervangers, ge
nieten een vacatiegeld van twaalf gulden voor 
elken dag waarop zij eene vergadering bijwonen. 

4. De declaratiën wegens vacatiegelden 
worden per drie maanden ingezonden aan het 
Departement van Financiën. Zij vermelden de 
dagen, waarop vergaderingen zijn bijgewoond. 
Die van de leden worden door den voorzitter 
voorzien van eene verklaring, dat de opgegeven 
vergaderingen werkelijk door den ,ieclarani 
zijn bijgewoond. 

5. Als vergoeding voor bureaukosten wordt 
door de secretarissen van de raden genot.en 
een bedrag van ten hoogste f 2000 's jaars. 
Het bedrag dezer vergoeding wordt door Onzen 
Minister van Financiën geregeld. 

6. De in artikel 5 bedoelde vergoeding voor 
bureaukosten wordt tegen kwitantie van den 
secretaris aan het einde van elke drie maanden 
uitbetaald door den ontvanger der directe 
belastingen, dien genoemde Minister daart,oe 
aanwijst. 

7. De kosten van huur, verwarming, ver
lichting en schoonhouden van het lokaal, 
waarin de raad vergadert, en van de bediening 
van den raad worden door Onzen Minister 
van Financiën vastgesteld, en door den ont
vanger der directe belastingen dien genoemde 
Minister daarvoor aanwijst aan de daarop 
rechthebbenden op hunne kwitantie uitbetaald. 

8. Aan de in artikel 15 der wet van 19 
December 1914 (Staatsblad n°. 564) bedoelde 
deskundigen kent, voor zoover zij geen be
zoldigde betrekking bij 's Rijks belastingen 
bekleeden, de voorzitter van den raad van 
beroep voor de directe belastingen een vacatie
geld toe overeenkomstig de artikelen 61 en 63 
van het tarief van justitiekosten en salarissen 
in burgerlijke zaken, met dien verstande dat 
de beoordeeling van den voorzitter in de plaats 
treedt van die van den rechter. 

In bijzondere gevallen kan de voorzitter dat 
vacatiegeld, in afwijking van genoemde artike
len 61 en 63, tot een hooger bedrag, doch ten 
hoogste tot tien gulden per uur, toekennen. 

Het vacatiegeld schat de voorzitter toe aan 
den voet der declaratie van den deskundige, 
welke de opdracht van den raad van beroep 

' en den tot voldoening aan die opdracht beste
den tijd vermeldt. 

Het aldus toegeschatte bedrag betaalt de 
ontvanger der directe belastingen, onder wiens 
kantoor de woonplaats van den deskundige 
behoort, aan dezen uit op zijne onder de toe
schatting van den voorzitter te stellen kwitantie. 

9. De door den raad van beroep voor de 
directe belastingen geraadpleegde deskundigen 
genieten vergoeding wegens reis- en verbhjf
kosten overeenkomstig de bepalingen van het 
Reisbesluit 1916. 

1928 

De deskundigen, voor zoover niet reeds hun 
rang of betrekking is opgenoemd onder een der 
klassen van artikel 2 van het Reisbesluit 1916, 
worden gerangschikt in de derde klasse van dat 
besluit. 

10. De artikelen 8 en 9 zijn ook van toe
passing voor de reis, vereischt voor het afleggen 
van den eed of de belofte voorgeschreven bij 
artikel 15 der in artikel 8 genoemde wet. 

11. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van l November 1928. 

Op dat tijdstip vervalt Ons besluit van 24 
Februari 1915 (Staatsblad n°. 115), laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 12 Mei 1928 
(Staatsblad n°. 164), alsmede Ons besluit van 
18 Juni 1926, n°. 84. 

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

Het Loo, den 15den September 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, de Geer. 
(Uitgeg. 4 Oct. 1928.) 

17 September 1928. BESCHIKKI G van den 
Minister van Waterstaat tot wijziging 
van de Motor- en Rijwielbeschikking. 

De Minister van Waterstaat ; 
Gelet op de Motor- en Rijwielwet, het Motor

en Rijwiel.reglement en de Motor- en Rijwiel
beschikking ; 

H eeft goedgevonden : 
de genoemde beschikking te wijzigen in dier 

voege, dat in art. 51, in den eersten volzin 
van het eerste lid, tusschen de woorden "sa
menkomen" en "en verder", wordt ingevoegd: 
,, , die in verschillende klassen zijn ingedeeld,", 
zoodat die volzin zal komen te luiden : 

"De indeeling van wegen krachtens art. 36 
van het Motor- en Rijwielreglement wordt 
aangeduid door kenteekens, aangebracht op 
eene in het oog vallende plaats, allereerst op 
de punten, waar wegen samenkomen, die in 
verschillende klassen zijn ingedeeld, en verder 
op andere J?laatsen, waar zulks noodig zal 
b lijken te zijn." 

's-Gravenhage, 17 September 1928. 
De Minister voornoemd, 

H. v. tl. V eg t e. 

18 September 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920. Art. 13.) De 
woorden "naar eene school, die bij eerst
bedoelde toelating nog niet was opgericht", 
aan het slot van al. 1 kunnen alleen van 
toepassing zijn in het geval dat voor het eerst 
na de toelating eene school van dezelfde 
richting beschikbaar komt. Het uitzon
deringsgeval, in het slot van al. 1 bedoeld, 
doet zich derhalve niet voor wanneer, als 
in casu, reeds vroeger gelegenheid bestond 
het kind onderwijs van een bepaalde 
richting te doen genieten, waarvan toen 
geen gebruik is gemaakt. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Haskerland, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Friesland, van 
28 Maart 1928, n°. 147, 2e afd., waarbij, met 
vernietiging van zijn besluit van 20 October 

55 
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1927, is bepaald, dat aan J. W. Lenes te 
Stobbegat, in die gemeente, zoo lang zijn 
dochtertje Arnolda Elisabeth leerpl ichtig is, 
en van Stobbegat uit de Roomsch-Katholieke 
school te Joure, in die gemeente, bezoekt, uit 
de kas der gemeente Haskerland eene tege
moetkoming van f 50 per jaar zal worden 
verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 Augustus 1928, n°. 784; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
14 September 1928, n° . 7307, afd. Lager-On
derwijs Al gemeen; 

0. dat de Raad van Haskerland in zijne 
vergadering van 20 October 1927 afwijzend 
heeft beschikt op de aanvrage van J. W . Le
nes te Stobbegat, om vergoeding, krachtens 
art. 13 der Lager-Onderwijswet 1920 voor het 
bezoeken door zijn dochtertje Arnolda Elisa
beth, geboren 12 Augustus 1917, van de 
Roomsch-Katholieke school te Joure, op grond, 
dat het genoemde kind, dat thans nog de 
openbare school te Stobbegat bezoekt, reeds 
vroeger onderwijs van de door den adressant 
gewenschte richting had kunnen ontvangen 
op de Roomsch-Katholieke school te H eeren
veen, die ongeveer 6350 M. van de woning 
van den adressant is gelegen, terwijl de af
stand tot de school te Joure ongeveer 8350 M. 
bedraagt en de school te Heerenveen reeds be
stond, toen het kind tot de openbare school te 
Stobbegat werd toegelaten; dat, nadat J . W. 
Lenes van dit besluit bij Ged. Staten van 
Friesland in beroep was gekomen, dit Col
lege bij besluit van 28 Maart 1928 met ver
nietiging van het bestreden Raadsbesluit heeft 
bepaald, dat aan den adressant, zoolang zijn 
dochtertje leerplichtig is en van uit Stobbe
gat de Roomsch-Katholieke school te Joure 
bezoekt, uit de kas der gemeente Haskerland 
eene tegemoetkoming van f 50 per jaar zal 
worden verleend, daarbij overwegende, dat, 
nu de school te Joure op het tijdstip der toe
lating van het bedoelde kind tot de openbare 
school te Stobbegat nog niet bestond, en de 
adressant, die met zijn gezin tot de parochie 
te Joure behoort, aan die school de voorkeur 
geeft, naar hun oordeel, volgens de bepalingen 
van art. 13 der wet, in beginsel recht op ver
goeding bestaat; dat de genoemde leerlinge 
voor het bezoeken van de school te Joure 
's zomers geb1·uik zal maken van een rijwiel 
en 's winters van spoor en tram; dat blijkens 
het bericht van burgemeester en wethouders 
de kosten per jaar f 83 zouden bedragen, in
dien uitsluitend van spoor en tram gebruik 
zou worden gemaakt; dat de adressant de 
laatste vijf jaren is aangeslagen naar een 
zuiver inkomen van onderscheidenlijk f 1100, 
f 1200, f 800, f 950 en f 1100 ; dat zij eene 
vergoeding van f 50 per jaar billijk achten; 
dat van dit besluit van Ged. Staten de Raad 
van Haskerland bij Ons in beroep is gekomen , 
aanvoerende, dat J. W. Lenes zijn kind 
Roomsch-Katholiek onderwijs wenscht te doen 
genieten; dat er evenwel gelegenheid bestond 
om ook in ·een andere plaats, en wel te Hee
renveen, onderwijs van deze richting te doen 
genieten; dat de voorkeur van Lenes voor de 
school te Joure boven dien te Heerenveen dus 

niet haar oorzaak vindt in den wensch, om 
het kind onderwijs van Roomsch-Katholie~ 
richting te doen genieten, doch in een andere 
omstandigheid; dat, daar Lenes reeds bij de 
t-0elating van zijn kind tot de openbare lagere 
school te Stobbegat (1 April 1923) gele
genheid had, om het kind onderwijs van 
Roomsch-Katholieke richting te doen volgen 
en wel te Heerenveen, naar de bedoeling van 
art. 13, le lid, laatsten zin, geen uitkeering 
zal behoeven te worden toegekend; dat im
mers deze laatste volzin wil voorkomen, dat 
voor kinderen, die reeds op eene school gaan, 
bij welker karakter de ouders zich hebben 
neergelegd - hetgeen hier het geval is, daar 
de ouders bij de toelating de keus hadden 
tusschen de Roomsch-Katholieke school te 
Heerenveen en de openbare school te Stobbe
gat, waarbij zij de openbare school gekozen 
hebben - tegemoetkoming van gemeentewege 
zou worden verleend in de kosten van vervoer 
naar een school van een ander karakter; dat 
voorts wordt opgemerkt, dat Ged. Staten de 
tegemoetkoming in de kosten van het bezoe
ken van het kind van Lenes van de Roomsch
Katholieke school te Joure op f 50 hebben ge
steld, terwijl de reiskosten bij het bezoeken 
van de veel gunstiger gelegen school te Hee
renveen zouden bedragen f 4 per maand, der
halve per jaar f 48 (abonnement spoortrein); 

0. dat krachtens art. 13, lste lid, laatsten 
zin, der Lager-Onderwijswet 1920 geene ver
goeding noch tegemoetkoming van de in dit 
lid bedoelde kosten wordt toegekend, voorzoo
ver deze betreffen kinderen, die reeds zijn toe
gelaten als leerlingen tot eene binnen de ge
meente gevestigde school, welke n iet meer 
dan vier K .M. van hunne won ing is verwij 
derd, tenzij de vergoeding of tegemoetkoming 
strekt tot vervoer naar eene school , die bij de 
eerstbedoelde toelating nog n iet was opge
richt; dat deze laatste zinsnede, in verband 
beschouwd met de eerste zinsnede van art. 13, 
geen andere beteekenis heeft dan de vrijheid 
der ouders, voogden of verzorgers van leer
plichtige kinderen te waarborgen, om hen 
hetzij openbaar onderwijs dan wel onderwijs 
van een bepaalde richting te doen genieten; 

dat derhalve de woorden: ,,naar eene school, 
die bij eerstbedoelde toelating nog niet was. 
opgericht" alleen van toepassing kunnen zijn 
in het geval dat voor het eerst na de toe! a
ting eene school van eene bepaalde richting 
beschikbaar komt; dat immers, indien eene 
school van dezelfde richting ten tij de der toe
lating beschikbaar was, de ouders, voogden 
of verzorgers, door de toelating van hunne 
kinderen reeds te kennen gaven, dat zij ver
kozen deze kinderen openbaar onderwijs te 
doen genieten; dat deze keuze ten aanzien 
van eene bij de toelating bestaande school van 
eene bepaalde richting onherroepelijk is en 
daarmede in strijd zoude zijn, dat een recht 
op vergoeding of tegemoetkoming zou worden 
erkend voor eene school naast de bestaande 
school van geheel dezelfde richting en dien
tengevolge de gedane keuze wel zou mogen 
worden herroepen; dat blijkens de stukken 
het kind van J. W. Lenes ten aanzien van 
wien vergoeding krachtens art. 13 is aange
vraagd, ten tijde van die aanvrage reeds als. 
leerlinge was toegelaten op de openbare la-
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gare school te Stobbegat (gemeente Hasker
land), welke school niet meer dan 4 K.M. 
van hare woning is verwijderd; dat J. W. 
Lenes mitsdien op de hierbedoelde vergoeding 
geen aanspraak kan maken; dat hier welis
waar sprake is van vervoer van het kind naar 
de Roomsch-Katholieke school te Joure, die 
bij hare toelating op de openbare lagere 
school te Stobbegat nog niet was opge
richt, doch dat blijkens de ambtsberich
ten op dat tijdstip wèl bestond de Roomsch
Katholieke school te Heerenveen, waar het 
onderwijs van dezelfde door den aanvrager 
gewenschte richting werd gegeven en welke 
school voor zijn kind toegankelijk was; dat 
mitsdien het uitzonderingsgeval, genoemd in 
het slot van de bovengenoemde wetsbepaling, 
niet gezegd kan worden zich hier voor te 
doen; 

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

met vernietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Friesland van 28 Maart 1928, n°. 
147, 2e afd., het besluit van den Raad der 
gemeente Haskerland van 20 October 1927 te 
handhaven. 

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

19 September 1928. BESLUIT, houdende be
slissing op het beroep, ingevolge artikel 3 
der Wet Openbare Vervoermiddelen inge
steld tegen de beschikking van Gedepu
teerde Staten van Limburg van 4 Maart 
1927, 3e afdeeling, La. 2603/2 M. S. 374. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

H. Hamers te Simpelveld tegen de beschik
king van Gedeputeerde Staten van Limburg 
dd. 4 Maart 1927, 3de Afdeeling, La. 2603/2 
M., opgenomen in het Provinciaal Blad van 
Limburg 1927, n°. 49, waarbij hem vergun
ning is geweigèrd tot het in werking brengen 
van een autobusdienst tusschen B ochol tz en 
H eerlen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
29 Augustus. 1927, n°. 686, en 11 Januari 
1928, n°. 686/200; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 13 September 1928, n°. 431, 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Limburg bij hun evengemeld besluit afwijzend 
hebben beschikt op de aanvrage van H. Ha
mers te Simpelveld om vergunning tot het in 
werking brengen van een autobusdienst 
Bocholtz-Simpelveld-H eerlen vice · versa, uit 
overweging dat bij hun besluit van 4 Maart 
1927, 3de afdeeling, La. 2418/2 L., bereids 
eene vergunning :; verleend tot het in werking 
brengen van een a..;'0bnsdienst nagenoeg op 
hetzelfde traject, als w;: ~rop H . Hamers een 
zoodanigen dienst wensc;; .' te onderhouden, 
zoodat in de verkeersbehof::···en aldaar naar 
het oordeel van hun college L" ' bevredigende 
wijze is voorzien en er derhalve geen aanlei
ding bestaat tot het nemen eener i;unstige be
sch ikking op de onderwerpelijke a:mvraag; 

dat van het besluit van Gedepui cerde Sta
ten H. Hamers bij Ons in beroep is i:ekomen, 

aanvoerende dat hij , oud-mijnwerker, om ge
zondheidsredenen niet in staat is verder in de 
kolenmijnen te werken; dat hij vader is van 
vier kinderen en in de exploitatie van een 
autobusdienst eene broodwinning vindt; dat 
hij nooit werd gestraft of ook maar bekeurd, 
waaruit blijkt, dat hij oppassend en aanbe
velenswaardig is; dat al wat hij en zijne 
vrouw bespaard hadden, gebruikt werd om een 
autobus aan te schaffen; dat wanneer hij niet 
meer rijden mag, op welken bescheiden voet 
ook, hij broodeloos wordt; 

Overwegende: dat niet aannemelijk is ge
maakt, dat naast den dienst van J. W. de 
Vries te Simpelveld, aan wien bij besluit van 
Gedeputeerde Staten van Limburg van 4 
Maart 1927, 3de afdeeling, La. 2418/2 L., in 
beroep in hoofdzaak bevestigd bij Ons besluit 
van 17 Augustus 1928, n°. 21, voor nagenoeg 
hetzelfde traject vergunning is verleend, en 
naast de verdere, gedeeltelijk dezelfde route 
volgende openbare middelen van vervoer, be
hoefte bestaat aan den di enst, waarvoor ap
pellant vergunning verzoekt; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep van H . H amers te Simpelveld 
ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat met het 
rapport van Onzen Minister in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 19den September 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. d. V egt e. 
(Uitgeg . 8 October 1928.) 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

N°. 431. 

Afdeeling 
V e r v o e r- e n M ij n w e z e n. 

's-Gravenhage, 13 September 1928. 
Aan de Koningin. 

De Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, deed mij toekomen 
het aan Uwe Majesteit uitgebrachte advies 
dd. 29 Augustus 1927, n°. 686, met ontwerp
besluit en bijlagen, betreffende het beroep , 
ingesteld door H. Hamers te Simpelveld te
gen de beschikking van Gedeputeerde Staten 
van Limburg dd. 4 Maart 1927, 3de Afdee
ling, La. 2603/2 M., opgenomen in het Pro
vinciaal Blad van Limburg 1927, n°. 49 , 
waarbij hem vergunning is geweigerd tot het 
in werking brengen van een autobusdienst 
tusschen Bocholtz en Heerlen. 

Blijkens het ontwerp-besluit achtte de Af
deeling het beroep gegrond, daarbij overwe
gende dat de omstandigheid, dat aan eene 
andere autobusondernem ing voor een autobus
dienst op nagenoeg hetzelfde traject alreeds 
vergunning is verleend, geen voldoend motief 
oplevert om aan den appellant de door hem 
gevraagde vergunning te onthouden; 

dat op dien grond de vergunning door Ge-
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deputeerde Staten mitsdien ten onrechte is 
geweigerd; 

weshalve de Afdeeling voorstelde om aan 
H amers, met vernietiging van het bestreden 
besluit van Gedeputeerde Staten van Lim
burg, onder een 9-tal voorwaarden de ge
vraagde vergunning te verleenen. 

De overweging van de Afdeeling hield ver
band met de omstandigheid, dat bij besluit 
van Gedeputeerde Staten van Limburg van 
4 Maart 1927, 3de afdeeling, La. 2418/2 L., 
thans in beroep bevestigd bij Uwer M ajesteits 
besluit van 17 Augustus 1928, n°. 21, aan J. 
W. de Vries te Simpelveld vergunning is ver
leend voor een autobusdienst over nagenoeg 
hetzelfde traject. 

Aangezien ik mij met het voorgedragen 
besluit niet kon vereenigen, deed ik , krachtens 
de mij door Uwe Majesteit verleende mach
tiging, de op di t beroep betrekking hebbende 
stukken weder aan de Afdeeling toekomen, en 
merkte ik daarbij het volgende op: 

Bl ij kens het ontwerp-besluit is Uwe Afdee
ling van oordeel , dat de gevraagde vergun
ning door Gedeputeerde Staten ten onrechte 
is geweigerd, welk oordeel wordt gegrond op 
de overweging, dat de omstandigheid, dat aan 
een andere autobusonderneming voor een 
autobusd ienst op nagenoeg hetzelfde traject 
reeds vergunning is verleend, geen voldoend 
motief oplevert om aan den appellant de door 
hem gevraagde vergunning te onthouden . Blij
kens deze overweging heeft Uwe Afdeeling 
zich derhalve op het standpunt gesteld, dat 
een verzoek om verguning voor een autobus
dienst behoort te worden ingewilligd, indien, 
op zich zelve beschouwd, niet voldoende grond 
bestaat voor eene afwijzing. 

Het komt m ij voor, dat dit standpunt niet 
juist is. De strekking der wet van 3 Jul i 1926 
(Staatsblad n°. 250) is immers, dat alleen d ie 
autobusdiensten zouden· worden toegelaten, 
waaraan eene behoefte bestaat. In het ontwerp
besluit had naar mijn meening dan ook be
hooren te worden overwogen, of er grond be
staat om aan den appellant de gevraagde ver
gunning te verl eenen, hoewel aan een andere, 
reeds veel langer een busdienst uitoefenende 
onderneming op nagenoeg hetzelfde tra ject 
reeds vergunning is verleend. 

Hierop ontving ik van de Afdeeling een 
nader advies aan Uwe Majesteit van 11 J a
nuari 1928, n°. 686/200, vergezeld van een 
gewijzigd ontwerp-beslui t, luidende: 

,;Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

H. Hamers te Simpelveld tegen de beschik
king van Gedeputeerde Staten van Limburg 
dd. 4 Maart 1927, 3de Afdeeling, La. 2603/2 
M ., opgenomen in het Provinciaal Blad van 
Limburg 1927, n°. 49, waarbij hem vergun
ning is geweigerd tot het in werking brengen 
van een autobusdienst tusschen Bocholtz en 
Heerlen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv iezen 
van 29 Augustus 1927, n°. 686, en 11 J anuari 
1928, n° . 686/200 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van ......... 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Limburg bij hun evengemeld besluit afwijzend 

hebben beschikt op de aanvrage van H . H a
mers te Simpelveld om vergunning tot het in 
werking brengen van een autobusdienst 
Bocholtz-Simpelveld-H cerlen vice versa, uit 
overweging dat bij hun besluit van 4 Maart 
1927, 3de Afdeeli ng, La. 2418/2 L., bereids 
eene vergunning is verleend tot het in wer
king brengen van een autiobusdienst nage
noeg op hetzelfde traject, als waarop H. Ha
mers een zoodanigen dienst wenscht te onder
houden, zoodat in de verkeersbehoeften aldaar 
naar het oordeel van hun college op bevredi
gende wijze is voorz ien en er derhalve geer, 
aanleiding bestaat tot het nemen eener gun
stige beschikking op de onderwerpelijke aan
vraag; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Sta
ten H. Hamers bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende dat hij , oud-mijnwerker, om ge
zondheidsredenen niet in staat is verder in de 
kolenmijnen te werken; dat h ij vader is van 
vier kinderen en in de exploitatie van een 
autobusdienst eene broodwinning vindt; dat 
hij nooit werd gestraft of ook maar bekeurd, 
waaruit blijkt, dat hij oppassend en aanbeve
lenswaardig is; dat al wat hij en zijne vrouw 
bespaard h adden, gebruikt werd om een auto
bus aan te schaffen ; dat wanneer h ij niet meer 
rijden mag, op welken bescheiden voet ook, hij 
broodeloos wordt; 

Overwegende: dat op grond van de overge
legde stukken moet worden aangenomen, dat 
er tusschen Bocholtz en He erlen behoefte aan 
autobusverkeer bestaat; 

dat in wodanig geval de bestaande dien
sten , waaronder die van den appellant, voor 
vergunning in aanmerking komen ; 

dat niet is beweerd, noch van elders is ge
bleken, dat de dienst van den appellant en 
die van J . \V. de Vries, aan wien voor on
geveer hetzelfde traject vergunning is ver
leend, naast elkander niet zouden kunnen 
bestaan en J. W . de Vrib. tegen het verl ee
nen der vergunning aan H . Hamers dan ook 
geen bezwaa r heeft gemaakt; 

dat het verleenen van de bovenbedoelde 
vergunning aan J. W. de Vries m itsdien geen 
voldoend motief oplevert tot weigering van 
de door den appellant gevraagde vergunning; 

dat ook de door de directies onderscheiden
lij k van de Nederlandsche Spoorwegen en dl 
Limburgsche Tramweg-Maatschappij bij Gede
puteerde Staten geopperde bezwaren daartoe 
niet kunnen leiden; 

dat weli swaar de Directie der Nederlandsche 
Spoorwegen van den onderhavigen autobus
dienst in de toekomst concurrentie ducht voor 
de thans in aanleg zijnde spoorlijn Schaesberg 
- Kerkrade- Simpelveld, doch dat er geen 
aanleiding bestaat reeds thans met dit be
zwaar rekening te houden, aangezien artikel 
4 der Wet Openbare Vervoermiddelen aan Ge
deputeerde Staten de bevoegdheid verleent de 
vergunning voor dezen autobusdienst in te 
trekken, zoodra daaraan naar hun oordeel, in 
verband met het in exploitatie brengen van 
de bedoelde spoorlijn, geen behoefte meer be
staat; 

dat aan het bezwaar der Limburgsche Tram
weg-Maatschappij, dat de exploitatie van hare 
tramlijn, waarmede de autobusdienst gedeel
telijk parallel loopt, mede door dezen auto-
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busdienst word t bemoeilij kt, kan worden te 
gemoet gekomen door een verbod van vervoer 
van reizigers uitsluitend op het traject Onder
spekholz--H eerlen; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het be treden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Limburg aan 
H. Hamers te Simpelveld vergunning te ver
leenen tot het in werking brengen van een 
autobusdienst Bocholtz-Simpelveld- H ecrlen 
vice versa, onder de volgende voorwaarden: 

1 °. De dienstregeling, welke, behoudens het 
bepaalde onder 3°., ten minste zes maanden 
van kracht blijft, is onderworpen aan de goed
keuring van Gedeputeerde Staten. 

2°. Behoudens het geval, in de 3de alinea 
dezer voorwaarde bedoeld, moet de dienstrege
ling uiterl ij k eene maand vóór de inwerking
treding aan dit college worden overgelegd. 

Wanneer er meer autobusdiensten geheel of 
gedeeltelij k hetzelfde traject volgen, wordt het 
opstellen van het ontwerp der dienstregelin
gen overgelaten aan de betrokken onderne
mers in onderling overleg. 

Kunnen deze daaromtrent niet tot overeen
stemming geraken, dan stellen Gedeputeerde 
Staten zelf de dienstregeling op. 

3°. Tusschentijdsche wijziging der dienst
regeling kan in bij zondere gevallen, ter be
oordeel ing van Gedeputeerde Staten, worden 
toegestaan. 

4°. De tar ieven moeten eveneens door Ge
deputeerde Staten worden goedgekeurd. De 
thans aan dit college medegedeelde tarieven 
blijven geldig gedurende twee maanden na 
de dagteekening van dit besluit. 

5°. De ondernemer is verplicht te zorgen, 
dat aan ieder reiziger een voor de af te leg
gen reis geldig plaatsbewijs wordt ter hand 
gesteld, waarin de verschuld igde vrachtprijs 
duidelij k is uitgedrukt. 

6° . De ondernemer moet tot genoegen van 
Gedeputeerde Staten tegen vervoerschade ver
zekerd zijn; ook de inzittende reizigers moeten 
verzekerd zijn tegen de gevolgen van onge
vallen tot een bedrag van f 3000 per reizigers
plaats. 

De betrekkel ij ke verzekeringspolis en de 
kwitantie der laatstbetaalde premie moeten 
op eerste aanvraag aan Gedeputeerde Staten 
ter inzage worden toegezonden. 

7°. De ondei·nemer moet, ter beoordeel ing 
van Gedeputeerde Staten. steeds een voor den 
omvang van zijn bedrij f voldoend aantal 
goedgekeurde resArvebusssen beschikbaar heb
ben ter verzekering van de geregelde uitoefe
ning van den dienst. 

8°. De vergunning wordt tot wederopzeg
ging verleend. Zij verval t , indien de dienst 
niet is aangevangen uiterlijk binnen zes 
maanden na de dagteekening van dit beslu it. 

9°. Het is verboden : 
a. in de richting B ocholtz-H eerlen: te 

Onde,·spekholz en verder reizigers in de auto
bussen op te nemen; 

b. in de richting H ee,·len-Bocholtz: te 
Heerlen en verder reizigers voor verkeer niet 
verder dan Onde,·spekholz in de autobussen 
op te nemen. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan af
schrift za l worden gezonden aan den Raad 

van State, Afdeeling voor de Geschi ll en van 
Bestuur. 

De Ministe,· van Waterstaat , 

Blijkens dit ontwerp-besluit handhaaft de 
Afdeel ing hare meening ten aanzien van het 
beroep met eene wijziging van de door mij 
bestreden overweging, welke wijziging intus

schen mijne bezwaren niet vermag op te heffen. 
B ij de ook door mij niet ontkende behoefte 

n.an autobusverkeer tusschen Bocholtz en H ee1·
len behoeft het feit, dat de onderhavige dienst 
een, trouwens nog slechts sedert kort, bestaan
de dienst is, en de omstandigheid, dat niet 
is gebleken, dat de dienst van appellant naast 
de andere op het onderhavige traject of een 
gedeelte daarvan rijdende autobusdiensten 
niet zou kunnen bestaan, m.i. geenszins te 
leiden tot de conclus ie, dat deze dienst niet 
zou mogen worden geweigerd. Nu overeen
komstig het advies der Afdeeling de dienst 
van de Vries in beroep, zij het ook met een 
vervoerverbod op een gedeelte van het traject, 
is gehandhaafd, had m.i. behooren te worden 
overwogen, of aan een tweeden dienst behoef
te bestaat. 

Dit nu wordt door Gedeputeerde Staten in 
hun aangevallen besluit ontkend, en ook de 
appellant beweert in zijn adres van beroep 
niet, dat zoodanige behoefte bestaat, doch hij 
voert als gronden van zijn beroep slechts 
hem persoonl ijk betreffende omstandigheden 
van geldelijken aard aan, die naar de wet 
geen gewicht in de schaal mogen leggen en 
bovendien misleidend zijn, in zooverre hij, het 
behoud zijner broodwinning verdedigend, den 
nadruk legt op het fe it, dat hij vier kinderen 
heeft, terwijl uit de stukken blijkt, dat dit alle 
kinderen zijn uit een vorig huwelijk, d ie niet 
meer te zijnen I aste zijn. 

Aangezien het m ij ook bij nadere overwe
ging voorkomt, dat aan den dienst van Ha
mers geen behoefte bestaat en deze jongere 
d ienst de levensvatbaarheid van den ouderen 
en beteren, reeds met een vervoerverbod op 
een belangrijk deel van zijn traject bezwaar
den dienst van de Vries in gevaar zou bren
gen en daarmede aan de duurzame verkeers
voorziening schade zou doen, ben ik van oor
deel, dat het beroep ongegrond behoort te 
worden verkl aard. 

I k veroorloof mij mitsdien Uwer Majesteit 
in overweging te geven het hiernevensgaand, 
in dien zin opgemaakt ontwerp-besluit te be
krachtigen. 
De Minister van Waterstaat, H . v. cl . V egt e. 

19 S eptember 1928. BESLUIT, houdende be
paling van den datum waarop de Marine
scheepsongevallenwet (wet van 16 Maar t 
1928 (Staatsblad n°. 69) in werking t reedt. 
s. 375. 

B epaald, op 1 October 1928. 

20 S eptember 1928. BESLUIT tot ongegrond
verklaring van het beroep van den R aad 
der gemeente Heiloo tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Noord,-H olland 
van 19 J anuari 1927, n°. 3, betreffende 
aanschaffing van schoolboeken ten behoeve 
van de Roomsch-Katholieke bijzondere 
meisjesschool te Heilno. S. 376. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

door den Raad der Gemeente Heiloo tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
NoordrHolland van 19 Januari 1927, n°. 3, 
waarbij met vernietiging van zijn besluit van 
23 Juni 1926 is beslist, dat de door het 
Roomsch-Katholiek Kerkbestuur der Parochie 
van den H. Willibrordus gevestigd te H eiloo, 
overeenkomstig artikel 72 der Lager-onder
wijswet 1920 gevraagde medewerking tot aan
schaffing van schoolmeubelen, leer- en hulp
middel en ten behoeve van de Roomsch-Ka
tholieke bijzondere meisjesschool aldaar, als
nog behoort te worden verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 April 1927, n°. 375; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
15 September 1928, n°. 5210, Afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel; 

Overwegende, dat de Raad van Heiloo in 
zijne vergadering van 23 Juni 1926 afwijzend 
heeft beschikt op het verzoek van het Kerk
bestuur der Parochie van den H. Willibror
dus te H eiloo om ten behoeve der meisjes
school te Heiloo op grond van artikel 72 der 
Lager-Onderwijswet 1920 de benoodigde gel
den toe te staan voor aanschaffing van school
meubelen, uit overweging dat uit een nader 
van den adressant ontvangen opgave blijkt, 
dat niet alleen gelden voor aanschaffing van 
schoolmeubelen worden verlangd, doch ook 
voor aanschaffing van schoolboeken en leer
middelen; dat "schoolboeken" in artikel 72 
niet worden genoemd; dat de gemeente krach
tens artikel 101 aan schoolbesturen heeft te 
verstrekken de "kosten van · instandhouding" ; 
<lat althans een deel der aangevraagde be
noodigdheden zijn te rangschikken onder het 
begrip "instandhouding"; dat alzoo niet vast
staat, dat de gemeente de aangevraagde gel
den op grond van artikel 72 der Lager-onder
wijswet 1920 heeft te verstrekken; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit be
sluit bij Gedeputeerde Staten van Noord-Hol
land in beroep was gekomen, dit college bij 
besluit van 19 Januari 1927, n°. 3, met ver
nietiging van het besluit van den Raad der 
gemeente Heiloo van 23 Juni 1926 heeft be
sl ist, dat de door den appellant gevraagde 
medewerking behoort te worden verleend, 
dàarbij overwegende dat in de eerste plaats 
tusschen partijen geschil bestaat over de vraag 
of langs den weg van artikel 72 der wet gel
den kunnen worden aangevraagd voor de 
aanschaffing van Rchoolboeken; dat wat dit 
punt betreft, het genoemd artikel 72 bij de 
technische herziening (wet van 16 Februari 
1923, Staatsblad n°. 38) is aangevuld met 
de afzonderlijke vermelding van de aanschaf
fing van schoolmeubelen en dat daarbij te
vens op voorstel van de Commissie van Rap
porteurs zijn toegevoegd de woorden: ,,de 
leer- en hulpmiddelen daaronder begrepen"; 
dat toen weliswaar de schoolboeken niet af
zonderlijk zijn genoemd, maar dat uit het feit , 
dat de aanschaffing van schoolboeken uit
sluitend in artikel 55 letter f wordt vermeld, 
geenszins volgt dat schoolboeken niet onder 
de in artikel 72 genoemde leer- en hulpmid
delen zouden zijn begrepen; dat voorts door 

hun college dient te worden beslist of de aan
vrage al dan niet terecht is gegrond op arti
kel 72 der wet; dat, wat de aanschaffing van 
schoolmeubelen betreft, in artikel 101, 5e lid , 
niet wordt verwezen naar artikel 55, sub d 
der wet, zoodat deze kosten - afgezien van 
de vraag of zij al dan niet van buitengewonen 
aard zijn - in elk geval niet anders dan 
langs den weg van artikel 72 kunnen worden 
vergoed; dat wat de kosten van de leer- en 
hulpmiddelen aangaat, daaronder begrepen 
die van de school boeken, de vraag rijst of 
deze al dan niet moeten worden bestreden uit 
de hachtens artikel 101, juncto artikel 55, 
sub f der wet, door de gemeente aan het 
schoolbestuur toegekende jaarlijksche vergoe
ding; dat nu sedert de opening der school de 
schoolbevolking met 20 pct. is toegenomen en 
bovendien, blijkens het ambtsbericht van het 
Rijksschooltoezicht, de eerste inrichting der 
school zoo zuinig mogelijk heeft plaats gehad, 
zoodat op grond van een en ander moet wor
den aangenomen, dat het hier niet betreft 
eene normale aanvulling van schoolboeken, 
leermiddelen en schoolbehoeften - die langs 
den weg van artikel 101 juncto artikel 55, sub 
/ zou moeten geschieden - doch eene buiten
gewone aanschaffing van leer- en hulpmidde
len, waarvoor langs den weg van artikel 72 
der wet de benoodigde gelden door de ge
meente moeten worden beschikbaar gesteld; 
dat de Raad mitsdien ten onrechte de ge
vraagde medewerking heeft geweigerd; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Sta
ten de Raad van Heiloo bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende dat "schoolboeken" 
niet vallen onder het begrip "schoolmeubelen, 
leer- en hulpmiddelen daaronder begrepen"; 
dat toch de Lager-onderwijswet in artikel 55, 
letter f naast elkaar noemt "leermiddelen" en 
,,schoolbehoeften" en alzoo onderscheid tus
schen d ie zaken maakt; dat daarom naar de 
meening van den appellant de gelden voor 
het aanschaffen van "schoolboeken" niet langs 
den weg van artikel 72 kunnen worden ver
kregen , wanneer het niet betreft "eerste in
richting" van scholen; dat Gedeputeerde Sta
ten in hun voornoemd besluit aanvoeren "dat 
uit het feit, dat de aanschaffing van school
boeken uitsluitend in artikel 55, litt. / wordt 
vermeld, geenszins volgt dat de schoolboeken 
niet onder de in artikel 72 genoemde leer- en 
hulpmiddelen zouden zijn begrepen", waarme
de echter naar de meening van den Raad niet 
is aangetoond dat de "schoolboeken" daar 
wel onder begrepen zijn; dat bij de totstand
koming van de aanvulling van artikel 72 bij 
de wet van 16 Februari 1923 ( Staat blad n°. 
38) de "schoolboeken" niet zijn genoemd; 
dat toch mag worden aangenomen, dat, wan
neer het bij een technische herziening der 
Lager-Onderwijswet de bedoeling ware ge
weest om, in afwijking van de bestaande re
geling het voortaan mogelijk te maken ook 
de gelden voor aanschaffing van "schoolboe
ken" l angs den weg van artikel 72 te ver• 
krijgen, de redactie van de aanvulling anders 
zou zijn geweest, omdat dezelfde wet naast 
"leermiddel en" ook "schoolboeken" noemt 
(artikel 55f,) ; da t artikel 5, alinea 3 der La
ger-onderwijswet 1920 uitdrukkelijk verbiedt 
dat de gemeente voor bijzonder onderwijs een 
geldelijke bijdrage toekent dan in de gevallen 
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en onder de voorwaarden bij de wet genoemd, 
zoodat bij het doen van een uitgaaf dient vast 
te staan, dat die door de wet wordt genoemd, 
hetgeen naar de meening van den appellant 
in deze niet het geval is; dat ware het stand
punt van het Roomsch-Katholiek Kerkbestuur 
en Ged . Staten juist dat aan het bijzonder 
onderwijs krachtens artikel 72 gel den zouden 
zijn toe te kennen voor aanschaffing van 
"schoolboeken" in andere gevallen dan bij 
normale aanvulling krachtens artikel 101 
juncto artikel 55/ der Lager-onderwijswet een 
evenredig deel dier laatstbedoelde gelden ook 
aan de bijzondere scholen zouden moeten wor
den uitgekeerd, het bijzonder onderwijs meer 
zou ontvangen, dan in verhouding voor het 
openbaar onderwijs was besteed, hetgeen niet 
de bedoeling van de wet is; 

Overwegende, dat artikel 72 der Lager-on
derwijswet 1920, zooals dit artikel is gewijzigd 
bij de wet van 16 Februari 1923 (Staatsblad 
n°. 38) aan het bestuur eener rechtspersoon
lijkheid bezittende instelling of vereeniging 
bet recht toekent aan den Gemeenteraad gel
den aan te vragen, benoodigd voor de aan
schaffing van nieuwe schoolmeubelen, de leer
en hulpmiddelen daaronder begrepen; 

dat onder leermiddelen, in deze wetsbepa-
1 ing bedoeld, mede zijn begrepen schoolboe
ken, en dat het tegendeel niet kan worden 
afgeleid uit het feit, dat in artikel 72 niet is 
overgenomen de terminologie van artikel 55, 
onder f der wet, waar naast de leermiddelen 

· de schoolboeken afzonderlijk zijn genoemd; 
dat Gedeputeerde Staten mitsdien terecht 

hebben bes! ist, dat de door het school bestuur 
gevraagde medewerking ook ten aanzien van 
de aanschaffing der schoolboeken behoort te 
worden verleend; 

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

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

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van Onzen 
voornoemden Minister in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, af
deeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 20sten September 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Waszink. 
(Uitgeg. 9 October 1928.) 

N°. 5210. 

LAGER ONDERWIJS 
FINANCIEEL. 

Beroep in zake aanschaf
fing leermiddelen voor 

bijzondere school te 
Hei loo. 

's-Gravenhage, 15 September 1928. 
Aan de Koningin. 

Eerbiedig veroorloof ik mij Uwe Majesteit 
hierbij aan te bieden de adviezen van den 
Raad van State, afdeel ing voor de gesch)llen 

van bestuur, dd. 27 April 1927, n°. 375, en 
19 Juli 1927, n°. 375/113, in zake het door 
den Raad der gemeente Heiloo ingesteld be
roep tegen het besluit van Gedeputeerde Sta
ten van Noord-Holland van 19 J anuari 1927, 
n°. 3, waarbij met vernietiging van zijn be
sluit van 23 Juni 1926 is beslist, dat de door 
het R .-K. Kerkbestuur van de parochie van 
den H. Willibrordus, gevestigd te Heiloo, 
overeenkomstig artikel 72 der Lager-onder
wijswet 1920 gevraagde medewerking tot aan
schaffing van schoolmeubelen, leer- en hulp
middelen ten behoeve van de R.-K. bijzondere 
meisjesschool aldaar, a lsnog behoort te wor
den verleend. 

De Afdeeling, van oordeel, dat het beroep 
gegrond is, biedt Uwe Majesteit bij haar ad
vies van 27 April 1927, n°. 375, het volgend 
ontwerp-besluit ter bekrachtiging aan: 

,,Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Heiloo tegen het be
s! uit van Gedeputeerde Staten van Noord
Holland van 19 Januari 1927, n°. 3, waarbij 
met vernietiging van zijn besluit van 23 Juni 
1926 is beslist, dat de door het Roomsch
Katholiek Kerkbestuur der Parochie van den 
H. Willibrordus, gevestigd te Heiloo, over
eenkomstig artikel 72 der Lager-onderwijswet 
1920 gevraagde medewerking tot aanschaf
fing van schoolmeubelen, leer- en hulpmid
delen ten behoeve van de Roomsch-Katho
Jieke bijzondere meisjesschool aldaar, alsnog 
behoort te worden verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 April 1927, n°. 375; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

Overwegende, dat de Raad van Heiloo in 
zijne vergadering van 23 Juni 1926 afwijzend 
heeft beschikt op het verzoek van het Kerk
bestuur der Parochie van den H. Willibror
dus te Heiloo om ten behoeve der meisjes
school te Heiloo op grond van artikel 72 der 
Lager-onderwijswet 1920 de benoodigde gel
den toe te staan voor aanschaffing van school
meubelen, uit overweging dat uit een nader 
van den adressant ontvangen opgave blijkt, 
dat niet alleen gelden voor aanschaffing van 
schoolmeubelen worden verlangd, doch ook 
voor aanschaffing van schoolboeken en leer
middelen; dat "schoolboeken" in artikel 72 
niet worden genoemd; dat de gemeente krach
tens artikel 101 aan schoolbesturen heeft te 
verstrekken de "kosten van instandhouding"; 
dat althans een deel der aangevraagde be
noodigdheden zijn te rangschikken onder het 
begrip "instandhouding"; clat alzoo niet vast
staat, dat de gemeente de aangevraagde gel
den op grond van artikel 72 der Lager-onder
wijswet 1920 heeft te verstrekken; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit besluit 
bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
in beroep was gekomen, dit college bij bes lu it 
van 19 J anua1·i 1927, n°. 3, met vernietiging 
van het besluit van den Raad der gemeente 
Heiloo van 23 Juni 1926 heeft beslist, dat 
de door den appellant gevraagde medewer
king behoort te worden verleend, daarbij over
wegende dat in de eerste plaats tusschen par-
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tijen geschil bestaat over de vraag of, langs 
den weg van artikel 72 der wet, gelden kun
nen worden aangevraagd voor de aanschaffing 
van schoolboeken; dat wat dit punt betreft, 
het genoemd artikel 72 bij de technische her
ziening (wet van 16 Februari 1923, Staats
blad n°. 38) is aangevuld met de afzonderlijke 
vermelding van de aanschaffing van school
meubel en en dat daarbij tevens op voorstel 
van de Commissie van Rapporteurs zijn toe
gevoegd de woorden: ,,de leer- en hulpmid
del en daaronder begrepen"; dat toen welis
waar de schoolboeken niet afzonderlijk zijn 
genoemd, maar dat uit het feit, dat de aan
schaffing van schoolboeken uitsluitend in arti
kel 55, letter /, wordt vermeld, geenszins volgt 
dat schoolboeken niet onder de in artikel 72 
genoemde leer- en hulpmiddel en zouden zijn 
begrepen _; dat voorts door hun college dient 
te worden beslist of de aanvrage al dan niet 
terecht is gegrond op artikel 72 der wet; dat, 
wat de aanschaffing van schoolmeubelen be
treft, in artikel 101 , 5de lid , niet wordt ver
wezen naar artikel 55, sub d, der wet, zoodat 
deze kosten - afgezien van de vraag of zij al 
dan niet van buitengewonen aard zijn - in 
elk geval niet anders dan langs den weg van 
art. 72 kunnen worden vergoed; dat wat de 
kosten van de leer- en hulpmiddelen aan
gaat, daaronder begrepen die van de school
boeken, de vraag rijst of deze al dan niet 
moeten worden bestreden uit de krachtens art. 
101 juncto artikel 55, sub /, der wet, door de 
gemeente aan het school bestuur toegekende 
jaarlijksche vergoeding; dat nu sedert de 
opening der school de schoolbevolking met 20 
pct. is toegenomen en bovendien blijkens het 
ambtsbericht van het Rijksschooltoezicht, de 
eerste inrichting der school zoo zuinig moge
lijk heeft plaats gehad, zoodat op grond van 
een en ander moet worden aangenomen, 
dat het hier niet betreft eene normale 
aanvulling van schoolboeken; leermiddelen 
en schoolbehoeften - die langs den weg 
van art. 101 juncto artikel 55, sub /, zou 
moeten geschieden -, doch eene buitenge
wone aanschaffing van leer- en hulpmid
delen waarvoor langs den weg van artikel 72 
der wet de benoodigde gelden door de ge
meente moeten worden beschikbaar gesteld; 
dat de Raad mitsdien ten onrechte de ge
vraagde medewerking heeft geweigerd; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
de Raad van Heiloo bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende dat "schoolboeken" niet 
vallen onder het begrip "schoolmeubelen, 
l eer- en hulpmiddelen daaronder begrepen"; 
dat toch de Lager-onderwijswet in artikel 55, 
letter / naast elkaar noemt "leermiddelen" en 
,,school behoeften" en al zoo onderscheid tus
schen die zaken maakt; dat daarom, naar de 
meening van den appellant, de gelden voor 
het aanschaffen van "school boeken" niet 
langs den weg van artikel 72 kunnen worden 
verkregen, wanneer het niet betreft "eerste 
inrichting" van scholen; dat Gedeputeerde 
Staten in hun voornoemd besluit aanvoeren 
"dat uit het feit dat de aanschaffing van 
schoolboeken uitsluitend in artikel 55, litt. /, 
wordt vermeld, geenszins volgt dat de school
boeken niet onder de in artikel 72 genoemde 
leer- en hulpmiddelen zouden zijn begrepen", 

waarmede echter naar de m een ing van den 
Raad niet is aangetoond dat de "schoolboe
ken" daar wel onder begrepen zijn; dat bij 
de totstandkoming van de aanvulling van 

1 artikel 72 bij de wet van 16 F ebruari 1923 
(Staatsblad n°. 38) de "schoolboeken" niet 
zijn genoemd; dat toch mag worden aangeno
men dat wanneer het bij een technische her
ziening der Lager-onderwijswet de bedoeling 
ware geweest om, in afwijking van de bestaan
de regeling, het voortaan mogelijk te maken 
ook de gelden voor aanschaffing van "school
boeken" langs den weg van artikel 72 te ver
krijgen, de redactie van de aanvulling anders 
zou zijn geweest, omdat dezelfde wet naast 
"leermiddelen" ook "schoolboeken" noemt 
(art. 55, /); dat artikel 5. alinea 3, der La
ger-onderwijswet 1920 uitdrukkelijk verb iedt 
dat de gemeente voor bijzonder onderwijs een 
geldelijke bijdrage toekent dan in de gevall en 
en onder de voorwaarden bij de wet genoemd, 
zoodat bij het doen van een uitgaaf dient vast 
te staan, dat die door de wet wordt genoemd, 
hetgeen naar de meening van den appell ant 
in deze niet het geval is; dat ware het stand
punt van het Roomsch-Katholiek Kerkbestuur 
en Gedeputeerde Staten ju ist, dat aan het bij
zonder onderwijs krachtens a1·tikel 72 gelden 
zouden zijn toe te kennen voor aanschaffing 
van "schoolboeken" in andere gevallen dan 
bij normale aanvulling krachtens artikel 101 
juncto artikel 55, /, der Lager-onderwijswet 
een evenredig deel dier l aatstbedoelde gelden 
ook aan de bijzondere scholen zouden moeten 

' worden uitgekeerd, het bijzonder onderwijs 
meer zou ontvangen dan in verhouding voor 
het openbaar onderwijs was besteed, hetgeen 
niet de bedoeling van de wet is; 

Overwegende, dat artikel 72 der Lager-on
derwijswet 1920, zooals dit artikel is gewijzigd 
bij de wet van 16 Februari 1923 (Staatsblad 
n°. 38) aan het bestuur eener rechtspersoon
lijkheid bezittende ins teil ing of vereeniging 
het recht toekent aan den Gemeenteraad gel
den aan te vragen, benoodigd voor de aan
schaffing van nieuwe schoolmeubelen, de leer
en hulpmiddelen daaronder begrepen; 

dat onder leermiddelen in deze wetsbepaling 
bedoeld, niet zijn begrepen schoolboeken, wel
ke in artikel 55 onder f der wet naast de leer
middelen afzonderlijk zijn genoemd, en wier 
aanschaffing in verband met het 5de lid van 
artikel 101 der wet, uit de gemeentelijke ver
goeding krachtens het I aatstgemeld wetsarti
kel behoort te worden bekostigd; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien ten on
rechte hebben beslist dat de door het school
bestuur gevraagde medewerking ook ten aan
zien van de aanschaffing der schoolboeken 
behoort te worden verleend; 

Gezien de L ager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging in zooverre van het bestre
den besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 19 Januari, n°. 3, te be
slissen dat de door het school bestuur gevraag
de medewerking met betrekking tot de aan
schaffing van schoolboeken door den Raad ·van 
H eiloo te recht is geweigerd. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, waarvan afschrift zal worden 
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gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

Met het standpunt van de Afdeeling, dat 
voor de toepassing van artikel 72 der Lager
onderwijswet 1920 onder "leermiddelen" niet 
zijn begrepen "schoolboeken" kan ik mij niet 
vereenigen. Wel noemt artikel 55 onder / 
naast de leerm iddelen schoolboeken afzonder
lijk; ik meen hierin evenwel niet een over
tuigend argument te kunnen zien voor eene 
beperkte interpretatie van het begrip "leer
middelen" in artikel 72. Veeleer ben ik van 
oordeel, dat het woord "schoolboeken" uit de 
omschrijving van artikel 55, letter /, zou kun
nen worden gemist, zonder dat dit aan de 
beteekenis iets zou veranderen, dan dat de 
terminologie van artikel 72 zich zou verzetten 
togen eone aam-rage om medewerking in zake 
aanschaffing van schoolboeken ten behoeve 
een~r bij_zondere school. Voor deze opvatting 
pleit m. 1. met a lleen het spraakgebruik, maar 
ook de geschiedenis der wetsbepaling. Uit de 
schriftelijke stukken betreffende het desbetref
fend on~werp van wet tot wijziging der Lager
onderw11swet 1920, zoomede uit de Handelin
gen der beide Kamers der Staten-Generaal 
waarin de mondelinge beraadslaging er over i~ 
vervat, krijgt men sterk den indruk, dat men 
als. vanzelfsprekend zich de voorgestelde wij
z1gmg van artikel 72 der Lager-onderwijswet 
van toepassing heeft gedacht ook met betrek
king tot de aanschaffing van schoolboeken. 
In de Tweede Kamer is zelfs ter sprake ge- 1 

komen de vraag, of een zekere grens moest 
worden gesteld aan de bevoegdheid der school
besturen, in dier voege, dat alleen indien de 
aanschaffing verband hield met de invoering 
van eene nieuwe leermethode de aanvrage kon 
geschieden en dus niet wanneer het betrof eene 
aanvulling van den bestaanden voorraad met 
een enkel boekje (Handelingen 1922/1923, blz. 
1165). Een bewijs m. i. dat over de kwestie 
zelf eenstemmigheid bestond. H ad de wetge
ver dan ook inderdaad de kosten van aan
schaffing van schoolboeken opzettelijk niet 
langs den weg van artikel 72 ten laste van de 
gemeente willen brengen, dan was dit naar 
mijne meening stellig in de toelichting van het 
wetsontwerp tot uitdrukking gekomen. 

Op grond van het vorenstaande acht ik het 
beroep van appellant ongegrond en bied ik 
Uwe Majesteit eerbiedig een daartoe strek
kend ontwerp-besluit ter bekrachtiging aan. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Was zin k. 

20 September 1928. BESLUIT tot het be
palen van den dag van inwerkingtreding 
van de Bedrijvenwet. (Staatsblad 1928 
n°. 249.) S. 377. ' 

Bepaald op 1 J anuari 1929. 

20 September 1928. KONINKLIJK BESLUIT 
tot onthouding van goedkeuring aan een 
raadsbesluit tot ontslag van den secre
taris der gemeente. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Halsteren tegen het 

besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
brabant van 9 Mei 1928, G. n°. 406, IVe Afd.,. 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het 
raadsbesluit dier gemeente van 1 Februari 
1928 tot het verleenen van ontslag van A. L. 
F . P. van Hoek, a ls gemeentesecretaris en amb
tenaar van den Burgerjjjken Stand der gemeente 
Halsteren; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 Augustus 1928, n°. 733; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 15 
September 1928, n°. 8066, Afd. B.B. ; 

Overwegende, dat A. L. F. P. van Hoek, 
secretaris en ambtenaar van den Burgerjjjken 
Stand der gemeente Halsteren, nadat aan het 
licht was gekomen, dat hij onregelmatigheden 
in de gemeente-administratie had gepleegd, 
bij raadsbesluit van 16 November 1926 ala zoo
danig werd geschorst ; 

dat toen daarop de raadscommissie, belast 
met het onderzoek va,n deze zaak, haar rapport 
had uitgebracht, de gemeenteraad in zijne 
vergadering van 29 Januari 1927 besloot: 1°. de 
schorsing met ingang van 1 Februari 1927 op 
te heffen ; 2°. te bepalen, dat de heer Van Hoek 
zal betalen aan de gemeente een bedrag van 
f 1800.- vóór 1 Maart 1927 te storten in de 
gemeentekas, benevens f 417.05 aan particulie
ren; 3°. den heer Van Hoek in overweging te 
geven, dat hij zoo spoedig mogejjjk zijn ontslag 
als secretaris en ambtenaar van den Burgerjjjken 
Stand aanvraagt, en 4°. te bepalen, dat aan 
den heer Van Hoek ongevraagd ontslag zal 
worden verleend, zoodra mocht blijken, dat 
hij één of meer der verplichtingen, waartoe hij 
zich op 29 Januari 1927 bij een door hem getee
kencle eenzijdige verklaring tegenover de ge
meente heeft verbonden, niet mocht nakomen ; 

dat de gemeenteraad hierbij overwoog, dat 
de meeste feiten, die den secretaris zijn ten 
laste gelegd, onomstootejjjk juist zijn geb1eken; 
dat er alleszins termen zouden bestaan om den 
heer Van Hoek op grond van deze feiten onge
vraagd ontslag te vedeenen ; dat het echter 
wenschejjjk is den betrokkene, vooral met het 
oog op zijn leeftijd, een kans te geven zich te 
handhaven in z~jne functie en daarbij te toonen, 
dat hij oprecht berouw heeft over het gebeurde 
en alles doen wil om zijne ambten zoo eerjjjk en 
onpartijdig mogejjjk te vervullen; dat de Raad 
het zou hebben toegejuicht, indien de betrok
kene zijn ontslag had aangevraagd, maar van 
oordeel is, dat het te hard zou zijn om hem 
het ongevraagd te geven ; dat hij in ieder geval 
alle door de gemeente gelden schade d ient te 
vergoeden, benevens alle voor het onderzoek 
gemaakte kosten; dat het vergoedingsbedrag 
door den Raad is vastgesteld op f 1800.- met 
welk bedrag de heer Van Hoek genoegen heeft 
genomen; 

dat de gemeenteraad thans bij zijn besluit 
van 1 Februari 1928 A. L. F. P. van Hoek, 
o. a . met ingang van het tijdstip, waarop dit 
raadsbesluit door Gedeputeerde Staten of in 
beroep door de Kroon zal zijn goedgekeurd, 
heeft ontslagen als secretaris en ambtenaar 
van den Burgerjjjken Stand van de gemeente 
Halsteren, uit overweging, dat de heer A. L. 
P. F. vau Hoek, secretaris en ambtenaar van 
den Burgerjjjken Stand van de gemeente 
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Halsteren, zich in beide hoGdanigheden heeft 
schuldig gemaakt aan verschillende ontoelaat
bare handelingen, als daar zijn: 

a. het vervalschen van het register van 
ingekomen personen, door onder de namen der 
in de maand December 1918 ingekomenen in 
strijd met de waarheid in te schrijven veertien 
namen met alle daarbij behoorende gegevens 
(voornamen, geslacht, leeftijd, plaats van her
komst, datum en jaar van vestiging, enz.), 
zijnde deze inschrijving geschied toen het jaar 
1918 al was opgeteld en afgesloten, terwijl 
bij de inschrijving werd geschreven over de 
afsluitingsstreep heen, waarna het totaal van 
ingekomen personen dienovereenkomstig werd 
verhoogd en dit vervalschte cijfer als het juiste 
werd opgegeven aan het hooger gezag en mede 
diende als grondslag voor d · berekening van 
de bevolking der gemeente; 

b. het zich laten beïnvloeden door het aan
nemen van een fooi bij het berekenen der ge
zinsinkomsten inzake kostwinnersvergoeding 
(geval L. Wyten, verklaring echtgenoote L. 
Wyten), een gelijk geval, doch zonder fooi, 
geval . de Weert ; 

c. het nietten volleverantwoordenenafdragen 
van ter secretarie geheven legesgelden (zoowel 
secretarie-leges als burgerlijke stand-leges), 
trouwgelden en gelden voor bouwvergunningen; 

d. het in blanco laten stellen van handteeke
ningen op een uitkeeringsstaat ten aanzien 
van niet-kostwinners; 

e. het bemoeilijken van het onderzoek van 
de raadscommissie van onderzoek naar ver
moedelijke onregelmatigheden, gepleegd door 
den secretaris der gemeente Halsteren, o.a. door 
het vernietigen van een klad-huwelijksregister 
over de jaren 1917 en 1918 en door het her
haaldelijk weigeren voor die commissie te ver-

Schijnen voor het geven van inlichtingen; dat 
die feiten, genoemd onder de letters a, b, c, 
d en e, uitsluitend of mede betreffen de gestie 
van Van Hoek als secretaris, de fe iten, genoemd 
onder c en e, uitsluitend of mede diens gestie 
als ambtenaar van den Burgerlijken Stand ; 
dat van Hoek door een en ander heeft gehan
deld in strijd met zijn ambtseeden als secretaris 
en ambtenaar van den Burgerlijken Stand, met 
art. 104, lid 2, der Gemeentewet, met de wet 
van 23 April 1897, Staat blad n°. 72, en met 
het Kon. besluit van 26 September 1879, 
Staatsblad n°. 155; dat hij door deze handelingen 
in zeer ernstige mate het vertrouwen heeft 
beschaamd, dat zoowel het hooger gezag als 
de Raad, Burgemeester en Wethouders, de 
Burgemeester en de bevolking der gemeente 
in den secretaris en ambtenaar van den Bur
gerlijken Stand moeten kunnen stellen; dat 
door een en ander de positie van den heer Van 
Hoek als secretaris en ambtenaar van den 
Burgerlijken Stand volkomen onhoudbaar is 
geworden, wat te sterker geldt, omdat deze 
feiten bij de geheele bevolking der gemeente 
zijn bekend geworden; dat den heer Van Hoek 
reeds bij raadsbesluit van 29 Januari 1927 is in 
overweging gegeven, zoo spoedig mogelijk zijn 
ontslag te vragen ; dat genoemd besluit door 
den Raad is genomen met algemeene ste=en 
op 3 na; dat 2 tegenstemmers enkel tegen
stemden, omdat het besluit hun niet ver genoeg 
ging en zij ongevraagd ontslag wilden verlee
nen; dat het derde niet-voor temmende lid 

buiten stemming bleef en daartoe de vergade
ring v-erliet ; dat ook dit derde lid, de heer De 
Leeuw Jr., die het initiatief heeft genomen tot 
het onderzoek naar de gestie van den heer 
Van Hoek en voorzitter was van de commissie 
van onderzoek, een voorstander was van onge
vraagd ontslag ; dat de Raad dan ook unaniem 
van de schuld van den heer Van Hoek over
tuigd was; dat niettemin de heer Van Hoek, 
alsof er niets gebeurd was, tot op heden, 12 
maanden na genoemd raadsbesluit, nog steeds 
aanblijft, aldus versmadende de hem met het 
oog op zijn leeftijd geboden gelegenheid tot 
vrijwillige retraite; dat dit aanblijven een 
element van gisting in de anders zoo rustige 
bevolking dezer gemeente heeft gebracht, 
waardoor de eerbied voor het gezag zeer ernstig 
wordt geschaad ; dat de Raad zich daarom thans 
genoodzaakt ziet in het belang der gemeente 
en van hare bevolking den heer Van Hoek 
uit de gemeentedienst- te verwijderen; 

dat Gedeputeerde Staten van Noordbrabant 
aan dit raadsbesluit bij hun besluü van 9 Mei 
1928, G. n°. 406, IVe Afdeeling, goedkeuring 
hebben onthouden, uit overweging, dat van 
Hoek groote schuld heeft en zeker niet vrij 
uitgaat; dat echter eene veroordeeling van 
Van Hoek, als is neergelegd in 's Raads ont
slagbesluit van 1 Februari 1928, naar het 
oordeel hunner vergadering achterwege had 
behooren te blijven, vermits Van Hoek reeds 
veroordeeld was bij 's Raads besluit van 29 
Januari 1927; dat immers bij laatstgenoemd 
besluit is opgeheven de over Van Hoek bij 
raadsbesluit van 16 November 1926 uitgespro
ken schorsing, onder voorwaarde, dat Van Hoek 
eenige verplichtingen, in het raadsbesluit nader 
omschreven, zou nakomen ; dat Van Hoek deze 
verplichtingen en voorwaarden is nagekomen, 
en door den gemeenteraad van Halsteren zelfs 
niet is beweerd, veel minder bewezen, dat Van 
Hoek in eenig opzicht in het vervullen dier 
verplichtingen nalatig zou zijn gebleven of te 
kort geschoten; dat alle feiten, in het voorlig
gend ontslagbesluit tegen Van Hoek aangevoerd, 
reeds bekend waren op het oogenblik, dat de 
Raad zijn hiervoor bedoeld besluit van 29 Janu
ari 1927 - waarbij de schorsing werd opgeheven 
en Van Hoek in zijne ambten werd gehand
haafd - nam, en dat geen nieuwe grieven tegen 
Van Hoek zijn aangevoerd ; dat, waar Van Hoek 
dus reeds wegens zijne feilen was gestraft, en 
de hem opgelegde straf had volbracht, deze zaak 
was afgedaan, en waar geen nieuwe feiten ten 
laste van Van Hoek waren aan te voeren, voor 
den gemeenteraad van Halsteren geen aan
leiding kon bestaan om, zooals bij raadsbesluit 
van 1 Februari 1928 is geschied, andermaal 
een straf - thans van ontslag - over Van Hoek 
uit te spreken ; 

dat van dit besluit de gemeenteraad bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat Van 
Hoek aan de voornaamste verplichting, welke 
het raadsbesluit van 29 Januari 1927 hem 
oplegde, namelijk die om ontslag te vragen, 
niet heeft voldaan; dat Van Hoek enkele dagen 
vóór de raadsvergadering van 29 Januari 1927 
bij een onderhoud met den Burgemeester 
beloofde, dat hij na opheffing van de op l).em 
toegepaste schorsing spoedig zou heengaan ; 
dat de Burgemeester een en ander vertrouwelijk 
heeft medegedeeld aan ~ T ethouder Jankers en 



871 21 :::i 8 PTE.¼ BE R (8 378) 1928 

aan eenige raadsleden, waarop deze in vertrou
wen op d o belofte voor de opheffing der schor
sing stemden ; dat op voorstel van één dezer 
raadsleden, J aspers, in aansluit ing aan deze 
belofte, in het raadsbesluit is opgenomen : 
,,3. Den heer Van Hoek in overweg:ing te geven, 
dat hij zoo spoedig mogelijk zijn ontslag als 
secretaris en ambtenaar van den Burgerlijken 
Stand aanvraagt"; dat men op nakoming van 
eene belofte aan een officieel persoon a ls de 
Burgemeester, moet kunnen vertrouwen; dat 
de Raad dan ook vast en zeker rekende, dat 
Van Hoek nu zou heengaan ; dat Van Hoek 
echter met schending van zijne belofte kalm 
bleef zitten ; dat hij door een en ander in de 
gemeente moreel had afgedaan , zoodat het 
prestige van het gemeentebestuur tegenover 
de burgerij ten zeerste wordt ge chaad, zoolang 
Van Hoek op de secretarie zit; dat, aangezien 
Van Hoek de bedoelde voorwaarde niet heeft 
nageleefd, het raadsbesluit van 1 Februari 
1928 niet anders is dan eene zakelijke anctie 
op het vorige; dat Gedeputeerde Staten h. i. 
aan den moreelen kant d er zaak en aan het 
gemeentebelang geen aandacht hebben ge
schonken; 

Overwegende, dat d e Raad der gemeente 
H alsteren, bij zijn besluit van 29 J anuari 1927, 
heeft geregeld de gevolgen, welke dit college 
voor A. L. F. P. van Hoek, secretaris en ambte
naar van den Burgerlijken Stand dier gemeente, 
heeft meenen te moeten verbinden aan de door 
hem gepleegde onregelmatigheden in de ge
meente-administratie ; 

dat blijkens de overgelegde stukken A. L. F . 
P. van H oek aan de hem op het evengenoemde 
raadsbesluit opgelegde verplichtingen heeft 
voldaan; 

dat onder die verplicht ingen niet was opge
nomen het aanvragen van ontslag , doch dat 
bij het evengenoemde besluit den functionaris 
enkel in overweging werd gegeven, dit t e doen 
en integendeel d e wenschelijkheid werd uitge
sproken hem, vooral met het oog op zijn leef
tijd, een kans te geven zich in zijn betrekkingen 
te handhaven ; 

dat de gemeenteraad, nu van nieuwe feiten 
niet is gebleken, niet de vrijheid had, om - zoo
als in zijne vergadering van 1 F ebruari 1928 
is geschied - A. I,. F . P. van Hoek in verband 
met de destij ds door hem gepleegde onregel
matigheden ongevraagd ontslag te verleenen ; 

dat mitsdien Gedeputeerde Staten terecht 
goedkeuring aan het raadsbesluit van 1 Febru
ari 1928 hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

en L andbouw i belast enz. (W. v. G.) 

21 Septemb er 1928. BESLUIT, houdende be
schikking op het beroep ingevolge de Wa
terstaatswet 1900, ingesteld door den Ont
vanger der Registratie en Domeinen te 
Hardegarijp tegen het besluit van Gede
puteerde Staten van Friesland van 29 
Juni 1927 n°. 142, 2e Afdeeli ng W., tot 
gewijzigde vaststelling van den A lgemee
nen Li gger van het Waterschap Tietjerk. 
S . 378. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Ontvanger der R egistratie en Domeinen 
te Hardegarijp tegen het beslu it van Gedepu
teerde Staten van Friesland van 29 Juni 1927, 
n° . 142, 2e Afdeeli ng W, tot gewijzigde vast
stelling van den A lgemeenen Ligger van het 
waterschap Tietjerk; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
11 Januari 1928, n°. 41, en 1 Augustus 1928, 
n° . 41/313; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
W aterstaat van 18 Septembe1· 1928, n°. 384, 
Afdeeling Waterstaat A; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Friesland bij hun evenvermeld besluit den 
Algemeenen L igger betreffende het water
schap Tietjerk hebben vastgesteld; dat daar
bij o. m. ongegrond is ve rklaard een door den 
Ontvanger van de Registratie en Domeinen te 
Hardega,-ijp namens den Staat der Nederlan
den tegen dien ligger ingebrachte reclame, ge
ri cht tegen de plaatsing als belastbare gron
den op den ligger van perceelsgedeelten in 
eigendom toebehoorende aan den Staat en ge
bruikt ten behoeve va n den spoorweg L eettwar
den-Groningen, met name de bermen van de 
bedoelde spoorbaan, welke bermen met de 
spoorbaan zelf, als vormende één geheel, naar 
de meening van den reclamant, bestemd zou
den zijn voor den openbaren dienst en daarom 
zouden behooren te worden vrij gesteld; 

dat Gedeputeerde Staten dienaangaande heb
ben overwogen, dat h. i. eigendommen, om te 
kunnen worden beschouwd als bestemd voor 
den publieken dienst, moeten worden gebezigd 
door een publiekrechtelijk lichaam of zijne 
organen in of ten behoeve van de uitoefening 
van zijn publiekrechtel ijke functie ; dat nu de 
in het waterschap Tietjerk gelegen gedeelten 
van de spoorbaan L eemvarden-Groningen wel
iswaar eigendom zijn van den Staat, maar 
worden gebruikt door de Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen, welke Maat
schappij noch een publiekrechtelijk lichaam is 
of een orgaan daarvan, noch een publiekrech
telijke functie uitoefent; dat derhalve de ge
heele spoorbaan, met inbegrip van de bermen, 
en niet de bermen alleen in de waterschaps-
1 asten behooren te worden aangeslagen.; dat 
dientengevolge de belastbare grootte van die 
geheele baan opnieuw moet worden vastge
steld; 

dat van het bes! uit van Gedeputeerde Staten 
de Ontvanger der R egistratie en Domeinen te 
Ha,·degarijp, ten deze den Staat der Neder
landen vertegenwoordigende, bij Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat voor de in arti
kel 7, lid 2, n°. 3, van het Bijzonder regle
ment voor het waterschap Tietjerk bedoelde 
vrijstelling van polder lasten voor werken, die 
be temd zijn voor den openbaren dienst, niet 
de eisch gesteld wordt, -dat er moet zijn een 
eigendom, bestemd voor den publ ieken dienst 
eng bezigd door een p ubliekrechtelijk lichaam 
of zijn organen in of ten behoeve van de uit
oefen ing van zijn publiekrechtelijke functie, 
doch enkel het feit van te zijn "een werk be
stemJ voor den openbaren dienst" recht op 
vrij stelling geeft; dat het reglement i=ers 
niet spreekt van "publieken diens t" en zich 
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dus niet beperkt tot verrichtingen, welke uit- ' 
drukkelijk door de wet tot takken van over
heidszorg gestempeld zijn en door een pu
bliekrechtel ijk lichaam of een orgaan hiervan, 
als zijn functie zijn uitgeoefend; dat de erin 
opgenomen woorden "werk bestemd voor den 
openbaren dienst" in dezen zin ·zullen zijn te 
verstaan, dat de betrekkel ij ke perceelen of 
pe rceelsgedeelten alleen worden gebru ikt ten 
a lgemeenen n utte en in het openbaar belang, 
onverschi llig aan wie die perceelen (werken) 
toebehooren, of wie deze gebruikt; dat de be
temming voor den openbaren dienst in den 

zin der verordening, naar deze beginselen ook 
door een ander dan het publiekrechtelijk 
lichaam of zijne organen, aan een werk kan 
worden gegeven, en afgezien dus van de vraag, 
of de Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen, in dit ve1·band, niet reeds als zoo
danig lichaam of een orgaan er van, kan wor
den aangemerkt, haar taak toch wel stellig 
als van algemeen nut en in het openbaar be
lang zal moeten worden beschouwd, en die 
Maatschappij, den Staatsgrond mitsdien voor 
dit doe l gebru ikende, dit werk bestemt voor 
den openbaren dienst in den zin der genoemde 
verordening ; 

Overwegende, dat artikel 7 van het Bijzon
der reglement voor het waterschap Tietjerk 
in de gemeente Tietje,·kstemdeel bepaalt, dat 
de verplichting tot bestrijding van de uitga
v n van het waterschap rust op de in het wa
terschap gelegen eigendommen, van welke 
verplichting echter worden vrijgesteld o.m. 
de in het waterschap aanwezige werken, die 
be temd zijn voor den openbaren dienst; 

dat de bestreden besl issing een ontkennend 
antwoord op de vraag, of de bedoelde spoor
wegterre inen bestemd zijn voor den openbaren 
dienst, blij kbaar doet steunen op het feit, dat 
de ondernemer van den spoorwegdienst is eene 
naamlooze vennootschap en niet de Overheid; 

dat echter deze onderscheiding Ons n iet be
sl issend voorkomt, daar het karakter van den 
spoorwegdienst en zij ne beteekenis voor het 
p ubliek dezelfde zijn, hetzij de dienst na 
naasting van den spoorweg mocht worden uit
geoefend door de Overheid, hetzij de ui toefe
ning blij ft geschieden ingevolge door de Over
heid verleende, bij de · wet bekrachtigde con
cessie, die den ondernemer doorloopend ver
plicht tot uitoefening van den dien t met in
ach tneming van de bij of krachten de poor
wegwet gestelde voorschriften; 

dat deze regeling bij conce ie, medebren
gende verpl ichting tot exploitatie ten behoeve 
van een ieder, die op den voet der wettelijke 
voorschr iften gebruik van den dienst wil ma
ken, en onder bij de wet omschreven Over
he idsto zicht, den spoorwegdienst stempelt tot 
een openbaren dienst, en bij gevolg de tot den 
spoorweg behoorende terreinen moeten worden 
beschouwd als te zij n bestemd voor den open
baren d ienst; 

Gez ien de Waterstaatswet 1900 en het Bij
zonder reglement voor het waterschap Tiet
jerk; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met handhaving voor het overige van het 

bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van 
Friesland van 29 J uni 1927, n°. 142, 2e Af
de li ng W , dat beslu it aldus te wijzigen, dat 

in den Algemeenen Ligger voor het wat.er
schap T ietjerk vervalt de vermelding van de 
Staatseigendommen, behoorende tot den spoor
weg L eeuwarden- Groningen. 

Onze Mini ter voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat met het rap
port van Onzen Minister in het Staatsblad zal 
worden geplaat t en waarvan a fschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeel ing voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 21sten Septembe.r 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister ,·an Waterstactt, H . v. d. V egt e. 
(Uitgeg. 11 Oct. 1928.) 

J\IU-HSTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

N°. 394. 

Afdeeling 
\V a t e r s t a a t A. 

's-Gravenhage, den 18 September 1928. 
Aan de Koningin. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur, heeft mij toegezonden 
het door de Afdeeling aan Uwe Majesteit uit
gebracht advies van 11 Januari 1928, n°. 41, 
met ontwerp-be luit, betreffende het beroep, 
door den Ontvanger der Registratie en Do
meinen te Hardegarijp inge teld tegen het 
be luit van Gedeputeerde Staten van Fries
land van 29 Juni 1927, n° . 142, 2e Afdeel ing 
W ., tot gewijzigde vastst.ell ing van den Al ge
meenen ligger van het wat.erschap Tietjerk. 
Het door de Afdeeling voorgedragen ontwerp
besluit luidt als volgt: 

,,Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingest.eld door 

den Ontvanger der Registratie en Domeinen 
te H ardegarijp tegen het beslui t van Gedepu
teerde Staten van Friesland van 29 Juni 1927, 
n° . 142, 2e Afdeeling W, tot gewijzigde vast
steJl ing van den Algemeenen Ligger van het 
waterschap Tietjerk; 

Den Raad van Stat.e, Afdeeling voor de 
GeschiJlen van Bestuur, gehoord, advie van 
11 Januari 1928, n°. 41; . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van ......... ; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Friesland bij hun evenvermeld besluit den al
gemeenen I igger betreffende het waterschap 
Tietjerk hebben vastgesteld; dat daarbij on
der meer ongegrond is verkl aard eene door 
den Ontvanger der Registratie en Domeinen 
te H ardegarijp namens den Staat der Neder
landen tegen dien ligger ingebrachte reclame, 
gericht tegen de plaatsing a ls belastbare gron
den op den ligger van perceelsgedeelten in 
eigendom toebehoorende aan den Staat en ge
bruikt ten behoeve van den spoorweg L eeuwa·r
den-Groningen, met name de bermen van de 
bedoelde spoorbaan, welke bermen met de 
spoorbaan zelf, als vormende één geheel, naar 
de meening van den reclamant, bestemd zou
den zijn voor den openbaren dienst en daarom 
zouden behooren te worden vrijgest.eld ; 

dat Gedeputeerde Staten d ienaangaande 
hebben overwogen, dat h . i. eigendommen, om 
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te kunnen worden beschouwd als bestemd voor 
den publieken dienst, moeten worden gebezigd 
door een publiekrechtelijk lichaam of zijne 
organen in of ten behoeve van de uitoefening 
van zijn pub! iekrechtelijke functie; dat, nu 
de in het waterschap Tietjerk gelegen gedeel
ten van de spoorbaan Leeuwarden- Groningen 
weliswaar eigendom zijn van den Staat, maar 
worden gebruikt door de Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen, welke maat
schappij noch een publiekrechtelijk lichaam is 
of een orgaan daarvan, noch een publ iekrech
telijke functie uitoefent; dat dethalve de ge
heele spoorbaan, met inbegrip van de bermen, 
en niet de bermen alléén, in de waterschaps
lasten behoort te worden aangeslagen; dat 
dientengevolge de belastbare grootte van die 
geheele baan opnieuw moet worden vastge
steld; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
de Ontvanger van de Registratie en Domeinen 
te Hardegarijp ten deze den Staat der eder
landen vertegenwoordigende, bij Ons in be
roep is gekomen, aanvoerende, dat voor d~ in 
artikel 7, lid 2, n°. 3, van het Bijzonder Re
glement van het waterschap Tietjerk bedoelde 
vrijstelling van polderlasten, voor werken, die 
bestemd zijn voor tlen openbaren dienst, niet 
de eisch gesteld wordt, dat er moet zijn een 
eigendom, bestemd voor den publieken dienst 
en gebezigd door een publiekrechtelijk lichaam 
of zijne organen in of ten behoeve van de uit
oefening van zijn publiekrechtelijke functie, 
doch enkel het feit van te zijn "een werk be
stemd voor den openbaren dienst" recht op 
vrijstelling geeft; dat het Reglement immers 
n iet spreekt van "publieken dienst" en zich 
dus niet beperkt tot verrichtingen, welke uit
drukkelijk door de wet tot takken van over
heidszorg gestempeld zijn en door een publiek
rechtelijk lichaam of een orgaan hiervan, als 
zijn functi e, zijn uitgeoefend; dat de erin op
genomen woorden " werk bestemd voor den 
openbaren dienst" in dezen zin zullen zijn te 
verstaan, dat de betrekkelijke perceel en of 
perceelsgedeelten alleen worden gebruikt ten 
a lgemeenen nutte en in het openbaar belang, 
onverschillig aan wie die perceelen (werken) 
toebehooren, of wie deze gebruikt; dat de 
bestemming voor den openbaren dienst, in den 
zin der verordening, naar deze beginselen ook 
door een ander dan een publiekrechtelijk 
lichaam of zijne organen, aan een werk kan 
worden gegeven, en afgezien dus van de vraag, 
of de Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen, in dit verband, niet reeds als een 
zoodanig lichaam of een orgaan ervan, kan 
worden aangemerkt, haar taak toch wel stel
lig als van algemeen nut en in het openbaar 
belang zal moeten worden beschouwd, en die 
Maa1'schappij, den Staatsgrond mitsdien voor 
dit doel gebruikende, dit werk bestemt voor 
den openbaren dienst, in den zin der genoem
de verordening; 

Overwegende: dat artikel 7 van het Bijzon
der Reglement voor het waterschap Tietjerk 
in de gemeente 1'ietjerksteradeel bepaalt, dat 
de verplichting tot bestrijding van de uitgaven 
Yan het waterschap rust op de in het water
schap gelegen eigendommen, van welke ver
plichting echter worden vrijgesteld onder mee, 
de in het waterschap aanwezige werken, die 

be temd zijn voor den openbaren dienst; 
dat niet kan worden gezegd, dat de spoor

wegterreinen bestemd zijn voor den openbaren 
dienst, aangezien de dienst der spoorwegen -
hoezeer ook een algemeen belang dienende -
niet als een openbare dienst kan worden be
schouwd; 

dat derhalve Gedeputeerde Staten bij hun 
bestreden besluit terecht hebben geoordeeld, 
dat ook de daarvoor in aanmerking komende 
perceelen van den spoorweg Leeuwarden
G,·oningen op den ligger behooren te worden 
gebracht; 

Gezien de Waterstaa tswet 1900 en het Bij
zonder Reglement voor het waterschap Tiet
jerk in de gemeente 1'ietje1·ksteradeel; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast met 

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

De Minister van Wate?"Staat" 
Met mijne bedenkingen tegen dit ontwerp

be luit heb ik de Afdeeling in kennis gesteld 
bij den volgenden brief van 30 Juni 1928, La. 
B, Afdeeling Waterstaat A: 

"Met de beslissing, voorgedragen bij Uw 
adv ies aan Hare Majesteit de Koningin van 
11 Januari 1928, n°. 41, inzake het beroep 
van den Ontvanger van de Registratie en Do
meinen te Hardegarijp tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Friesland van 29 
Juni 1927, n°. 142, 2e Afdeeling W. , tot ge
wijzigde vaststelling van den Algemeenen Lig
ger voor het waterschap "Tietjerk", kan ik 
mij voorshands niet vereenigen. 

Naar het schijnt, acht Uwe Afdeeling met 
Gedeputeerde Staten het feit beslissend, dat 
het spoorwegbedrijf wordt uitgeoefend door 
een particuliere onderneming, en is, naar zij 
meent, hierdoor uitgemaakt, dat het spoor
wegterrein niet i bestemd voor den open
baren dienst. Blijkbaar zou het, naar Uw ge
voelen anders zijn, indien de Overheid exploi
tant ware. De meening nu, dat de spoorweg
dien t door naasting en invoering van staats
explo itatie een openbaar karakter zou erlan
gen, dat daaraan tevoren ontbrak, is naar 
mijn gevoelen niet juist. In beide gevallen is 
de aard van het bedrijf en zijn beteekenis voor 
het publiek deze] fde. De particuliere onder
nemer oefent het bedrij f niet in vrijheid uit, 
maar wordt door zijn bij de wet bekrachtigde 
concessie ( overeenkomsten 1890, 1920 en 1925 
SS/HS1) tot voortdurende uitoefening van den 
dienst verplicht, onder toezicht van de Over
heid en met inachtneming van de bij en krach
tens de Spoorwegwet gegeven voorschriften. 

Deze bij concessie opgelegde verplichting tot 
exploitatie ten behoeve van een ieder, die van 
den dienst op den voet der wettelijke voor
schriften gebruik wil maken, stempelt naar 
mijn gevoelen den spoorwegdienst tot een 
openbaren dienst. Dientengevolge zouden de 
tot den spoorweg behoorende terreinen moeten 
worden beschouwd als bestemd tot den open
baren dienst, en zou het beroep niet ongegrond 
behooren te worden verklaard. 

Op grond van de algemeene machtiging, ver
leend bij Kabinetsschrijven van 29 Maart 1926, 
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n°. 20, moge ik de op deze zaak betrekking 
hebbende stukken aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, ter 
nadere overweging doen toekomen." 

De Afdeeling deed mij daarop het volgende 
nader advies toekomen: 

N°. 41/313. 

's-Gravenhage, 1 Augustus 1928. 
Aan de Koningin. 

Krachtens machtiging van Uwe Majesteit 
heeft de Minister van Waterstaat, met een 
schrijven van 30 Juni 1928, La. B , Afdeeling 
Waterstaat A. , bij den Raad van State, Af
deeling voor de Geschillen van Bestuur, op
nieuw ter overweging aanhangig gemaakt het 
beroep, ingesteld door den Ontvanger van de 
Registratie en Domeinen te Ha,·degarijp tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Friesland van 29 Juni 1927, n° . 142, 2e Af
deel ing W., tot gewijzigde vaststelling van den 
Algemeenen Ligger van het Waterschap Tiet
jerk. 

De M inister merkt op, dat de aard van het 
spoorwegbedrijf en zijne beteekenis voor het 
publiek dezelfde zijn , wanneer de exploitatie 
u itgaat van de Overheid of wel van eene par
t iculiere onderneming. De part iculiere onder
nemer oefent zijn bedrijf niet in vrijheid uit, 
maar wordt door zijn bij de wet bekrachtigde 
concessie tot voortdurende uitoefening van den 
dienst verplicht onder toezicht van de Over
heid en moet in acht nemen de bij en krach
tens de Spoorwegwet gegeven voorschriften. 
Deze bij de concessie opgelegde verplichting 
ten behoeve van een ieder, die van den dienst 
op den voet der wettelijke voorschriften ge
bruik wil maken, stempelt naar het gevoelen 
van den Minister, den spoorwegdienst tot een 
openbaren dienst. 

Aanvankelijk kan de Minister zich daarom 
met het door de Afdeeling voorgedragen ont
werp-besluit, dat eene tegenovergestelde op
vatting voorstaat, niet vereeni gen. 

De Afdeel ing stelt voorop, dat het begri p 
,,openbare dienst" eene verschillende uitleg
ging toe! aa t. 

Zij meent echter, dat bezwaarlijk de betee
kenis van een bedrijf voor het publiek of de 
omstandigheid, dat een bedrijf eene concessie 
van Overhe idswege heeft, welke onder zekere 
voorwaarden tot exploi tatie onder Overheids
toezicht verplicht, a ls criteria kunnen worden 
aanvaard. Eene maatschappij, die krachtens 
gemeentelijke concessie een trambedrijf in eene 
gemeente exploiteert, eene autobusonderne
ming, die onder toezicht van de Overheid en 
overeenkomstig wettelij ke voorschriften, een 
autobusdienst onderhoudt, zouden dan open
bare diensten exploiteeren. Bij zoodanige op
vatting komt het nauwe verband tusschen den 
term "openbaar" en "Overheid" niet tot zijn 
recht. Voornoemde diensten onderhouden wel 
openbare middelen van vervoer, dienen wel 
het a lgemeen belang, ma"r zijn geen openbarn 
diensten. Ook de tegenover de Overheid OT) 

zich genomen verplichting tot blijvenu~ ex
ploitatie kan het criterium niet zijn; t~6"n
over de verplichtingen, welke uit de concessie 
voortvloeien, staat de bescherming, welke uit 

de concessie volgt; op den aard van het be
drijf heeft de concessie geen invloed. 

Naar de meening der Afdeeling is een open
bare dienst een dienst, uitgaande van een 
openbaar lichaam ten behoeve van de vervul
ling van zijne publiek,·echtelijke functie. Dan 
eerst staat het publiek karakter van een dienst 
vast. 

Temeer verdient de uitlegging van de Af
deeling de voorkeur, nu blijkens het advies 
van Gedeputeerde Staten, vrijstelling voor de 
Nederlandsche Spoorwegen onredelijk zou zijn. 

Op grond •van het vorenstaande meent de 
Afdeeling haar advies te moeten handhaven en 
geeft zij Uwer Majesteit zeer eerbiedig in 
overweging het aangeboden ontwerp-besluit te 
bekrachtigen. 

D e Voorzitter der Afdeeling voor de 
Geschillen van B est·uur, 

(get.) van Lynden v. Sandenburg." 

Het nader betoog van de Afdeeling heeft 
mij niet overtuigd van de juisthe id harer op
vatting. 

Sare verklaring, dat openbaar is een d ienst, 
uitgaande van een openbaar lichaam ten be
hoeve van de vervulling van zijne publ iekrech
telijke functie, is naar mijn gevoelen niet be
slissend, daar de vraag, tot hoever de bemoei
ingen, waartoe de Overheid ter vervulling van 
hare taak verplicht is, zich uitstrekken, en 
welke vorm voor die bemoeiingen moet wor
den gekozen naar t ijden en omstandigheden 
zich leent tot uiteenloopende beantwoording. 

Dat naar mijn standpunt ook een inter
communale autobusdienst een openbare d ienst 
zou zijn, kan n iet worden toegegeven, daar de 
ondernemer van dit openbaar vervoermi ddel 
ingevolge de wet geen concessie, doch slechts 
eene vergunning behoeft, en dus niet verpl icht, 
maar enkel bevoegd tot exploiteeren is. Of 
naar dat standpunt eene gemeentelijke tram
concessie volledig zou mogen worden gelijk
gesteld met eene bij de wet bekrachtigde spoor
wegconcessie, behoeft thans niet te worden uit
gemaakt. Herinnerd moge wor den, dat onder 
de werken, ten behoeve waarvan de wetten van 
23 Mei 1899 (Staatsblad n°. 129) en 13 Mei 
1927 ( Staatsblad n°. 127) betreffende ophef
fing van belemmeringen, uit verordeningen of 
uit privaatrecht voortspruitende, kunnen wor
den toegepast, in hare artikelen 1 worden ge
noemd werken, ingevolge concess ie tot stand 
gebracht, en dat deze werken evenzeer als die, 
ondernomen door de Overheid, tot openbare 
werken door den wetgever worden gestempeld. 
Niet de persoon van den uitvoerder, maar de 
aard van het werk geeft daaraan dus a ller
eerst het karakter van openbaarheid. 

I s nu een bij concessie toegestaan werk naar 
deze wetten, en blijkbaar ook naar artikel 2 
der onteigeningswet, een openbaar werk, dan 
valt niet in te zien, waarom de spoorweg
dienst, volgens bij de wet bekrachtigde co11-
cessie uitgeoefend, niet zoude zijn een open
bare dienst. De omstandighei<l, dat de Over
heid, ir. ;-,laats van zei ve den dienst uit te 
oefom,n, ,0 ,t bij concessie heeft opgedragen 
:::a.::: ""n ander, brengt geen verandering in het 
openbaar karakter van den dienst, dat juist in 
de concessie tot uitdrukking blijft komen. 

Nog zij gevraagd, of men b.v. zou mogen 
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aannemen, dat het Noordzeekanaal, toen het 
van 1876 tot 1882 onder beheer was van eene 
concessionarisse, de Amsterdamsche Kanaal
maatschappij, niet strekte ten openbaren dien
ste, maar deze bestemming eerst verwierf door 
den overgang aan het Rijk. Opmerking ver
dient hierbij, dat tot 1893 kanaal- en haven
gelden werden gèheven. Omtrent ettel ijke 
openbare verkeersmiddelen te water en te 
land zou eene derge lijke vraag gesteld kunnen 
worden, en in al dergelijke govallen ligt naar 
mijn gevoelen het antwoord voor de hand, dat 
regeling bij concessie niet te kort doet aan de 
bestemming ten openbaren dienste. 

De door de Afdeeling ten slotte ondersteun
de meening van Gedeputeerde Staten, dat vrij 
stelling van spoorweggrond onredelij k is, komt 
mij minder juist voor. Gedeputeerde Staten 
beroepen zich op de voordeelen, die de spoor
weg van het waterschap heeft, doch zien voo1·
bij, dat dit beroep zou moeten pleiten tegen 
vrijstelling ook van volgens hen wel door het 
voorschrift bedoelde terreinen, en derhalve 
eigenlij k tegen dat voorschrift zelf . Verder 
achten zij op sommige plaatsen de bermen zoo 
breed, dat "zonder bezwaar voor den dienst 
groote stukken daarvan zouden kunnen wor
den gemist". Blij kbaar hebben Gedeputeerde 
Staten, te wier beoordeeling de e ischen van 
den spoorwegdienst niet staan, niet gedacht 
aan den steeds voorgeschreven aanleg voor 
dubbel spoor, noch aan den invloed van plaat
selijke omstandigheden. In allen gevalle zou 
de vrij stelling n iet kunnen worden ingeroepen 
voor gronden, d ie niet geacht kunnen worden 
tot den spoorweg te behooren. 

Ik moge Uwer Majesteit zeer eerbiedig in 
overweging geven het bij gevoegde, overeen
komstig mijne opvatting opgemaakte ontwerp
besluit te bekrachtigen. 
De Minister van Wate1'Staat, H. v. d. V egt e. 

21 September 1928. BESLUIT, houdende 
beslissing op het beroep ingevolge de 
Waterstaatswet 1900 ingesteld door de 
Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschap
pij te Utrecht tegen het besluit van Gede
puteerde Staten van Friesland van 23 
Maart 1927 n°. 122, 2e afd. W., tot vast
stelling van de liggers voor het water
schap " de Oosterhemmen". S . 379. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschap
pij te Utrecht tegen het besluit van Gedepu
teerde Staten van Friesland van 23 Maart 
1927, n°. 122, 2de afdeeling W., tot vaststel
ling van de liggers voor het waterschap "de 
Oosterhemmen"; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 29 Augustus 1927, n°. 694, en van 1 Au
gustus 1928, n°. 694/314; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 18 September 1928, n°. 385, 
afdeeling Waterstaat A.; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Friesland bij besluit van 23 Maart 1927 de 
li ggers voor het waterschap " de Oosterhem
men" hebben vastgesteld, daarbij ongegrond 
verklarende het bezwaar van de Directie der 

Nederlandsche Spoorwegen tegen de plaatsing 
op de liggers van den in het waterschap ge
legen Staatseigendom, behoorende tot den 
spoorweg Stavoren-Leei,warden, dat h. i. als 
voor den openbaren dienst bestemd terrein 
volgens de slotbepal ing van artikel 7 van het 
bijzonder reglement voor het waterschap "de 
Oosterhemmen" van de in de alinea's 1 en 2 
van dit artikel bedoelde verplichtingen is vrij
gesteld; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij h ebben 
overwogen, dat het spoorwegterrein bestemd is 
om gebruikt te worden uitsluit.end ten be
hoeve van het bedrijf eener particuliere Maat
schappij, wier werkzaamheden, ofschoon daar
bij ook een algemeen belang wordt gediend, 
toch niet gezegd kunnen worden deel uit te 
maken van eenigen openbaren dienst; 

dat van dit bes] uit de Directie der Hol
landsche IJzeren Spoorweg Maatschappij bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende dat 
de opvatting van Gedeputeerde Staten in strijd 
is met de tot nu toe steeds gehuldigde opvat
t ing, dat de spoorweg met a lle daarbij be
hoorende terreinen "als voor den openbaren 
dienst bestemde terreinen" is te beschouwen, 
voor welk doel dan ook destijds deze gronden 
door den Staat zijn aangekocht of onte igend; 

Overwegende, dat artikel 7 van het Bijzon
der Reglement voor het waterschap "de Oos
terhemmen" bepaalt, dat de verplichting tot 
bestrijd ing van de uitgaven voor de oprich
ting van het waterschap en van de uitgaven, 
verbonden aan het bestuur en de algemeene 
administratie, rust op de in het waterschap 
gelegen en daarbij belanghebbende eigendom
men, zullende van deze verplicht ing worden 
opgemaakt een algemeene ligger, behoudens 
vrijstelling van · deze verplichtingen o. m. van 
de in het waterschap aanwezige werken, die, 
en .voor zoover zij bestemd zijn voor den open
baren d ienst; 

dat de bestreden besliss ing eep ontkennend 
antwoord op de vraag, of de bedoelde spoor
wegterre inen bestemd zijn voor den openbaren 
d ienst, blijkbaar doet steunen op het feit, dat 
de ondernemer van den spoorwegdienst is 
eene naamlooze vennootschap en niet de Over
he id; 

dat echter deze onderscheiding Ons niet be
slissend voorkomt, daar het karakter van den 
spoorwegdienst en zijne beteekenis voor het 
publiek dezelfde zijn hetzij de dienst na naas
ting van den spoon~eg mocht worden uitge
oefend door de Overheid, hetzij de u itoefening 
blijft geschieden ingevolge door de Overheid 
verleende, bij de wet bekrachtigde concessie, 
die den ondernemer doorloopend verp licht tot 
uitoefen ing van den dienst met inachtneming 
van de bij of krachtens de Spoorwegwet ge
stelde voorschriften; 

dat deze regeling bij concessie, medebren
gende verplichting tot exploitatie ten behoeve 
:van een ieder, die op den voet der wettelijke 
voorschriften gebruik van den dienst wi l ma
ken, en onder bij de wet omschreven Over
heidstoezicht, den spoorwegdienst stempelt tot 
een openbaren dienst, en bijgevolg de tot den 
spoorweg behoorende terreinen moeten worden 
beschouwd als te zijn bestemd voor den open
baren dienst; 

Gezien de Waterstaatswet 1900 en het Bij-
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zonder R eglement voor het waterschap " de 
-Oosterhemmen" · 

Hebben go~dgevonden en verstaan: 
met handhaving voor het overige van het 

bestreden beslui t van Gedeputeerde Staten 
van Friesland van 23 Maart 1927, n° . 122, 
2de Afdeeling W, dat beslu it aldus te wijzi
gen, dat in de liggers van het waterschap 
" de Oosterhemmen" vervalt de vermelding 
van den Staatseigendom, behoorende tot den 
spoorweg Stavoren-Leeuwarden. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat met het rap
port van Onzen Minister in het Staatsblad 
zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

' s-Gravenhage, den 21sten September 1928. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Wate1'Staat, H. v.d. V egt e. 
(Uitgeg. 11 Octob er 1928.) 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

N°. 385. 

Af d ee ling: 
W a t e r s t a a t A. 

's-Gravenhage, 18 September 1928. 
Aan de K oningin. 

D e Raad van State, Afdeeling voor de Ge
chill en van Bestuur, heeft mij toegezonden 

het door de Afdeeling aan Uwe M a jeste it uit
gebracht advies van 29 Augustus 1927, n°. 
•694, met ontwe1·p-besluit, betreffende het be
roep, door de Holl andsche IJzeren Spoorweg 
Maatschappij te Ut,·ec ht ingesteld tegen het 
beslu it van Gedeputeerde Staten van Fries
land van 23 Maart 1927, n°. 122, 2de Afdee
l ing W., tot vaststelling van de liggers voor 
het waterschap " de Oosterhemmen". 

Het door de Afdeeli ng voorgedragen ont
werp-besluit luidt a ls volgt : 

,,W ij WILHELMINA, enz.; 
B eschikkende op het beroep, ingesteld door 

de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschap
pij te Utrecht tegen het beslui t van Gede
puteerde Staten van Friesland van 23 Maart 
1927, n°. 122, 2de afdeel ing W., tot vast
stelling van de liggers voor het waterschap 
,, de Oosterhemmen" ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur gehoord, adv ies van 
29 Augustus 1927, n°. 694; 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
Waterstaat van .. ... ... . 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Friesland bij besluit van 23 Maart 1927 de 
liggers voor het waterschap " de Oosterhem
men" hebben vastgesteld, daarbij ongegrond 
verkl a rende het bezwaar van de Directie der 
N ederlandsche Spoorwegen tegen de plaatsing 
op de liggers van den in het waterschap ge
legen Staatse igendom, behoorende tot den 
spoorweg Stavoren-L eeuwarden ; dat h. i. a ls 
voor den openbaren dienst bestemd terrein 
volgens de slotbepaling van artikel 7 van het 
bijzonder reglement voor het waterschap "de 
Oosterhemmen" van de in de alinea's 1 en 2 
van dit artikel bedoelde verplichtingen is vrij
gesteld ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat het spoorwegterrein bestemd is 
om gebruikt te worden u itslui tend ten be
hoeve van het bedrijf eener particul iere Maat
schappij , wier werkzaamheden - ofschoon daar
bij ook een algemeen belang wordt gediend 
- toch niet gezegd kan worden deel uit te 
maken van eeni gen openbaren dienst ; 

dat van dit besluit de Directie der Hol 
landsche IJzeren Spoorweg Maatschappij bij 
Ons in beroep is gekomen , aanvoerende dat 
de opvatting van Gedeputeerde Staten in strijd 
is met de tot nu toe steeds gehuld igde opvat
ting, dat de spoorweg met alle daarbij be
hoorende terreinen "als voor den openbaren 
dienst bestemde terreinen" is te beschouwen, 
voor welk doel dan ook destijds deze gronden 
door den Staat zijn aangekocht of onteigend; 

Overwegende, dat artikel 7 van het Bijzon
der Reglement voor het waterschap "de Oos
terhemmen" bepaalt, dat de verplichting tot 
bestrijding van de uitgaven voor de oprich
ting van het waterschap en van de uitgaven, 
verbonden aan het bestuur en de algemeene 
administratie, rust op de in het waterschap 
gelegen en daarbij belanghebbende eigendom
men, zullende van deze verplichting worden 
opgemaakt een a lgemeene li gger, behoudens 
vrijstelling van deze verplichtingen o. m. van 
de in het waterschap aanwezige werken , die, 
en voor zoover zij bestemd zijn voor den open
baren dienst; 

dat niet kan worden gezegd, dat de spoor
wegterreinen bestemd zijn voor den openbaren 
dienst , aangez ien de dienst der spoorwegen -
hoezeer ook een a lgemeen belang dienende -
niet a ls een openbare dienst kan worden be
schouwd; 

dat derhalve Gedeputeerde Staten bij hun 
bestreden besluit te recht hebben geoordeeld, 
dat ook de daarvoor in aanmerking komende 
terreinen van den spoorweg Stavoren
L eeuwarden op den ligger behooren te wor
den geplaatst; 

Gezien de Waterstaatswet en het Bijzonder 
R eglement voor het waterschap "de Ooster
hemmen"; 

Hebb'en goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast met 

de uitvoering van di t besluit, waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

, den 
De Minister van Waterstaat, 

Met m ijne bedenkingen tegen dit ontwerp
beslui t heb ik de Afdeeling in kennis gesteld 
bij den volgenden brief van 30 Juni 1928, 
L a. C., afdeel ing Waterstaat A : 

"Met de beslissing, voorgedragen bij Uw 
advies aan Hare Majesteit de Koningin van 
29 Augustus 1927 n° . 694 in zake het beroep 
van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maat
schappij te Ut,·echt tegen het besluit van Ge
deputeerde Staten van Friesland van 23 Maart 
1927, n°. 122, 2de afdeeling W., tot vaststel
ling van de liggers voor het waterschap " de 
Oosterhemmen" kan ik mij voorshands niet 
vereenigen. 

Naar het schijnt acht Uwe Afdeeling met 
Gedeputeei·de Staten het feit beslissend, dat 
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het spoorwegbedrijf wordt ui tgeoefend door 
een particul iere onderneming, en is, naar zij 
meent, h ierdoor uitgemaakt, dat het spoor
wegterrein niet is bestemd voor den openbaren 
dienst. Blijkbaar zou het naar Uw gevoelen 
anders zijn, indien de Overheid exploitant 
ware. De meen ing nu, dat de spoorwegdienst. 
door naasting en invoering van Staatsexploi
tatie een openbaar karakter zou erlangen, 
dat daaraan te voren ontbrak, is naar mijn 
gevoelen niet juist. In beide gevallen is de 
aard van het bedrijf en zijn beteekenis voor 
het publiek dezelfde. De particuliere onder
nemer oefent het bedrijf niet in vrijheid uit, 
maar wordt door zijn bij de wet bekrachtigde 
concessie (overeenkomsten 1890, 1920 en 1925 
SS/HS) tot voortdurende uitoefening van den 
dienst verplicht onder toezicht van de Over
heid en met inachtnem ing van de bij en krach
tens de Spoorwegwet gegeven voorschriften. 

Deze bij concess ie opgelegde verplichting 
tot exploitatie ten behoeve van een ieder, die 
van den dienst op den voet der wettelijke 
voorschriften gebruik wil maken, stempel t 
naar mijn gevoelen den spoorwegdienst tot 
een openbaren d ienst. Dientengevolge zouden 
de tot den spoorweg behoorende terre inen 
moeten worden beschouwd als bestemd tot den 
openbaren di enst, en zou het beroep niet on
gegrond behooren te worden verklaard. 

Op grnnd van de algemeene machtiging, 
verleend bij K ab inetsschrijven van 29 Maart 
1926, n°. 20, moge ik de op deze zaak be
trekking hebbende stukken aan den Raad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur, ter nadere overweging doen toeko
men." 

De Afdeeling deed mij daa rop het volgende 
nader advies toekomen: 

N°. 694/314. 

's-Gravenhage, 1 Augustus 1928. 
Aan de K oningin. 

Krachtens machtiging van Uwe Majesteit 
heeft de Minister van ·waterstaat, met een 
schrijven van 30 Juni 1928, La. C., Afdee
ling W aterstaat A, bij den R aad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 
opnieuw ter overweging aanhangig gemaakt 
het beroep, ingesteld door de Hollandsche 
IJzeren Spoorwegmaatschappij te Utrecht te
gen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Friesland van 23 Maart 1927, n° . 122, 2de 
afdeeling W., tot vatsstelling van de liggers 
voor het waterschap "de Oosterhemmen". 

De Minister merkt op, dat de aard van net 
spoorwegbedrijf en zijne beteekenis voor het 
publiek dezelfde zijn, wanneer de exploi tat ie 
uitgaat van de Overheid of wel van eeue par
t iculiere onderneming. De particuliere onder
nemer oefent zijn bedrijf niet in vrijh'.lid uit, 
maar wordt door zijn bij de wet bekrachtigde 
concessie tot voortdurende uitoefening van den 
dienst verplicht onder toezicht van de Over
heid en moet in acht nemen de bij en krach
tens de Spoorwegwet gegeven voorschriften. 
Deze bij de concessie opgelegde verplicht ing 
tot exploitatie ten behoeve van een ieder, die 
van den dienst op den voet der wette lijke 
voorschriften gebruik wil maken, stempelt 
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naar het gevoelen van den Minister den spoor
wegdienst tot een openbaren dienst. 

Aanvankelijk kan de Minister zich daarorn 
met het door de Afdeeling voorgedragen (JJJt
werp-besl uit, dat eene tegenovergestelde op
vatting voorstaat, niet vereen igen. 

De Afdeeling stelt voorop, dat het begrip 
,,openbare dienst" eene verschillende uit\..,g
g ing toelaat. 

Zij meent echter, dat bezwaarlijk de betee
kenis van een bedrijf voor het publ iek of de 
omstandigheid, dat een bedrij f eene conces
sie van Overheidswege heeft, welke onder 
zekere voorwaarden tot exploitatie onder Over
hei dstoezicht verplicht, a ls criteria kunnen 
worden aanvaard. Eene maatschappij, die 
krachtens gemeentelijke concessie een tram
bedrijf in eene gemeente exploiteen, eene 
autobusonderneming, die onder toezicht van 
de Overheid en overeenkomstig wettelijke 
voorschriften eene autobusdienst onderhoudt, 
zouden dan openbare diensten exploiteeren. 
B ij zoodanige opvatting komt het nauwe ve-r
band tusschen den term "openbaar" en "ove r
heid" niet tot zijn recht. Voornoemde dien
sten onderhouden wel openbare middelen van 
vervoer, d ienen wel het a lgemeen belang, 
maar zijn geen openbare diensten. Ook de 
tegenover de Overheid op zich genomen ver
plichting tot blijvende exploitatie kan het 
criterium niet zijn ; tegenover de ve1·plichtin
gen welke u it de concess ie voortvloeien, staat 
de bescherming, welke uit de concessie volgt; 
op den aard van het bedrijf heeft concess ie 
geen invloed. 

Naar de meening der Afdeeling is een open
bare dienst een dienst, uitgaande van een 
openbaar lichaam ten behoeve van de vervul
ling van zijne publiekrechtelijke functi e. Dan 
eerst staat het publiek karakter van een dienst 
vast. 

Voor h en, die bij de uitlegging van wette
lij ke bepalingen waarde toekennen aan de ge
schiedenis van het tot stand komen daarvan, 
moet ook van gewicht zijn, dat op de open
bare vergadering, waari n het ontwerp-regle
ment voor het waterschap " de Oosterhemmen" 
is besproken, de vertegenwoordiger van Ge
deputeerde Staten van Friesland nadrukkelijk 
heeft verklaard, dat spoorwegterre inen niet 
onder de vrijstelling van artikel 7, laatste 
alinea, 2°., vallen. Bedoeld is een van de 
Overheid uitgaande dien t in tegenstelling met 
een van eene privaatrechtelijke onderneming 
uitgaanden dienst. Inzonderheid bij uitleg
ging van termen, die meer dan eene beteeke
nis kunnen hebben en waarbij dus verschil 
van gevoelen zich licht kan voordoen, valt 
naar het oordeel der Afdeeling met de histo
rische interpretatie rekening te houden. Te 
meer verdient deze ui tlegging de voorkeur, nu 
blijkens het advies van Gedeputeerde Staten, 
vrijstelling voor de Nederlandsche Spoorwegen 
onredelijk zou zijn. 

Op grond van het vorenstaande, meent de 
Afdeeling haar advies te moeten handhaven 
en geeft zij Uwer Majesteit zeer eerbiedig in 
overweging het aangeboden ontwerp-besluit 
te bekrachtigen. 

De Voorzitter der Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, 

(get.) van Lynden van Sandenburg." 

56 
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H et nader het.oog van de Afdeeling heeft 
mij niet overtuigd van de juistheid h arer op
vatting. 

Hare verklaring, dat openbaar is een dienst, 
uitgaande van een openbaar lichaam ten be
hoeve van de vervulling van zijne publiek
rechtelijke functie, is naar mijn gevoelen niet 
besli ssend, daar de vraag, t.ot hoever de be
moei ingen, waartoe de Overheid ter ve1·vulling 
van harn taak verplicht is, zich ui tstrekken, 
en welke vorm voor die bemoeiingen moet 
worden gekozen, naar tijden en omstandig
heden zich leent t.ot uiteenloopende beant
woording. 

Dat naar mijn standpunt ook een intercom
munale aut.obusdienst een openbare dienst zou 
zijn, kan niet worden t.oegegeven, daar de on
dernemer van dit openbaar vervoermiddel in
gevolge de wet geen concess ie, doch slechts 
eene vergunning behoeft, en dus niet verplicht, 
maar enkel bevoegd t.ot exploiteeren is. Of 
naar dat standpunt eene gemeentelijke tram
concessie volledig zou mogen worden gel ijk
gesteld met eene bij de wet be krach t i gde 
spoorwegconcessie, behoeft thans niet te wor
den ui tgemaakt. Herinnerd moge worden, da t 
onder de werken, ten behoeve waarvan de wet
ten van 23 Mei 1899 (S taatsblad n°. 129) en 
13 Mei 1927 (Staatsblad n°. 127) betreffende 
opheffing van belemmeringen, uit verordenin
gen of u it privaatrecht voortspruitende, kun
nen v-,rden toegepa t, in hare artikelen 1 
worde.. genoemd werken ingevolge concessie 
t.ot stand gebracht, en dat deze werken even
zeer a ls die, ondernomen door de Overheid, 
tot openbare werken door den wetgever wor
den gestempeld. Niet de persoon van den 
uitvoerder , maa r de aard van het werk geeft 
daaraan dus allereerst het karakter van open
baarheid. 

I s nu een bij concessie toegestaan werk naar 
deze wetten, en blijkbaar ook naar artikel 2 
der onteigeningswet, een openbaar werk, dan 
valt niet in te zien, waarom de spoorweg
di enst , volgens bij de wet bekrachtigde conces
sie uitgeoefend, niet zoude zijn een openbare 
dienst. De omstandigheid, dat de Overheid, 
in plaats van zelve den dienst uit te oefenen, 
dit bij concessie heeft opgedragen aan een 
ander, brengt geen verandering in het open
baar kara kter van den dienst, da t juist in de 
concess ie tot uitdrukking blijft komen . 

Dat een vertegenwoordiger van Gedeputeer
de Staten bij belanghebbenden eene ande1·e 
verwachting heeft gewekt, kan naar mijn ge
voelen niet in anderen zin doen besluiten. 

Nog zij gevraagd, of men b.v. zou mogen 
a annemen, dat het Noordzeekanaal , toen het 
van 1876 tot 1882 onder beheer was van eene 
concessionari sse, de Amsterdamsche Kanaal
maatschappij , niet strekte ten openbaren 
dienste, maar deze bestemming eerst verwierf 
door den overgang aan het Rijk . Opmerking 
verd ient hierbij dat tot 1893 kanaal- en ha
vengelden werden geheven. Omtrent ettelij ke 
openbare verkeersmiddèlen te water en te 
land zou eene dergelijke vraag gesteld kun nen 
worden, en in al dergelijke gevall en ligt naar 
mijn gevoelen het antwoord voor de hand, dat 
regeling bij concess ie niet te kort doet aan 
de betemming ten openbaren dienste. 

De door de Afdeeling ten slotte ondersteunde 

meening van Gedeputeerde Staten, dat vrij
stelling van spoorweggrond onredelijk is, komt 
mij minder ju ist voor. Gedeputeerde Staten 
beroepen zich op de voordeelen, d ie de spoor
weg van het waterschap heeft, doch zien voor
bij, dat dit beroep zou moeten pleiten tegen 
vrijstelling ook van volgens hen wel door het 
voorschrift bedoelde terre inen, en derhalve 
e igenlijk tegen dat voorschrift zelf. Verder 
achten zij op sommige plaatsen de bermen 
zoo breed, dat "zonder bezwaar voor den 
dienst groote stukken daarvan zouden kunnen 
worden gemist". Blijkbaar hebben Gedepu
teerde Staten, te wier beoordeel ing de e ischen 
van den spoorwegdienst niet staan, niet ge
dacht aan den steeds voorgesoh reven aanleg 
voor dubbel spoor , noch aan den invloed van 
plaatselijke omstandigheden. In a llen gevalle 
zou de vrijstelling niet kunnen worden inge
rnepen voor gronden, die niet geacht kunnen 
worden t.ot den spoorweg te behooren. 

Ik moge Uwer Majesteit zeer eerbiedig in 
overweging geven het bijgevoegde, overeen
komstig mijne opvatting opgemaakte ontwerp
besluit te bekrachtigen. 
D e M iniste1· van Waterstaat, H. v.d. V egt e. 

21 Sept ember 1928. BESLUIT t.ot vaststel
ling van den algemeenen maatregel van 
bestuur als bedoeld in artikel 4, l e en 
4e lid, der Loterijwet 1905, zooals dat ar
tikel luidt ingevolge de wet van 23 Juni 
1925 (Staatsblad n°. 242). S . 380. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Justitie van 9 Juli 1928, 2e afdeeling A , n°. 
934· 

G~let op artikel 4, lid 1 en lid 4 van de 
Loterijwet 1905, zooals dat artikel luidt inge
volge de wet van 23 Juni 1925 (Staatsblad n°. 
242); 

Den R aad van State gehoord (advies van 
31 J uli 1928, n°. 18) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 September 1928, 2e 
afdeeling A, n°. 906; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. I. Bij het houden va n prijs- en pre
mietrekkingen van loterij en als bedoeld in ar
tikel 3 der Loterijwet 1905, en wel voorzoover 
de prijzen en premiën gezamenlijk een groo
tere waarde hebben dan van éénhonderd gul
den, en van premieleeningen als bedoeld in 
de artikelen 1, tweede lid , sub 2°. en 2bis van 
die wet, moeten de volgende bepalingen wor
den in acht genomen: 

1 °. de trekkingen hebben in het openbaar 
plaats; 

2°. de trekkingen geschieden ten overstaan 
van eenen notaris, die het verloop bij proces
verbaal constateert; 

3°. bij trekkingen van loterij en en premie
leeningen, welke niet in series zijn uitgegeven, 
wordt gebruik gemaakt van twee bussen, waar
van de eene a ll e nummers der uitgegeven 
aandeelen bevat en de andere de briefjes hou
dende de aanwijzing der volgens het trek
kingsplan beschikbaar te stellen prijzen of 
premiën. 

Indien ingevolge het plan eener premie-

J 
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leening meerdere trekkingen dienen plaats te 
hebben, zal de num merbus bij de tweede en 
event ueel verdere t re kkingen telkens moeten 
bevatten de nummers van alle uitgegeven 
aandeelen, waa rop bij de daaraan voorafgaan
de trekking of trekkingen geen premies zijn 
gevallen. 

De nummer-, pr ijs- of premiebriefjes, welke 
all e van gelijke a fmeting en van gelijksoortig , 
ongekleurd en ondoorz ich t ig papie r of ka r ton 
moeten zij n , worden vóór de trekking door of 
onder onmiddellijk toezich t van den notaris 
vervaardigd en met de bl anco zijde buiten, 
op gelijke wijze opgerold en van een ring 
voorz ien. 

N adat de br iefj es door of onder _verantwoor
delijkheid van den notari s zijn geteld, stort 
de notaris di e briefj es in de daarvoor bestem
de bussen, wel ke door hem worden gesloten 
en verzegeld. Bij den aanvang der trekking 
worden de zegels door den notaris verbroken , 
waarna de br iefj es in iedere bus zorgvuldig 
worden gemengd. D aarna wordt tot de eigen
lijke trekking, welke door den notari s of door 
een door dezen aan te wijzen persoon wor dt 
verrich t, ove rgegaan . Telkens wordt eerst een 
nummerbriefj e getrokken, door den notaris ge
opend en met luider stemme voorgelezen en 
daarna een briefj e uit de prijzen- en prem iën
bus, hetwelk eveneens door den notaris wordt 
geopend en met luider stemme wordt voorge
lezen. 

H et laatstgenoemde briefje geeft aan, welke 
prijs of premie op het aandeel of de obligatie, 
waarvan het nummer op eerstgenoem d briefje 
staat vermeid, is gevallen . 

Va n de getrokken nummers en daarop ge
vall en premiën wordt door den notaris regel
m atig in zijn proces-verbaal aanteekening ge
houden. 

H et aa ntal prij s- of premiebriefj es bepaalt 
het aa ntal m alen, dat get rokken wor dt. 

N aarm ate de nummers en prijzen worden 
getrokken , worden de briefj es dadelijk door 
den nota ri s in dier voege geli asseerd, da t bij 
ieder nummerbr iefj e, dat getrokken is, ge
voegd wordt de aanwijzing van den prijs of 
premie, welke tegen dat nummer is getrokken. 
De twee uite inden van het li assnoer worden 
dadelijk na afloop der trekking door den nota
ris verzegeld. De li as wordt, indien zij behoort 
tot een loterij , gedurende ten minste drie ja
ren, en ind ien zij behoort tot eene premie
leening, tot ten minste drie ja ren na de laa t
ste in die premieleening gehouden premie
t rekki ng door den nota ri s bewaard ; 

4°. bij trekkingen van loterij en en premie
leeningen, waarvan de aandeelen of obligaties 
in series zijn verdeeld , wordt eveneens gebruik 
gemaakt van twee bussen, waarvan de eene 
bevat a lle nummers, die op de ui tgegeven 
obi igaties voorkomen, voorzien van de letter 
of het nummer van de serie , waartoe die num
mers behooren en de andere de b riefj es hou
dende de aanwijzing van de ingevolge het 
trekkingspl an beschikbaar te stell en pr ijzen 
en premiën . 

H et bepaalde sub 3°. van di t artikel heeft 
ten aanzien van de premietrekkingen in deze 
loterij en en leeningen en h are voo rbereiding 
overi gens gelijke toepassing. 

Art. II. De g?zamenlij ke nominale waarde 

van in eenige premieleening of loterij na het 
in werking t reden van dit beslui t ui t te geven 
obli ga t ies of aandeelen m ag in geen geval 
hooger zijn dan: 

a. voor premieleeningen door publiekrech
telijke lichamen uitgegeven: een bedrag van 
vij f millioen gulden ; 

b. voor premiel eeningen als bedoeld in ar
tikel 2bis der Loterijwet 1905: een bedrag va n 
een m illioen gulden ; 

c. voor loterij en , voor het a anleggen en 
houden waarvan door Onzen Minister van 
Justitie ingevolge a r t ikel 3 der Loterijwet 
1905 toestemming za l kunnen wor den ver
leend: een bedrag van zestig duizend gulden. 

Art. III. Bij een ingevol ge artikel 2bis der 
Loterijwet 1905 aan een naamlooze vennoot
schap, een coöperatieve of andere, rechtsper
soonlijkhe id bezi ttende vereenig ing of eene 
stichting te verleenen toestemming kan wor
den bepaald, dat ter ve rzekering van de na
koming der uit de overeenkomst van premie
leening voor tvloeiende ver plichtingen door de 
betrokken rechtspersoon voor den a anvang der 
uitgifte een geldelijke waarborg moet worden 
gesteld. 

De in het vori g lid bedoelde waarborg zal 
moeten worden gesteld door het onder be
rusting van den Staat brengen, hetzij van een 
bedrag in geld ten beloope van de voorge
schreven waarborgsom, hetzij van fondsen ter 
waarde va n die som. Bedoelde fondsen moeten 
voorkomen op een lijst, welke door Onzen 
Minister van Financiën is vastgesteld en des
noodi g door dezen Minister kan worden gewij
zi gd. 

De stort ing der gelden en het stellen der 
fondsen ten name van den Staat geschiedt in 
h a nden en ten genoegen van den Agent van 
het Ministeri e van Financiën te Amsterdam, 
die voor het beheer der gelden en fondsen 
zorg draagt. 

Ar t . IV. Ingeval de uitgeefster tegenover 
de houders der obligaties de uit de overeen
komst van premieleening voortvloeiende ve r
plichtingen niet nakomt, beslist Onze Minister 
van Justit ie, na gepleegd overleg met Onzen 
Minister van Financiën en na voor zoover 
mogelijk beide par t ij en of ha re gem achti gden 
te hebben gehoord of te hebben doen hooren, 
of, en zoo ja in hoeverre de waarborgsom 
dient te worden aangesproken. Is eerstgenoem
de Minister van oordeel , dat de waarborgsom 
zal moeten worden aangesproken, zoo geeft 
hij last , dat het geheel of een gedeelte van de 
waarborgsom, ingeva l da t fondsen als waar 
borg zijn gegeven, desnoodig na opdracht tot 
geheelen of gedeeltelijken verkoop dier fond
sen, aan of ten behoeve van de benadeelden 
zal worden ui tgekeerd. 

Art. V. Bij de voorwaarden, waaronder de 
toestemming tot de uitgifte der premieleening 
wordt verleend, zal in de gevallen, waari n 
een waarborgsom wordt geëischt, een bepa
ling moeten worden opgenomen , waarbij de 
aanvulling van den geldelijken waarborg door 
de uitgeefster, in geval van vermindering , 
wordt geregeld. 

Art. VI. Dit besluit treedt tegelijk met de 
wet van 23 Juni 1925 (Staatsblad n°. 242) 
in werking. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
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uitvoer ing van dit besluit, dat in het Staats
blad geplaatst en in afschrift aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

's-Grnvenhage, den 21sten September 1928. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Justitie, J. Don n e r. 
(Uitg eg. 26 S eptembe,· 1928.) 

21 September 1928. WET tot zoodanige wijzi
ging der Tariefwet 1924 (Staatsblad n°. 568), 
dat ten aanzien van de heffing van invoer
recht klompen gelijk worden gesteld met 
schoenen, laarzen en klompschoenen. 
s. 381. 

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

dat het gewenscht is de Tariefwet 1924 (Staats 
blad n°. 568) zoodanig te wijzigen, dat ten 
aanzien van de heffing van invoerrecht klompen 
gelijk worden gesteld met schoenen, laarzen 
en klompschoenen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad .van State, enz. ; 
Art. 1. Post 108 van de Tariefwet 1924 

(Staatsblad n°. 568) wordt gewijzigd als volgt: 
a. vóór het woord overschoenen wordt 

ingevoegd "klompen," ; 
b. in de bijzondere bepaling vervalt : 
,,c. klompen, geheel vervaardigd van hout, 

al dan niet gevoerd of voorzien van zoogenaam
de klompleertjes ;"; 

c. letter "d" wordt "c". 
Art. II. Bij de inwerkingtreding van deze 

wet vindt artikel 42 der genoemde Tariefwet 
overeenkomstige toepassing. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2lsten 

September 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van F inanciën, de Gee r. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B ee laerts van Blok l and. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R . S 1 o t e m a k er d e B r u ï n e. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
J. B. Kan. 

( Ui~eg. 4 Oct. 1928.) 

26 September 1928. BESLUIT tot regeling op
nieuw van de te0 1uitvoerlegging van de 
gijzeling (Gijzelingsbesluit) . S. 382. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien het K eizerlijk besluit van 4 Maart 

1808, Bulletin des Lois 184, n°. 3176, concernant 
les alimens des débiteurs de l'Etat détenus en 
prison, de ar t ikelen 589 tot en met 611 en 768 
tot en met 770 van het Wetboek van Burgerlijke 
R egtsvordering, de artikelen 17 en 28 van de 
wet van 5 Augustus 1850, Staatsblad n°. 45 
(z.g. Enquêtewet) , de art ikelen 8 tot en met 10 
van de wet van 18 April 1874, Staatsblad 
n°. 66, tot vaststelling der tarieven van geregts
kosten in strafzaken, waarvan de gewone 
regter kennis neemt, artikel 3 van de wet van 
3 Januari 1884, Staatsblad n°. 3 (z.g. Gestich
tenwet), de artikelen 1 tot en met 6, 9 tot en 
14, 16 tot en met 20 en 23 van de w~ van 14 
April 1886, Staatsblad n°. 62 (z. g. Beginselen
wet), artikel 7 van de wet van 15 April 1886, 
Staatsbladn°. 64 (z.g. Invoeringswet Strafrecht), 
artikel24 van het op 17 Julil905te's-Graven-

hage gesloten verdrag betreffende de burger
lijke rechtsvordering en de artikelen 24, 221 
tot en met 225, en 289 van het Wet boek van 
Strafvordering ; 

0. dat het wenschelijk moet worden geacht 
de tenuitvoerlegging van de gijzeling, voor 
zoover daarin niet bij het bovengenoemd 
Keizerlijk besluit en bij de wet is voorzien, 
opnieuw te regelen; 

Gelet op de voordracht van Onzen Minister 
van Just itie van 13 Juni 1928, 2• Afd.A/10/3A, 
n°. 988 ; 

Den Raad van State gehoord ( advies van 
24 Juli 1928, n°. 21); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 22 September 1928, 
no. 878, 2• Afd. A/10/3A ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
vast te stellen het navolgend besluit, hetwelk 

den naam zal dragen van : 

Gijzelingsbesluit. 
Plaats van tenuitvoerlegging. 

Art. 1. Gijzeling wordt uitsluitend in de 
Huizen van Bewaring ten uitvoer gelegd. 

Algemeen regiem. 
2. De gegijzelden worden aan geen andere 

beperkingen onderworpen, dan die voor het 
doel hunner opsluiting of in het belang der orde 
volstrekt noodzakelijk zijn. 

Vertrek. 
3. I eder gegijzelde heeft recht op een 

afzonderlij k vertrek. 
Van dezen regel kan alleen om redenen van 

plaatsgebrek worden afgeweken ; in geval van 
afwijking zal de gegijzelde nimmer met niet
gegijzelden mogen worden te zamen gebracht. 

Gegijzelden kunnen op hun verzoek t e zamen 
worden gehuisvest. 

Kleeding ; huisraad. 
4. De gegijzelde kan van eigen kleeding en, 

voor zoover de orde in het gesticht zich daar
tegen niet verzet, van eigen huisraad gebruik 
maken. 

Voor zoover de gegijzelde onvermogend of 
ongenegen is voor behoorlijke kleeding of 
voor voldoende huisraad te zorgen, wordt 
daarin van Rijkswege voorzien. T en aanzien 
van het huisraad wordt hierbij in acht genomen, 
dat de gegijzelde ten minste t e zijner beschik
king moet hebben: 

1 o. een stoel met armleuningen ; 
2°. een tweede stoel; 
30. een tafel ; 
40, een berggelegenheid; 
50, een kapstok; 
6°. een spiegelt je ; 
70_ schrijfbehoeften; 
go_ een waschtafel met toebehooren; 
9°. een nachtleger met matras en peluw; 

100. voldoende bedekking. 
Ten einde aan zijn natuurlijke behoeften te 

kunnen voldoen moet de gegijzelde op zijn 
minst te zijner beschikking hebben een lucht 
dicht gesloten voorwerp. 

Voeding . 
5. De gegijzelden kunnen in hun eigen 

voeding voorzien. Zij kunnen tot dit doel voor 
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eigen rekening eet- en drinkwaren van buiten 
het gesticht laten komen. Zij kunnen dagelijks 
kantineartikelen koopen. 

Voor zoover zij niet zelf in hun voeding 
voorzien, wordt hun van Rijkswege kosteloos 
voeding verstrekt, ten minste gelijk aan de 
voeding van de tot de pistole toegelaten 
gevangenen. 

Rooken. Alcoholhoudende dranken. 
6. Het rooken is den gegijzelden op de 

wandelplaatsen toegestaan. 
De gegijzelden mogen geen alcohol of alcohol

houdende dranken gebruiken. 

Beweging in de open lucht. 
7. Den ~egijzelden wordt gelegenheid ge

geven dageliJks tweemaal gedurende ten minste 
een half uur beweging in de open lucht te nemen 
op de daarvoor bestemde plaatsen. 

Arbeid. 
8. De gegijzelden behoeven geen arbeid te 

verrichten. 
Indien zij verlangen te arbeiden, houden zij 

zich bezig met den arbeid, welken zij verkiezen, 
voor zoover deze met de orde en tucht in het 
gesticht vereenigbaar is. 

Godsdienstige verzorging. 
9. Den gegijzelde wordt, zoo hlj dit verlan~t, 

verstrekt een bijbel of een kerkboek van zijn 
godsdienstige gezindte. 

Hij kan, eveneens zoo hij dit verlangt, de 
godsdienstoefeningen van het gesticht bijwonen. 
De gegijzelden worden bij de godsdienstoefe
ningen volkomen afgezonderd gehouden van 
de overige in het gesticht opgenomen personen. 

De gegijzelde kan, zoo hlj dit verlangt, bezoek 
en godsdienstonderwijs van bedienaren van 
den godsdienst en godsdienstonderwijzers ont
vangen. 

Onderwijs. 
10. De gegijzelden kunnen, indien zij dit 

verlangen, door den Directeur nader te bepalen 
gewoon-, voortgezet- of vakonderwijs ontvan
gen van de aan het gesticht verbonden onder
wijzers. 

Lezingen, enz. 
11. De gegijzelden worden in de gelegenheid 

gesteld lezingen, voordrachten en muziekuit
voeringen, welke in het gesticht worden ge
houden, bij t!l wonen. Zij worden daarbij vol
komen afgezonderd gehouden van de overige 
in het gesticht opgenomen personen. 

Lectuur. 
12. De gegijzelden ontvangen, zoo zij dit 

verlangen, ten minste drie malen per week 
telkens ten minste twee boeken, voor zoover 
aanwezig te hunner keuze, uit de bibliotheek 
van het gesticht. 

Zij worden in de gelegenheid gesteld boeken 
uit de openbare leeszaal en bibliotheek ter 
plaatse of uit een dergelijke inrichting ter leen 
te ontvangen. 

Zij kunnen zich, op eigen kosten, op nieuws
bladen en tijdschriften abonneeren. 

Naar bed gaan. 
13. De gegijzelden kunnen, indien zij dit 

verlangen en de orde in het gesticht dit toelaat, 

op een later uur naar bed gaan, dan het voor 
de in het gesticht opgenomen personen normale, 
echt niet later dan 11 uur in den namiddag. 

Bezoek. 
14. De gegijzelden kunnen tusschen 9 uur 

in den voormiddag en 4 uur in den namiddag 
bezoek ontvangen, waarbij zij in de gelegenheid 
worden gesteld zich met hun bezoekers onbe
lemmerd te onderhouden. 

Indien van deze bevoegdheid misbruik wordt 
gemaakt kan het College van Regenten ht>t recht 
om bezoek te ontvangen ten aanzien van een 
bepaalden gegijzelde tot bepaalde uren van de 
week, ten minste drie, of in ander opzicht 
beperken. 

Briefwisseling. 
15. De briefwisseling met gegijzelden is 

vrij, behoudens het vereischte toezicht, met 
dien verstande dat van den inhoud van ge
schreven stukken niet door anderen dan den 
gegijzelde mag worden kennis genomen. 

Kinderen, die niet van de ouders kunnen worden 
gescheiden. 

16. Met gegijzelden kunnen in het gesticht 
worden opgenomen kinderen, die niet van de 
ouders kunnen worden gescheiden. 

Deze kinderen, alsook de kinderen in het 
gesticht geboren, worden zoo mogelijk verwij
derd, zoodra zij de zorg der ouders kunnen 
ontberen. 

Voor zoover de gegijzelden niet zelf in de 
behoeften van deze kinderen voorzien, wordt 
daarin van Rijkswege voorzien. 

Ziekte. 
17. De gegijzelden worden, in geval van 

ziekte, door den Geneesheer van het gesticht 
behandeld. De Geneesheer kan in het belang 
van een gegijzelde afwijking van de vorenstaande 
artikelen gelasten. De voorgeschreven genees
middelen worden den gegijzelden, op de voor 
gevan~enen gebruikelijke wijze, ten koste van 
het Rijk verstrekt. 

Het staat den gegijzelden vrij, om, op eigen 
kosten, een Geneesheer te nemen en genees
middelen van buiten het gesticht te laten 
komen. 

Tijdelijk verlaten van het gesticht. 
18. Indien noodig kan een gegijzelde, na 

machtiging door Onzen Minister van Justitie, 
tijdelijk op 's R ijks kosten naar een krank
zinnigengesticht of andere ziekeninrichting 
worden overgebracht en aldaar worden ver
pleegd. 

In buitengewone gevallen kan Onze voor
noemde Minister een gegijzelde vergunnen 
tijdelijk, onder door den Minister te stellen 
waarborgen, het gesticht te verlaten. 

Opgeroepen als getuige of verdachte kan een 
gegiJzelde naar de plaats van het gerechtelijk 
vooronderzoek of naar de terechtzitting worden 
overgebracht. 

Begrafenis. 
19. De begrafenis van een overleden 

gegijzelde geschledt, indien zijn nabestaanden 
daarvoor niet op eigen kosten wenschen te 
zorgen, op den voor gevangenen gebruikelijken 
voet ten laste van het Rijk. 
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Tucht. 
20. Bij verstoring van de o_rde of de tucht 

in het gesticht kunnen een geguzelde door den 
Directeur de straffen worden opgelegd, ge
noemd in artikel 20 van de wet van 14 April 
1886, Staatsblad n°. 62 (z.g. Begins~lenwet)._ 

De Directeur geeft van de opleggmg onmid
dellijk kennis aan den Voorzitter van het 
College van Regenten, die in de straf wijziging 
kan brengen of haar kan opheffen. 

Strafbare, feiten. 

21. Strafbare feiten, door gegijzelden be
gaan, worden door den Directeur van het 
gesticht bij proces-verbaal ~~cons_tateerd en 
ter kennis van het openbaar !Illlllsterie gebracht. 

Kosten. 
22. Voor zoover de gijzeling niet plaats 

vindt wegens wanbetaling van geldbo~ten in 
Rijksbelastingzaken of op grond van artikel 17 
van de wet van 5 Augustus 1850, Staatsblad 
no. 45, of van artikel 221 of artikel 289 van 
het Wetboek van Strafvordering, is voor het 
onderhoud van een gegijzelde door de weder
partij, iedere dertig dagen bij vooruitbetaling, 
verschuldigd : 

van 1 April tot en met 30 September een 
gulden vijftig cents (f 1.50) per dag ; 

van 1 October tot en met 31 Maart een 
gulden vijf en zeventigcents (f 1.75) per dag. 
In geval van toepassing van lid 1 van artikel 

18 is met ingang van den eerstvolgenden be
taaldag in plaats van de genoemde bedragen 
zes gulden (f 6,-) per dag verschuldigd. 

In geval van toepassing van lid 2 van artikel 
18 worden de dagen, die de gegijzelde niet i~ 
het Huis van Bewaring heeft doorgebracht, btJ 
de eerstvolgende betaling verrekend. .. 

Bij ontslag of overliJden van een geg1Jzelde, 
wordt hetgeen bij vooruitbetaling _te veel 
mocht zijn betaald, aan de wederparttJ terug
gegeven. 

De betalingen geschieden aan, de te1ygbe
talingen door den Directeur van het Hms v:an 
Bewaring, die maandelijks onde"r overleggmg 
van een staat der betrekkelijke ge~ijzelden en 
van kwitantiën van storting in 's R1jks kas aan 
Onzen Minister van Justitie verantwoording 
doet. 

Slotbepalingen. 
Wijziging van den z.g. Gevangenismaatregel. 

23. Artikel 2 van het Koninklijk besluit 
van 31 Augustus 1886 (Staatsblad n°. 159), 
tot vaststelling van den algemeé~en ma;atregel 
van inwendig bestuur, bedoeld m artikel 22 
van het Wetboek van Strafrecht, wordt ge
lezen: 

,, ,,In de achterstaande bepalingen en daaruit 
voortvloeiende verdere voorschriften wordt de 
bevolking der gevangenissen, met uitzondering 
van de in de huizen van bewaring opgenomen 
gegijzelden, aangeduid met de benaming van 
,,gevangenen", de bevolking der Rijkswerk
inrichtingen en Rijksopvoedingsgestichten met 
die van "verpleegden" . 

Onder de benaming "gevangenen" zijn der
halve ook onveroordeelden begrepen. Op deze 
laatsten zijn de achterstaande bepalingen van 
de titels I-VII van toepassing, voor zooveel 

daarvan niet bij die van titel VIII wordt 
afgeweken.,,,, 

Wijziging van het Koninklijk B esluit van 18 
December 1874, Staatsblad n°. 212. 

24. Aan artikel 2, lid 2, van het Koninklijk 
besluit van 18 December 1874, Staatsblad 
n°. 212 (betreffende tarieven _van ge~e~ts
kosten in strafzaken), laatsteliJk gewiJz1gd 
bij het Koninklijk besluit van 11 Augustus 
1920, Staaisblad n°. 703, wordt een tweede 
volzin toegevoegd, luidende : . .. 

Gecrijzelden kunnen op hun mtdrukkeliJk 
ve~langen te voet worden overgebracht, indien 
hiertegen uit ander oogpunt geen bezwaren 
bestaan." 

[nwerkingtreding. Vervallen vcm vroegere voor
schriften. 

25. Dit besluit treedt met ingang van 1 
Januari 1929 in werking. 

Op dat tijdstip vervallen de vroegere Ko
ninklijke besluiten, a~mede alle. ~inisterieele 
beschikkingen, circulaires en nns_s1ven, voor 
zoover zij op gegijzelden betrekkmg h"'.bben. 

Artikel 2, boven gewijzigd, e~ de art~kelen 
3 tot en met 8 van het KoninkliJk beslmt van 
18 December 1874, Staatsblad n°. 212 (betref
fende tarieven van geregtskosten in st_rafzaken), 
laatstelijk gewijzigd bij het Koninklijk besluit 
van 11 Augustus 1920, Staatsblad n° .. 70~, 
blijven op het vervoer van personen, die m 
gijzeling moeten wor~en gesteld, en van ge
gijzelden van toepassmg. . . . 

Onze Minister van Just1t1e 1s belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en in afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Amsterdam den 26sten September 1928. 
' WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J . Don n er. 
( Uit,geg. 4 October 1928.) 

26 Septembe,· 1928. BESLUIT, houdend_e vast
stelling van den dag van. 111werk111gtre
ding van de wet van 23 Ju111 1925 (Staats
blad n°. 242), houdende wijziging en aan
vulling der Loterijwet 1905. S. 383. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Justitie van den 22 September 1928, 2e Af
deeling A, n°. 956; . 

Gelet op artikel III van de wet van ~-3 _J:m1 
1925 (Staatsblad n°. 24~) , houdende w1iz1g111g 
en aanvulling der Loter1Jwet 1905 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be-
palen : . . 

dat bovengenoemde wet m werkmg treedt 
op 1 October 1928. . 

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

Amsterdam den 26sten September 1928. 
' WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. Do n n e r. 
( Uitgeg . 28 September 1928.) 

---
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26 September 1928. BESLUIT, houdende wij
ziging van het besluit van 16 Juni 1928, 
tot het bepalen van den dag van inwerking
treding van de Comptabiliteitswet 1927 
(Staatsblad n°. 259). S. 384. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 19 September 1928, afdeeling 
Generale Thesaurie, n°. 120; 

Gelet op artikel 96 der Comptabiliteitswet 
1927 (Staatsblad n°. 259); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Met wijziging voor zooveel noodig van Ons 

besluit van 16 Juni 1928 (Staatsblad n°. 213) 
treden de artikelen 45 tot en met 56, 97, 98 
en 99 der Comptabiliteitswet 1927 (Staat.çb/ad 
n°. 259) in werking met ingang van 1 October 
1928. 

Onze Minister van F inanciën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in hetStaats
blad zal worden geplaatst. 

Amsterda.m, den 26sten September 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, de G eer. 
( Uitge,g. 28 Sept. 1928). 

26 Septembe,· 1928. BESLUIT, bepalende 
de bekendmaking in het Staatsblad van 
de op 27 Augustus 1928 te 's-Gravenhage 
tusschen Nederland en Zwitserland geslo
ten overeenkomst, betreffende het laten 
vervallen van de legalisatie op uittreksels 
uit akten van den burgerlijken stand, af
gegeven in het eene land en bestemd om 
te dienen in het andere. S. 385. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de op 27 Augustus 1928 te 's-Gra

vcnhage tusschen Nederland en Z witserland 
gesloten overeenkomst, betreffende het laten 
vervallen van de legalisatie op uittreksels uit 
akten van den burgerlijken stand, afgegeven 
in het eene land en bestemd om te dienen in 
het andere, van welke overeenkomst een af
druk en eene vertaling bij dit besluit zijn ge
voegd; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsohe Zaken van den 20sten Sep
tember 1928, Directie van het Protocol , n°. 
29359; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenbedoelde overnenkomst, alsmede de 

vertaling daarvan, te doen bekend maken 
door de plaatsing van dit besluit in het 
Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoe
ring van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Amsterdam, den 26sten September 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e l a e r t s v a n B l o k I a n d. 

( Uitgeg. 9 Octob e,· 1928.) 

DÉCLARATION entre les Pays-Bas et la 
Suisse concernant la légalisation d" act es 
de l' état civil. 

Le Gouvernement de Sa Majesté la Reine 
des Pays-Bas et Ie Conseil Fédéral Suisse, 
voulant suprimer la légalisation des extraits 

d'actes de l'état civil délivrés dans l'un de 
ces pays et <levant être produits dans l'autre, 
que] que soit l'usage auquel ils sont destinés, 
sont convenus de ce qui sui t: 

Article premier. Aucune légalisation n'est 
nécessaire pour que les extraits d'actes de 
l'état civil délivrés dans l'un des deux pays 
fassent foi dans l'autre, à la condition que 
ces extraits soient certifiés oonformes par Ie 
dépositaire des registres, son délégué ou son 
suppléant, et sous réserve que leur authen
ticité ne puisse être mise en doute. Les extraits 
d'aotes de l'état civil établis en Suisse seront 
de plus revêtus du sceau de !'Office qui les a 
délivré. 

Art. 2. La présente déclaration entrera en 
vigueu,· Ie ler octobre 1928. 

En foi de quoi les soussignés dûment autori 
sés à oet effet ont signé et revêtu de leurs 
cachets la présente déclaration. 

Fait à La Haye, en double exemplaire, Ie 
27 août 1928. 

(L.S.) Be e 1 a erts van B 1 o k 1 and. 
(L.S.) A. de Pur y. 

Ver t a 1 ing. 

VERKLARING tusschen Nederland en Zwit
erland betreffende de l egalisatie van ak

ten van den burgerlijken stand. 

De Regeering van Hare Majesteit de Ko
ningin der Nederlanden en de Zwitsersohe 
Bondsraad, de legalisatie willende afschaffen 
van uittreksels en afschriften van akten van 
den burgerlijken stand, die in een dier landen 
zijn afgegeven en in het andere land moeten 
worden overgelegd, onverschillig waarvoor zij 
moeten dienen, zijn het volgende overeenge
komen: 

Art. 1. De uittreksels uit akten van den 
burgerlijken stand, opgemaakt in een der bei
de landen, behoeven, om in het andere land 
als bewijs te dienen, van geen enkele legalisa
t ie te zijn voorzien, mits zij voor eensluidend 
verklaard zijn door den bewaarder der regis
ters, zijn gemachtigde of zijn plaatsvervanger 
en de authenticiteit ervan niet in twijfel kan 
worden getrokken. De uittreksels, opgemaakt 
in Zwitserland, zullen bovendien den stempel
afdruk dragen -van het Bureau waardoor zij 
afgegeven zijn. 

Art. 2. Deze verklaring zal in werking tre
den den lsten Ootober 1928. 

Ter oorkonde waarvan de ondergeteekenden, 
daartoe behoorlijk gemachtigd, deze verkla
ring hebben geteekend en van hun zegels voor
zien. 

Gedaan te 's-Gravenhage, in dubbel, den 
27 Augustus 1928. 

(L.S.) Beelaerts van Blokland. 
(L.S.) A. de Pur y. 

26 September 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
Gemeentebegrooting. Onthouding goed

keuring op grond van een voorgenomen 
salarisverlaging voor één bepaalden amb
tenaar. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Ooststellingwerf tegen 
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het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Friesland van 30 Mei 1928 n°. 94, 2e afdeeling F, 
waarbij goedkeuring iB onthouden aan de he
grooting dier gemeente voor het d;enstjaar 
1928; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 .Augustus 1928, n°. 792; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 22 
September 1928 no. 8433, afdeeling Binnen
landsch Bestuur ; 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten bij 
bovengemeld besluit aan de gemeeµte -begroo
ting voor het diimstjaar 1928 de goedkeuring 
hebben onthouden uit overweging, dat in het 
onder volgnummer 183 "Jaarwedde personeel 
openbare werken" geraamde bedrag is begre
pen f 4000.- wegens jaarwedde van den archi
tect hoofd van gemeentewerken; dat de maxi
mum-jaarwedde van dezen functionaris tot 1 
Januari 1928 f 4200.- bedroeg, doch bij Raads
besluit van8 ovember 1927 n°. 11 tot f 4000.
is teruggebracht ; 

dat met ingang van 1 Januari 1928 op a lle 
ambtenaren der gemeente Ooststellingwerf 
bijdragen voor pensioen tot het in de wet ge
stelde maximum worden verhaald, waartegen 
Gedeputeerde Staten meenen zich niet te moeten 
verzetten, omdat het verhaal op alle ambte
naren wordt toegepast; dat zij echter tegen de 
verlaging van de jaarwedde van den architect 
met f 200.- overwegend bezwaar hebben, 
omdat niet eene algemeene verlaging der jaar
wedden van alle ambtenaren plaats heeft, maar 
slechts één persoon door verlaging zijner jaar
wedde wordt getroffen; dat dit bezwaar te 
meer k lemt, nu het bij de aanstelling van den 
ambtenaar in quaestie voorgevallene aanleiding 
had behooren te geven, thans niet tot verlaging 
zijner jaarwedde over te gaan; dat immers de 
ambtenaar zich in 1920 bereid verklaarde eene 
benoeming in Ooststellingwerf te aanvaarden 
onder voorwaarde dat zijne jaarwedde f 4200.
zou bedragen ; dat hij zijn woord gestand deed 
en de benoeming aannam, hoewel hem in de 
gemeente waar hij werkzaam was een vrijwel 
gelijk inkomen in het vooruitzicht werd gesteld, 
waardoor eene verandering van werkkring voor 
hem weinig voordeel meer beteekende ; dat 
Gedeputeerde Staten de gemeente nu ook 
zedelijk verplicht achten thans niet tot verla
ging der jaarwedde over te gaan; dat de Ge
meenteraad tot de verlaging besloot blijkbaar 
mede uit overweging, dat op het bedrag van 
de jaarwedde van den titularis boven f 3000.
volgens de wet geen bijdrage voor weduwen
en weezenpensioen ma~ worden verhaald en 
derhalve op die wedde m verhouding minder 
wordt ingehouden dan op die van andere amb
tenaren ; dat daarbij evenwel uit het oog is 
verloren dat de pensioenaanspraken der na te 
laten betrekkingen van een ambtenaar, die 
meer dan f 3000.- salaris geniet, in verhou
ding ook geringer zijn dan voor die van lager 
bezoldigden ; dat de Gemeenteraad met het 
Raadsbesluit tot verlaging van de bedoelde 
jaarwedde inbreuk maakt op de in de wet 
gestelde re~elen betreffende het verhaal van 
pensioensbbdragen; dat Gedeputeerde Staten 
van oordeel zijn dat de gemeente hare zedelijke 
verplichtinuen dient na te komen en niet 

1 gerechtigd is langs een omweg de bepalingen 
eener wet gedeeltelijk te niet te doen; dat 
Gedeputeerde "taten derhalve hunne goed
keuring niet kunnen verleen en aan de gemeente
begrooting waarop wegens jaarwedde van den 
gemeente-architect f 4000.- is uitgetrokken ; 

dat de Gemeenteraad in beroep aanvoert, dat 
hij zich met het besluit van Gedeputeerde 
Staten niet kan vereenigen; dat de jaarwedde 
van den gemeente-architect in verhouding 
hooger was dan het tractement van de andere 
gemeente-ambtenaren; dat daarom enkel met 
toepassing van 8½ % verhaal van pensioens
bijdragen de gemeente-architect niet in dezelfde 
mate werd getroffen als de andere ambtenaren ; 
dat sedert de vaststelling van genoemd tracte
ment de levensstandaard wel zoodanig is ge
daald dat eene verlaging met f 200.- alleszins 
gerechtvaardigd is; dat de bedoelde jaarwedde 
is bepaald in een tijd van hoogconjunctuur, 
toen wel meer te hooge belooningen zijn toege
kend ; dat daarom niet wordt ingezien, dat, 
nu de economische toestanden zich hebben 
gewijzigd, de Raad niet bevoegd zou zijn deze 
jaarwedde te verlagen; dat de betrokken 
titularis er rekening mede had moeten houden, 
dat bij wijziging in de samenstelling van den 
Gemeenteraad het mogelijk zou zijn dat een 
later College het vroeger genomen besluit in 
dezen niet zou goedkeuren ; dat tot de verlaging 
iq besloten, omdat de jaarwedde van den titu
laris naar verhouding hooger was dan die van 
andere ambtenaren en die van zijne collega's 
in andere Friesche gemeenten ; 

Overwegende, dat vermindering van de jaar
wedden van gemeente-ambtenaren en in het 
bijzonder van die van een bepaalden gemeente
ambtenaar, terwijl de aan de betrekking( en) 
verbonden werkzaamheden geene verandering 
hebben ondergaan, als in beginsel schadelijk 
voor den gemeentedienst alleen om zeer bij
zondere redenen kan worden toegelaten ; 

dat zoodanige redenen niet zijn aangevoerd ; 
dat de Raad weliswaar aanvoert , dat de 

verhouding tusschen de jaarwedde van den 
gemeente-architect en die van andere gemeente
ambtenaren niet juist zou zijn, maar dat in 
deze enkele omstandigheid geen voldoende 
grond gelegen is om tot verlaging van het 
aan den titularis toegekende salaris over te 
gaan; 

dat onder deze omstandigheden Gedeputeerde 
Staten terecht aan de begrooting hunne goed
keuring hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

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

Amsterdam, den 26 September 1928. 
WILHELMINA. 

De ]Jf in. van Binnenlanàsche Zaken en Landbouw 
J. B. Kan. 

(B.) 
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26 September 1928. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad. (Onderhoudsbelasting der 
gemeente Eindhoven.) 

De omstandigheid, dat de "Boschdijk" 
te Eindhoven een weg is, die niet door de 
gemeente Eindhoven wordt onderhouden, 
verhindert niet ter zake van aan dien weg 
gelegen perceelen, deel uitmakende van 
een Rijkskrankzinnigengesticht, belasting 
te heffen. Art. 242c der Gemeentewet 
beperkt de heffing niet tot de eigendom
men, welke in de aldaar omschreven ver
houding staan tot de openbare wegen in 
de gemeente, waarvan de kosten ten laste 
der gemeente komen, doch veroorlooft 
ook om belasting t e heffen van eigendom
men, welke in de omschreven verhouding 
staan tot a lle openbare wegen in de ge
meente zonder onderscheid. 

Waar vaststaat, dat in het hier bedoelde 
Rijkskrankzinnigengesticht aan patiënten, 
die het kunnen betalen f 900 voor verpleeg
kosten worden berekend, waarmede de 
Raad kennelijk heeft willen vaststellen, 
dat in het gesticht ook patiënten verpleegd 
worden, die de vergoeding betalen, welke 
de kosten dekken der door hen genoten 
verpleging, heeft men niet t e doen met 
eene instelling uitsluitend dienende tot 
instelling van weldadigheid, al mag het 
dan ook eene instelling zijn, die een maat
schappelijk nuttig werk beoogt. 

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

Ontvanger der Registratie en Domeinen te 
Eindhoven, namens den Staat der Nederlanden, 
tegen de uitspraak van den Raad van Beroep 
voor de Directe Belastingen te 's-Hertogenbosch, 
van 23 Jan. 1928, betreffende de aan den 
Staat opgelegden aanslag in de onderhouds
belasting der gemeente Eindhoven, over het 
belastingjaar 1926 ; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal van Lier, namens den 
Procureur-Generaal, strekkende tot verwerping 
van het beroep ; 

Overwegende, dat de Staat der Nederlanden 
over 1926 in de Onderhoudsbelasting der ge
meente Eindhoven is aangeslagen voor zekere 
perceelen, gelegen aan den openbaren rijksweg, 
genaamd Boschdijk, onder gemelde gemeente; 

dat de Staat blijkens beroepschrift dezen 
aanslag heeft bestreden, omdat het onderhoud 
van genoemden weg in vollen omvang te z ti nen 
laste is en de weg niet verlicht is, subsidiair, 
omdat de bewuste perceelen, welke deel uit
maken van een Rijkskrankzinnigengesticht, uit
sluitend dienen tot instelling van weldadigheid 
en daarom vrijgesteld zijn krachtens art. 5, sub 3 
der Verordening op de Onderhoudsbelasting 
der gemeente Eindhoven ; 

0. dat de Raad van Beroep bij de bestreden 
uitspraak het hoofdbezwaar van den Staat 
ongegrond heeft geoordeeld, omdat het niet 
ter zake doet, wie eigenaar is van den betrokken 
weg of wie hem heeft aangelegd of onderhoudt, 
terwijl voorts vaststaat, dat de weg door de 
gemeente met drie lantaarns wordt verlicht, 
wat geheel voldoende is voor een weg, die, 
met uitzondering van het Rijkskrankzinnigen-

gesticht cum annexis, nog geheel in een onbe
bouwd gedeelte der gemeente ligt ; 

dat de Raad ook het subsidiaire bezwaar 
van den Staat heeft verworpen, omdat is komen 
vast te staan, dat in het gesticht voor patiënten, 
die het eenigszins betalen kunnen, jaarlijks 
ruim f 900 verpleegkosten wordt geheven, 
waaruit naar 's Raads oordeel volgt, dat de 
instelling niet uitsluitend is een instelling van 
weldadigheid ; 

0. dat de Staat tegen 's Raads uitspraak als 
middelen van cassatie aanvoert : 

1. Schending of verkeerde toepassing van 
art. 242c der Gemeentewet, en van de artt. l, 
6 en 7 der Verordening op de heffing van een 
bijzondere belasting ter tegemoetkoming in 
de kosten van onderhoud van wegen en riolen 
en van straatverlichting ( onderhoudsbelasting) 
in de gemeente Eindhoven, doordat de Raad 
heeft beslist, dat de gemeente Eindhoven 
door plaatsing van drie lantaarns, op afstan
den onderling van ongeveer 500 en 260 meter, 
zorg draagt voor de verlichting van den be
wusten weg, en voorts de Raad heeft geoordeeld, 
dat het voor de toepassing der Verordening 
niet ter zake doet, wie den weg heeft aangelegd 
en onderhoudt; en 

2. Schending of verkeerde toepassing van 
art. 242c der Gemeentewet, en van de artt. 1 
en 5 der bij het eerste middel vermelde Verorde
ning, doordat de Raad heeft beslist, dat het 
bewuste Rijkskrankzinnigengesticht geen in
·stelling van weldadigheid is, omdat voor pa
tienten, die het eenigszins betalen kunnen, jaar
lijks ruim f 900 verpleegkosten worden geheven; 

0. dat de in het eerste middel aangehaalde 
Verordening der gemeente Eindhoven inhoudt 
in art. 1, lid 1 : 

"In de gemeente Eindhoven wordt, onder 
den naam van Onderhoudsbelasting, een belas
ting geheven wegens gebouwde eigendommen 
en hunne aanhoorigheden a ls nader is omschre
ven in art. 2 der wet van den 16en April 1896 
(Staatsblad n°. 72), tot regeling der Personeele 
belasting, zooals deze laatstelijk is gewijzigd 
bij de wet van 19 Mei 1922 (Statasblad n°. 327), 
- die a an van kunstverharding en ( of) rioleering 
en (of) verlichting voorziene openbare wegen 
in de gemeente belenden of in de onmiddel
lijke nabijheid daarvan gelegen zijn, en wegens 
ongebouwde eigendommen, die aan dusdanige 
wegen belenden of op deze wegen uitgang heb
ben, zulks als bijdrage in de kosten, welke 
ten laste der gemeente komen voor onderhoud 
dier wegen, voor hunne verlichting en voor 
afvoer van water en vuil" ; 

Art. 6, lid 1. 
,,De belasting wordt berekend naar de belast

bare opbrengst van het perceel en zijne even
tueele aanhoorigheden, aangegeven in de kada
strale leggers, vermenigvuldigd met : 

9. indien de openbare weg voorzien is van 
een rijweg van gesloten wegdekconstructie ; 

7. indien de openbare weg voorzien is van 
een rijweg van k~ibestrating ; 

5. indien de openbare weg voorzien is van 
een rijweg van klinkerbestrating of van steen
slag of grindverharding; 

3. indien de openbare weg voorzien is van 
trottoir van klinkers of tegels ; 

1. indien de openbare weg voorzien is van 
rioleering ; 
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2. indien de openbare weg voorzien is van 
verlichting." 

Art. 7. 
"1. De belasting bedraagt jaarlijks, per één 

gulden der in art. 6 omschreven belastbare 
opbrengst, een bedrag, hetwelk wordt aange
wezen door een breuk, waarvan de teller is de 
op de begrooting van het betrokken dienstjaar 
als opbrengst der "Onderhoudsbelasting" uit
getrokken som - welke niet meer dan 95 pct. 
der uit hoofde van onderhoud van wegen, 
hunne verlichting en afvoer van water en vuil 
ten laste der gemeente komende kosten mag 
beloopen - en de noemer het totaal der over
eenkomstige art. 6 berekende belastbare op
brengst van de perceelen waarvoor belasting 
verschuldigd is." 

"2. Bij herleiding van de in het vori& lid 
bedoelde breuk wordt de uitkomst in centen 
naar boven afgerond." ; 

0. dat blijkens deze artikelen de belasting 
versch11ldigd is wegens eigendommen, die in de 
in art. 1 omschreven betrekking staan tot 
openbare wegen in de gemeente Eindhoven, 
welke van bepaalde wegdekken, van rioleering 
of van verlichting zijn voorzien, terwijl voorts 
de hoegrootheid der verschnldigde belasting 
afhankelijk is van den aard van het wegdek 
en van het al of niet voorzien zijn van rioleering 
en verlichting; 

dat echter bij deze artikelen niet als eisch 
wordt gesteld, dat het wegdek, de rioleering 
of de verlichting is aangelegd door de gemeente 
Eindhoven of op hare kosten wordt onder
hourlen, maar dat slechts in art. 7 eene regeling 
wordt getroffen, waardoor het geheel der over 
a lle belastbare eigendommen verschuldigde 
belasting niet meer mag bedragen dan 95 pct. 
der totale kosten, welke ten laste der gemeente 
komen voor onderhoud van wegen, hunne ver
lichting en afvoer van water en vuil; 

dat derhalve de Raad van Beroep de in het 
eerste middel aangehaalde artt. l, 6 en 7 der 
betrokken Verordening niet heeft geschonden 
of verkeerd toegepast door te beslissen, dat 
het voor de verschuldigdheid der belasting over 
de onderwerpelijke perceelen niet ter zake doet 
wie de "Boschdijk" onderhoudt; 

<lat deze beslissing evenmin in strijd is met 
het bij dit middel aangehaalde art. 242c der 
Gemeentewet ; 

dat wel in de toelichting van het middel 
wordt beweerd, dat, indien krachtens de Ver
ordening ook belasting verschuldigd is voor 
eigendommen gelegen aan een niet door de 
gemeente onderhouden weg, dit in de sterkste 
mate zou indruischen tegen den door art. 242c 
gestelden eisch van eene billijke bijdrage in de 
ten laste van de gemeente komende kosten en 
dan de Verordening als strijdig met de wet, 
niet zou mogen worden toegepast, doch dat 
deze bewering niet juist is ; 

dat toch de wet de heffing van art. 242c niet 
beperkt tot de eigendommen welke in de aldaar 
omschreven verhouding staan tot de openbare 
wegen in de gemeente, waarvan de kosten ten 
laste der gemeente komen, ma.ar vrijheid laat 
om in de heffing te betrekken de eigendommen, 
welke in de omschreven verhouding staan 
tot alle openbare wegen in de gemeente zonder 
onderscheid ; 

dat de wet wel bepaalt, dat de belasting 

geheven moet worden naar grondslagen, vol
gens welke eene bilEjke bijdrage gevorderd 
wordt in de kosten ten laste der gemeente ko
mende voor aanleg en onderhoud der openbare 
wegen, voor hunne verlichting en voor afvoer 
van water en vuil; 

dat het echter aan den gemeentelijken wet
gever onder toezicht van de Koningin is over
gelaten, deze bijdrage, met het oog op de 
plaatselijke omstandigheden, naar billijkheid 
te regelen en de vraag of bij den omslag der 
bijdrage inderdaad de billijkheid is betracht 
niet staat ter beoordeeling van den rechter ; 

0. dat 's Raads beslissing, dat de "Bosch
dijk" onder de gemeente Eindhoven van ver
lichting voorzien is, is van feitelijken aard en 
niet met vrucht in cassatie kan worden bestre
den met louter feitelijke beweringen, ten doel 
hebbende het tegendeel aannemelijk te maken; 

0. ten slotte omtrent het tweede middel van 
cassatie: 

dat volgens art. 5, sub 3, der meergemelde 
verordening van de belasting zijn vrijgesteld 
de perceelen, welke uitsluitend dienen tot in
stelling van weldadigheid; 

dat de Raad van Beroep, vaststellende, dat 
voor patiënten, die het eenigszins betalen 
kunnen, jaarlijks ruim f 900 voor verpleegkos
sten wordt berekend, daarmede kennelijk heeft 
vastgesteld, dat in het gesticht ookpatienten 
verpleegd worden, die vergoeding betalen, welke 
de kosten dekken der genoten verpleging ; 

dat de Raad op dien grond terecht de inge
roepen vrijstelling niet toepasselijk heeft geacht, 
daar toch ten aanzien van evenbedoelde ver
pleegden geen sprake is van het bewijzen 
van weldadigheid en dus de belaste perceelen 
in geen geval uitslu~tená, dienen tot instelling 
van weldadigheid, waartoe niet afdoet het in 
de toelichting van het middel gestelde, dat de 
instelling niet het maken van winst, dc-ch een 
maatschappelijk nuttig werk beo0gt; 

dat derhalve ook dat middel niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

26 September 1928. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad. (Gemeentelijke Inkomsten
belasting te Maastricht. - Beteekenis 
van art. 265h der Gemeentewet). 

H eziening of aanvulling van een aanslag, 
welke art. 265h der Gemeentewet in be
paalde gevallen toelaat, is alleen mogelijk 
ten aanzien van een aanslag, die nog be
staat en niet ten aanzien van een vernie
tigden aanslag. Waar belanghebbende's 
aanslag in de gemeentelijke inkomsten
belasting te Maastricht, a ls aldaar zijn 
woonverblijf hebbende, door Gedeputeerde 
Staten was vernietigd, was de Inspecteur 
der Directe Belastingen niet bevoegd om 
dezen vernietigenden aanslag alsnog te 
herzien en belanghebbende een aanslag 
als woonforens te Maastricht op te leggen. 
Daardoor werd niet een bestaande aanslag 
maar de aanslagregeling herzien. Ook 
uit de geschiedenis blijkt de onjuistheid 
van des Inspecteurs opvatting. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Geûen het beroenschrift in C'assatie van A. te 

X ., tegen de uitspràak van den Raad van Beroep 
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voor de Directe B elastingen t e Maastricht, tl.tl 
19 Dec. 1927, betreffende zijn aanslag in de 
gemeentelijke inkomstenbelasting der gemeente 
Maast richt, belastingjaar 1925/1926; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schrift elijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal van Lier, namens den 
Procureur-Generaal, str ekkende tot verwerping 
va n het beroep ; · . 

Overweo-ende, dat blijkens de bestreden uit
spraak beÎanghebbende over het belastingjaa,· 
1925/1926 in de gemeentelijke inkomstenbelas
t ing t e Maastricht , was aangeslagen a ls a ldaar 
hoofdverblijf hebbende; 

dat op zijn beroep Gedeputeerde taten dien 
aanslag hebben vernietigd omdat belanghebben
de hoofdverblijf had te X ., waarna belang
hebbende over datzelfde jaar in genoemde be
lasting een aanslag als woonforens is opgelegd ; 

0. dat de Inspecteur dien aanslag na be
zwaarschrift heeft gehandhaafd met een beroep 
op art. 265h der Gemeentewet, waarna belang
hebbende zich gewend heeft tot den Raad van 
Beroep met het betoog, dat deze aanslag door 
dat artikel niet wordt gerechtvaardigd en dat 
deze aanslag dan ook in het wezen der zaak een 
gewone navorderingsaanslag is, welke echter, 
daar een nieuw fe it in den zin van art. 82 der 
wet op de Inkomstenbelasting, j0 • a rt . 267 der 
Gemeentewet ontbreekt, niet had mogen zijn 
opgelegd ; 

0. dat de Raar! ten deze heeft overwogen, 
dat opgelegd is een nadere aans lag overeen
komstig art. 265h der Gemeentewet, in verband 
met een beslissing in zake de toepassing van 
art t. 244a, j0 • 245b der Gemeentewet, en niet 
een navorderingsaanslag als bedoeld in art. 82 
der wet op de Inkomstenbelasting ; dat voorts 
art. 265h voornoemd in verband met zijne 
geschiedenis toelaat in gevallen als het onder
havige den oorspronkelijk opgelegden doch 
vernietigden aanslag door een anderen te her
zien, op welke gronden de Raad den aanslag 
heeft gehandhaafd ; 

0. dat belanghebbende hiertegen a ls middel 
van cassatie heeft aangevoerd : 

Schending van art . 267, laatste lid, der Ge
meentewet , in verband met ar t . 82 der Wet op 
de Inkomstenbelasting 1914, en verkeerde toe
passing van art. 265h der Gemeentewet ; 

0. dat tot toelicht ing hiervan is betoogd in 
de eerste plaats, dat art . 265h voornoemd 
verkeerd was toe&epast, omdat van een her
ziening of aanvntling van een vernietigden 
aanslag nimmer sprake kan zijn, en in de tweede 
plaats, dat de aanslag, waarom het hier gaat, 
in wezen is een gewone navorderingsaanslag, 
welke aan de voorschriften van art. 82 der W et 
op de Inkomstenbelasting niet voldoet ; 

0. hieromtrent : 
dat het in de t weede plaats aangevoerde -

daargelat en nog dat de juistheid daar van niet 
zou kunnen leiden tot vernietiging van den 
aanslag, maar alleen tot niet-ontvankelijk
verklaring van bela nghebbende in zijn bij den 
Inspecteur ingebracht bezwaar - niet juist 
is, omdat t en deze blijkens 's R aads beslissing 
is opgelegd een herzieningssaanslag overeen
komstig art. 265h der Gemeentewet, op welken 
aanslag de bepa lingen omtrent navordering 
van artt. 82 en volgende der Wet op de Inkom
stenbelasting niet van toepas ing zijn ; 

dat echter het in de eerste plaats aangevoerde 
geo-rond is; 

dat t och herziening of aanvulling van een 
aanslag, welke art . 265h der Gemeentewet in 
bepaalde gevallen toelaat, a lleen mogelijk is t en 
aanzien van een vernietigenden aanslag, welke 
nog bestaat en niet ten aanzien van een ver 
nietigden aanslag, omdat een aanslag, welke 
vernietigd is en dus n iet meer bestaat, niet 
meer kan worden gewijzigd of aangevuld ; 

dat dan ook de t ekst van genoemd art. 265h 
niet toelaat, wat ten deze geschied is, namelijk 
de vervanging van een vernietigden aanslag 
door een geheel nieuwen aanslag, waardoor niet 
een aanslag, maar de aanslagregeling wordt 
herz ien; 

dat t rouwens die tekst geheel in overeen
stemming is met de strekking van dat artike l, 
zooals dat aanvankelijk bij de wet van 30 Dec. 
1920 (S taatsblad n°. 923) was vastgesteld, 
waarbij herziening of aanvulling alleen moge
lijk was bij wij ziging van de omstandigheden , 
welke voor de vaststelling van een aanslag 
voor de toepassing van art. 244a, jis de artt . 
245a, 245b en 245c der Gemeentewet in aan
merking waren genomen, in al welke gevallen 
van het opleggen van een nieuwen aanslag na 
vernietiging van den aanvankelijk opgelegden 
geen sprake kan zijn ; 

dat nu wel bij de wet van 20 Mei 1922 (S taats
blad n°. 361) dat ar tikel in zoover gewijzigd is, 
dat herziening of aanvulling van een aanslag 
ook plaats kan hebben in verband met een 
beschikking ingevolge art . 265g, 1• lid, en eene 
beslissing ingevolge art. 265i, doch dat uit 
niets blijkt, dat de wetgever daarbij ook heeft 
willen afwijken van het stelsel zelf, dat aan 
art. 265h t en grondslag lag , en integendeel 
het eenige omtrent de nieuwe toepassing ge
geven voorbeeld - het geval van vernietiging 
van een aanslag naar a rt. 244a, 3° - juist 
wij t op herziening en aanvulling van nog 
bestaande aanslagen, en, indien de wetgever 
mocht hebben bedoeld ook de vervanging van 
een vernietigden aanslag door een nieuwen 
mogelijk t e maken, hij die bedoeling in den 
nieuwen tekst t ot uitdrukking had moeten 
brengen; 

dat de Raad derhalve den aanslag niet had 
mogen handhaven ; 

Vernietigd de best reden uitspraak ; 
En recht doende t en principale : 
Vernietigt de beschikking van den I nspecteur ; 
Vernietigt den aanslag. (W.) 

28 S eptember 1928. .BESLUIT tot uitvoering 
van de a rt ikelen 37c en 37d van het 
W etboek van Strafrecht (P81Jchopathen 
regk ment). S. 386. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

J ustit ie van 21 Juli 1928, 3de Afd. D , n°. 
892· 

G~zien de artikelen 37c en 37d in verband 
met 14d, laatste lid , van het ·Wetboek van 
Strafrecht , al smede de wet van 28 Mei 1925 
(S taats blad n°. 222 ), gewijzigd bij de wet vau 
21 Juli 1928 (Staatsb lad n°. 251 ); 

Den R aad van State gehoord (advies van 4 
September 1928, n°. 12); 

Gelet op _het nader rapport van Onzen voor-
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noemden Minister van 24 September 1928, 3de 
Afd . D, n°. 904; 

Hebben goedgevonden en verstaan vast te 
stellen de navolgende voorschriften, welke zul
len uitmaken het 

PSYCHOPATHENREGLEMENT. 

AFDEELING I - VERPLEGING VAN 
ONVOORWAARDELIJK TER BESCHIK· 

KING GESTELDEN. 

Hoofdstuk I - De beslissingen betreffende 
de verpleging. 

'l'ITEL I - DE BESLISSINGEN. 

§ 1. Algemeene ~epalingen. 
Art. 1. Indien overeenkomstig artikel 37 

van het Wetboek van Strafrecht gelijktijdig 
plaatsing in een krankzinnigengesticht en ter
beschikkingstelling is bevolen, wordt met de 
tenuitvoerlegging van het bevel tot plaatsing 
in een kankzinnigengesticht aangevangen. 

2. Bij de beslissingen, waar een ter beschik
king gestelde, afgezien van de plaatsing in 
een krankzinni gengesticht, bedoeld in het 
voorgaande artikel, zal worden verpleegd, 
wordt in acht genomen, dat de Rijksasyls 
slechts een aanvullend karakter bezitten en de 
verpleging bij voorkeur door particulieren 
moet geschieden. 

Bij de opdracht aan particuliere zorg wordt 
in het bijzonder rekening gehouden met den 
aard der ziekte van de ter beschikking ge
stelden, hun godsdienst, verleden en gedrag, 
het feit, waarvoor de terbeschikkingstelling 
heeft plaats gehad, hun leeftijd, lichamelijke, 
zedelijke en geestelijke gesteldheid, mate van 
ontw ikkeling en geschiktheid voor bepaalden 
arbeid. 

3. De beslissingen omtrent verpleging in 
een Rijksasyl, in particuliere zorg, of, tijde
lijk, in een krankzinnigengesticht of andere 
voor verzorging geschikte inrichting wijzen 
steeds het Rijksasyl, de particuliere zorg, het 
gesticht of de inrichting bepaaldelij k aan. 

W'ordt besloten, dat verder zal worden ver
pleegd in een gezin onder toezicht en le iding 
van den geneesheer-directeur van het Rijksasyl 
( onder de hoede van een Rijksasyl), zoo wordt 
gelijktijdig een schriftelijke overeenkomst van 
uitbesteding met het gezinshoofd aangegaan. 

§ 2. De aanvankelijke beslissing. 
4. Zoodra de uitspraak, waarbij een per

soon overeenkomstig a rtikel 37 van het Wet
boek van Strafrecht ter beschikking van de 
Regeering is gesteld, .ten uitvoer kan worden 
gelegd, noodigt het openbaar ministerie biJ 
het gerecht, dat de bes! issing heeft gegeven, 
zoo dit naar zijn oordeel door het belang der 
,aak wordt gevorderd, indien de ter beschik
king gestelde minderjarig is, de ouders of 
voogden, en indien hij een curator heeft, den 
curator, uit kennis te geven van hun gevoelen, 
hoe ten aanzien van den ter beschikking ge
stelde ware te handelen. 

Het openbaar ministerie is bevoegd in de ge
noemde of andere gevallen ander_e nabestaan
den of den echtgenoot uit te noodigen van 
hun gevoelen kennis te geven. 

5. Het openbaar ministerie deelt, zoo spoe-

dig mogelijk en zonder dat de kennisgeving, 
bedoeld" in het voorgaande artikel , behoeft te 
worden afgewacht, de uitspraak mede aan 
Onzen Minister van Justitie. 

Het voegt hieraan het dossier der zaak en 
zijn eigen adv ies toe. 

Het zendt de kennisgeving, bedoeld in het 
voorgaande artikel, na, indien die alsnog bin
nenkomt. 

6. Onze Minister van Justitie beslist zoo 
spoedig mogelijk, of de ter beschikking ge
stelde zal worden geplaatst in een Rijksasyl , 
dan wel zal worden toevertrouwd aan parti
cul it:ffe zorg. 

Deze beslissing wordt vanwege Onzen Minis
ter medegedeeld aan hem, die met de leiding 
van de verpleging wordt belast, en aan het 
voornoemde openbaar ministerie. 

7. Indien het wenschelijk is om, hangende 
de beslissing van Onzen Minister, den ter be
schikking gestelde voorloopig onder te brengen 
hetzij in een Rijksasyl, hetzij in paticuliere 
zorg, neemt het openbaar ministerie daartoe 
een voorloopig-e beslissing. 

Verpleging in particuliere zorg kan het 
openbaar ministerie, tenzij met goedvinden 
van Onzen Minister, alleen opdragen aan per
sonen, aan wien reeds door Onzen Minister 
gelijke verpleging is opgedragen. Onze Minis
ter kan bovendien personen van het ontvangen 
Yan voorloopige opdrachten uitsluiten. 

§ 3. Ttlsschentijdsche beslissingen. 

8. Indien de lichamelijke of geestelijke ge
steldheid of het gedrag van den ter beschik
king gestelde daartoe grond opleveren of an
dere omstandigheden zulks wenschelijk maken, 
kan Onze Minister van Justitie gedurende de 
verpleging beslissen: 

1 °. dat de in een Rijksasyl, onder de hoede 
van een Rijksasyl of in particuliere zorg 
verpleegde zal worden overgedragen in 
eenigen anderen van deze drie vormen 
van verpleging; 

2°. dat met behoud van den vorm van ver
pleging de onder de hoede van een 
Rijksasyl verpleegde zal worden over
gedragen aan een ander gezin, de in 
particuliere zorg verpleegde aan andere 
particuliere zorg. 

9. In geval van krankzinnigheid , van ern
stige of besmettelijke ziekte of van zwanger
schap van den ter beschikking gestelde kan 
Onze l\iinister van Justitie beslissen, dat de 
in of onder de hoede van een Rijksasyl of in 
particuliere zorg verpleegde tijdelijk naar een 
krankzinnigengesticht of een andere voor zijn 
verzorging geschikte inrichting zal worden 
overgebracht, om aldaar, zoolang zulks nood
zakelijk is, te worden verpleegd.· 

Ontslag uit dit gesticht of deze inrichting 
en wederoverbrenging naar de oorspronkelijke 
of eenige andere plaats van verpleging ge
schiedt ·eveneens krachtens beslissing van On
zen Minister. 

10. Onze Minister neemt de beslissingen 
van de twee voorgaande artikelen hetzij op 
schriftelijk verzoek van hem. die met de lei
ding van de verpleging is belast, hetzij ambts
halve. 

De beslissingen worden vanwege Onzen Mi
nister zoo spoedig mogelijk medegedeeld aan 
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hem, die met de leiding van de verpleging 
was en aan hem, die daarmede wordt belast, 
en aan den Officier van J ustitie, binnen wiens 
ressort de verpleging geschiedde. 

ll. Indien in een van de gevallen, genoemd 
in den aanhef van artikel 9, de besl issing van 
Onzen Minister niet kan worden afgewacht, 
kan hij, die met de leiding van de verpleging 
is belast, een voorloopige beslissing nemen. 

12. In buitengewone gevallen kunnen met 
goedvinden van of vanwege Onzen Minister 
van Justitie verpleegden tijdelijk het gesticht 
of het gezin, waarin zij worden verpleegd, ver
laten. 

§ 4. Beslissingen omt,·ent het eindigen 
van d e verpl eging. 

a. Eindigen van de verpleging door een 
beschikking van den Minister van Justitie. 

13. Indien persoonl ijke of zakelijke omstan-
digheden betreffende de verpleegden daartoe 
aanleiding geven, kan Onze Minister hetzij 
op schriftelij ke voordraèht van hem, die met 
de leiding van de verpleging is belast, hetzij 
ambtshalve, de verpleging voorwaardelijk of 
onvoorwaardelijk doen eindigen. 

Deze beëindiging geschiedt in den regel 
voorwaardelijk. 

14. Bij een voorwaardelijk ontslag wordt 
steeds a ls algemeene voorwaarde gesteld, dat 
de ter beschikking gestelde zich gedurende den 
nog overgebleven tijd der terbesch ikkingstel
ling niet aan eenig strafbaar feit zal schuldig 
maken, noch zich op andere wijze zal m isdra
gen. 

Indien buiten deze algemeene voorwaarde 
nog bijzondere voorwaarden gesteld worden, 
geeft Onze Minister aan een binnen het Rijk 
gevestigd rechtspersoon of natuurlijk persoon, 
a ls bedoeld in artikel 130, onder 1°., dan wel 
aan een bijzonder ambtenaar, als bedoeld in 
a rtikel 130, onder 2° ., opdracht den ter be
schikking gestelde bij de naleving daarvan 
hulp en steun te verleenen . 

15. De besliss ingen, houdende voorwaarde
lijk of onvoorwaardelijk ontslag, worden van
wege Onzen Minister medegedeeld aan hem, 
aan wien de le iding van de verpleging was 
opgedragen, aan den Officier van Justitie, 
binnen wiens ressort de verpleging geschiedde, 
en, indien bij een voorwaardelij k ontslag een 
opdracht tot bet verleenen van hulp en steun 
wordt gegeven, aan den persoon, tot wien deze 
opdracht is gericht. 

b. Eindigen van de verpleging door afloop 
van den termijn van terbeschikkingstelling. 
16. Indien drie maanden vóór het verstrij

ken van den termijn van terbeschikkingstelling 
de verpleging nog niet is geëindigd, zendt hij, 
die met de leiding van de verpleging is belast, 
een schriftelijk en gemotiveerd advies aan 
Onzen Minister van Justitie omtrent: 

1 ° de wenschelijkheid van verlenging van 
den termijn; 

2°. den t ijd , waarover naar zij n meening de 
verlenging zich zou moeten uitstrekken. 

Bij het advies wordt een afschrift van de 
betreffende den verpleegde gehouden aanteeke
ningen overgelegd, alsmede, indien de inzen
der niet zelf met de geneeskundige behande-

ling van den verpleegde belast is, het advies 
van den behandelenden geneesheer. 

17. Onze Minister zendt het advies met de 
bijlagen aan het openbaar ministerie bij het 
gerecht, dat de terbeschikkingstelling beeft be
volen. 

De geneesheer, met de geneeskundige behan
deling van den verpleegde belast, zendt na 
verzoek van dit openbaar ministerie terstond 
een nieuw, onderteekend en met redenen om
kleed, advies omtrent de wenschelijkheid van 
verlenging. 

18. Het openbaar ministerie, bedoeld in het 
voorgaande artikel, doet Onzen Minister zoo 
spoedig mogelijk mededeeling: 
, 1 °. van zijn eventueele beslissing geen vor

dering tot verl enging van den termijn 
van terbeschikkingstelling in te dienen; 

2° . . indien een dusdanige vordering wel is 
ingediend, van de beschikking van het 
gerecht. 

Onze Minister brengt deze beslissingen ter 
kenn is van hem, die met de leiding van de 
verpleging is belast. 

§ 5. Opnieuw gegeven aanvankelijke 
beslissing. 

19. Ingeval van schorsing of herroeping 
van een voorwaardelijk ontslag geeft Onze 
Minister opnieuw de noodige aanvankelijke 
beslissing betreffende de verpleging van den 
ter beschikking gestelde. 

De beslissing wordt vanwege Onzen Minister 
medegedeeld aan hem, die met verleenen van 
hulp en steun was belast, aan hem, die met 
de leiding van de verpleging wordt belast, en 
aan den Officier van Justitie binnen wiens 
ressort de ter beschikking gestelde zich bevindt. 

TITEL II - HET UITVOEREN VAN DE 
BESLISSINGEN. 

§ 1. Ove,·brenging. 
20. Overbrenging van ter beschikking ge

,;telden, noodzakelijk tot uitvoering van een 
.1anvankelijke beslissing, geschiedt van over
heidswege door de zorg van het openbaar mi
nisterie bij het gerecht, hetwelk de terbeschik
kingstelling uitsprak. 

21. Overbrenging, noodzakelijk tot uitvoe
ring van een niet-voorloopige tusschentijdsche 
beslissing, geschiedt, indien door de overbren
ging wijziging wordt gebracht in de leiding 
der verpleging, van overheidswege door de 
zorg van den Officier van Justitie , binnen 
wiens ressort vóór de overbrenging de ver
pleg ing piaats vond. 

22. Ten aanzien van de overige overbren
g ingen, noodzakelijk tot uitvoering van tus
schentijdsche beslissingen, kan de hulp van 
den Officier van Justitie, bedoeld in het voor
gaande artikel , worden ingeroepen. 

Deze verleent de gevrnagde hulp, indien 
noodig. 

23. Overbrenging na ontslag, krachtens ar
tikel 25, en overbrenging, noodzakelijk tot uit
voering van een opnieuw gegeven aanvanke
lijke beslissing, geschieden door de zorg van 
den Officier van Justitie, binnen wiens ressort 
vóór deze overbrenging de ontslagene zich be
vond. 

24. Wie met de zorg voor een overbrenging 
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belast is, deelt het tijdstip, waarop deze heeft 
plaats gehad, onverwijld mede aan Onzen Mi
nister va11 Justitie. 

Indien door de overbrenging wijziging ge
bracht wordt in de leiding van de verpleging, 
wordt door hem , die met de leiding van de 
verpleging wordt belast, een gedagteekend be
wijs van overneming afgegeven. 

§ 2. Ontslag. 
25. Bij ontslag wegens het voorwaardelijk 

of onvoorwaardelijk e indigen zijner verpleging 
kan de verpleegde, indien zijn lic4amelijke of 
geestelijke toestand dan wel andere omstan
digheden daartoe grond opleveren, krachtens 
beslissing van Onzen Minister van Justitie 
onder geleide naar de plaats van zijn bestem
ming worden overgebracht. 

26. Indien zoodanige overbrenging bij ont
slag niet plaats vindt, kan de verpleegde 
krachtens beslissing van Onzen Minister van 
reisgeld of reisgelegenheid worden voorzien, 
voor zoover de stand zijner uitgaanskas het 
niet wenschelijk maakt, uit deze zoodanige uit
gaven te bestrijden. 

27. Indien een uitgaanskas aanwezig is, 
wordt deze, voor zoover zij niet ten behoeve 
van de reis van den verpleegde is aangewend, 
hem bij of na het 011tslag, hetzij ineens, hetzij 
in termijnen uitgekeerd. 

Hij, die het laatst met de leiding der ver
pleging belast was, stelt het tijdstip, de wijze 
en de hoogte der uitkeeringen vast, onder 
goedkeuring van Onzen Minister van Justitie. 
De uitkeeringen kunnen geschieden door tus
schenkomst van een persoon of ambtenaar, be
last met het verleenen van hulp en steun. 

28. Bij voorwaardelijk ontslag wordt den 
verpleegde een ontslagbrief meegegeven, waar
in de voorwaarden, de dag, waarop de terbe
schikkingstelling eindigt, en de zakel ijke in
houd van de voornaamste toepasselijke · wets
bepali ngen zijn vermeld. 

Hoofdstuk II - De Rijksasyls. 
TITEL I - INLEIDENDE BEPALING. 
29 . Het aantal der Rijksasyls wordt be

paald op twee. 
Het eene Rijksasyl is bestemd voor mannen, 

het andere voor vrouwen. 
Beide zijn gevestigd te L eiden. 

TITEL II - VERPLEGING BIN EN DE 
RIJKSASYLS. 

§ 1. B eheer van de Rijksasyls. 
a. Algemeene bepalingen. 

30. Het opperbehee~ der Rijksasyls berust 
bij Onzen Minister van Justitie. 

31. Het beheer van ieder Rijksasyl wordt 
gevoerd door een geneesheer-directeur onder 
toezicht van een commissie van toezicht. 

De commissie van toezicht vergadert ten 
minste zes maal 's-jaars. 

Zij houdt zich op de hoogte van den gang 
van zaken in het gesticht. 

Zij stélt periodiek iederen verpleegde in de 
gelegenheid zijn wenschen aan haar kenbaar 
te maken. 

Ieder lid van de commissie van toezicht 
heeft te allen t ij de tot het asyl toegang. 

Onze Minister van Justitie stelt voor de 
werkzaamheden van de commissie een regle
ment vast. 

32. De categorieën en het aantal der am bte
naren en beambten buiten den geneesheer
directeur, worden door Onzen Minister van 
Justitie naar gelang der behoefte bepaald. 

33. De geneesheer-d irecteur wordt door Ons 
benoemd en ontslagen. Onze Minister van Ju
stitie is bevoegd hem, hetzij met behoud van 
jaarwedde, hetzij onder geheelen of gedeelte
lij ken stilstand daarvan, in zij n betrekking te 
schorsen. 

34. De leden van de commissie van toezicht 
worden door Onzen Minister van Justitie be
noemd en ontslagen, gehoord den Algemeenen 
Raad voor Psychopathenzorg en, door tus
schenkomst van dien R aad, voor zooveel mo
gelijk de commiss ie van toezicht. 

De ambtenaren en beambten, buiten den ge
neesheer-directeur, worden op gel ijke wijze be
noemd en ontslagen. Zij kunnen voor ten 
hoogste veertien dagen, al of niet met inhou
ding van salaris, worden geschorst door den 
geneesheer-directeur, onder goedkeuring van 
Onzen Minister, voor langeren t ijd a lleen door 
Onzen Minister. 

35. Bij tijdelijke ontstentenis van den ge
neesheer-directeur of van de commissie van 
toezicht treft Onze Minister, bij die van de 
ambtenaren en beambten, buiten den genees
heer-directeur, deze, onder goedkeuring van 
Onzen Minister, de noodige voorzieningen. 

36. Voor den geneesheer-directeur wordt 
een instructie door Onzen Minister van Justitie 
vastgesteld, voor de verdere ambtenaren en 
beambten door den geneesheer-directeur, onder 
goedkeuring van Onzen Minister. 

b. B epalingen betreffende het geheele 
personeel. 

37. Bij het aanvaarden hunner betrekking 
leggen de geneesheer-directeur en de verdere 
ambtenaren en beambten, wier betrekking aan 
het Rijksasyl niet het karakter van een bij 
betrekking draagt, een eed of belofte af. 

De geneesheer-tl i recteur doet dit ten over
staan van Onzen Minister van Justitie, de 
verdere ambtenaren en beambten ten overstaan 
van den geneesheer-directeur. 

Het formulier van den eed en van de belofte 
worden door Onzen Minister vastgesteld. 

Bij verplaatsing of bevordering behoeven 
eed of belofte niet andermaal te worden af
gelegd. 

38. De leden van het personeel genieten 
een jaarwedde, waarvan het m inimum en het 
maximum door Ons worden bepaald. 

Zij kunnen in het genot van ambtswoning 
of inwoning worden gesteld. 

39. Ten aanzien van onderscheidingstee
kenen, uniform- en onderkleeding van het per
soneel geeft Onze Minister de vereischte voor
schriften. 

De kosten kunnen worden gebracht ten 
laste van het Rijk. 

40. Bij behoorlijke dienstvervulling wordt 
aan de leden van het personeel, die dit ver
langen, naar regelen door Onzen l\1inister te 
stellen, een verlof toegekend. 

Dit verlof wordt aan den geneesheer-direc-
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teur door Onzen Minister, aan de overige 
ambtenaren en · beambten door den geneesheer
directeur verleend. 

Buitengewoon verlof wordt alleen door Onzen 
Minister toegestaan. 

41. De leden van het pe1·sémeel mogen geen 
andere bediening bekleeden of beroep uit
oefenen dan met goedvinden van Onzen Mi
nister van Justit ie. 

Deze bepaling is niet van toepassing op hen , 
wier betrekking aan het Rijksasyl het karakter 
draagt van een bijbetrekking. 

c. B epalingen bet,·e//ende den geneesheer
directeur in het bijzonder. 

42 . De geneesheer-directeur is ondergeschikt 
aan Onzen Minister van Justitie en verplicht 
diens bevelen op te volgen. 

43. De geneesheer-directeur is verantwoor
delijk voor den goeden gang van zaken in het 
gesticht. 

Hij waakt voor de naleving van de wette-
1 ijke en administratieve voorschriften. 

In geval van noodzakelijkheid treft hij zoo
danige maatregelen als door de omstandig
heden geboden zijn. 

44. ·Behoudens nadere goedkeuring van 
Onzen Minister is de geneesheer-d irecteur be
voegd, om bij bestaande noodzakelijkheid tij
delijk hulppersoneel in dienst te nemen. 

45. De geneesheer-directeur doet jaarlijks 
verslag omtrent het door hem gevoerd beheer 
en den toestand van het gesticht. 

46. De geneesheer-directeur stelt een dag
verdeeling vast, welke aan de goedkeuring 
van Onzen Minister onderworpen wordt. 

d. B epalingen betreffende de overige ambte
naren en beambten in het bijzonder. 

47. De overige ambtenaren en beambten 
zijn ondergeschikt aan den geneesheer-direc
teur en verplicht diens bevelen op te volgen. 

48. Hun werkzaamheden worden, voor zoo
ver zulks niet op andere wijze is geschied, 
door den geneesheer-directeur geregeld en ver
deeld . 

§ 2. Verpleging . 

a. Algemeene bepalingen. 

49. De verpleging in de Rijksasyls geschiedt 
behoudens bijzondere gevallen in gemeenschap. 

50. De verpleegden in gemeenschap worden 
gedurende den nacht onderling afgezonderd. 

In bijzondere geval! en kan de geneesheer
directeur dienaangaande andere schikkingen 
treffen. 

51. De ter beschikking gestelden worden 
door den geneesheer-directeur zooveel mogelijk 
naar gelang van den aard hunner ziekte, hun 
godsdienst, verleden en gedrag, het feit, waar
voor de terbeschikkingstelling heeft plaats ge
had, hun leeftijd, lichamelijke, zedelijke en 
geestel ijke gesteldheid, mate van ontwikkeling 
en geschiktheid voor bepaalden arbe id over de 
verschill ende afdeelingen verdeeld. 

Zij kunnen in klassen worden ingedeeld. 

b. Aankomst, briefwisseling, bezoek. 

52. Na aankomst van de verpleegden in 
het Rijksasyl stelt de geneesheer-directeur zich 

onverwijld op de hoogte van hun omstandig
heden, als bedoeld in artikel 51. 

53. Geldswaarden, op de verpleegden aan
getroffen of te hunnen behoeve ontvangen, 
worden gevoegd bij de geldelijke belooning 
voor verrichten arbeid of, indien deze ont
breekt, behandeld op den voet van artikel 73. 

54. De briefwisseling van of met verpleeg
den staat onder controle van den geneesheer
directeur. 

55. Op tijden, in het huishoudelijk regle
ment te bepalen, kan aan verpleegden worden 
toegestaan, bezoeken van familie- of andere 
betrekkingen te ontvangen. 

Omtrent de toelating van de zich aanmel
dende personen beslist de geneesheer-directeur, 
behoudens beroep op Onzen Minister. 

c. Materieele verzo,·ging. 
56. De geneesheer-directeur treft alle maat

regelen, die in het belang der lichamelijke 
reinheid van de verpleegden noodig zijn. 

57. De verpleegden worden van Rijkswege 
gekleed. 

Onze Minister van Justitie stelt voor deze 
kleeding voorschriften vast. 

De eigen kleederen van verpleegden, die 
niet tot het einde van den verpleegtijd kunnen 
worden bewaard worden bij minderjarigen 
aan de ouders of voogden teruggezonden, bij 
meerderjarigen, tenzij zij een anderen wensch 
te kennen geven, voor hun rekening verkocht. 

De opbrengst van den verkoop wordt ge
voegd bij de geldelijke belooning voor ver
richten arbeid of, indien deze ontbreekt, be
handeld op den voet van artikel 73. 

58. De voeding der verpleegden wordt ge
regel d door Onzen Minister van Justitie. 

De geneesheer-directeur kan van deze rege
ling steeds afwijken voor de voeding van ver
pleegden, wier gezondheidstoestand buiten
gewone maatregelen te dezen noodig maakt. 

59. In de levering van alle benoodigdheden 
wordt bij voorkeur door jaarlijksche openbare 
aanbestedingen voorzien. 

60. De geneesheer-directeur draagt zorg, 
dat de verpleegden de beweging in de open 
lucht nemen, di e voor hun gezondheidstoestand 
wenschelijk moet worden geacht. 

De verpleegden, die daarvoor in aanmerking 
komen, nemen bovendien deel aan lichaams
oefeningen. 

d. Geneeskundige behandeling. 
61. Alle verpleegden worden ten aanzien 

van hun lichamel ijken en geestelijken toe
stand aan een voortdurend nauwgezet genees
kundig toezicht ondei·worpen. 

62. De geneesmiddelen worden op plaatsen,. 
waar garnizoen aanwezig is, uit de garnizoens
apotheek geleverd. 

De militaire apotheker ontvangt daarvoor 
ten laste der begrooting van het Departement 
van Justitie een toelage. 

Is er geen garnizoen aanwezig, dan wordt de 
levering van geneesmiddelen bij contract op
gedragen aan een apotheker. 

63. Behoudens het bepaalde bij het vorig 
artikel worden de vereischte genees-, verband
en verdere hulpmiddelen voor den geneeskun
digen dienst als regel geleverd uit 's Rijks 
magazijn van geneesmiddelen te Amsterdam .. 
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De kosten van deze verstrekkingen en van 
de leveringen uit de garnizoensapotheken 
komen ten laste der begrooting van het De
partement van Justitie. 

e. Onderwijs. 

64. Naar gelang der behoeften worden aan 
elk Rij ksasyl een of meer onderwijzers of on
derwijzeressen verbonden. 

65. Het onderwijs wordt gegeven overeen
komstig een in overleg met den geneesheer
directeur vastgesteld plan. 

Op het plan is de goedkeuring van Onzen 
:Minister van Justitie vereischt. 

66. Het onderwijs kan bestaan u it gewoon 
-en buitengewoon lager-, uit voortgezet- en uit 
vakonderwijs. 

Alle verpleegden beneden 40 jaar, voor wie 
de geneesheer-directeur zul ks nuttig acht, zij n 
tot het ontvangen van lager onderwijs ver
pl icht. 

Tot het ontvangen van vakonderwijs zijn 
alle verpleegden ve~plicht, voor wie de ge
neesheer-d irecteur dit onderwij s wenschelijk 
oordeelt. 

H et vakonderwijs kan met den arbeid ver
eenigd worden; het kan zoowel door aan het 
Rij ksasyl verbonden onderwijzers of onder
wijzeressen, a ls door de leiders van den arbeid 
worden gegeven. 

67. Het is den onderwijzers verboden zich 
met godsdienstonderwijs te bemoeien. 

68. D e zorg voor de samenstelling en de 
i ndeeling van de bibliotheek berust bij den 
,geneesheer-directeur. 

f. Arbeid. 

69 . De arbeid in een R ij ksasyl is allereerst 
d ienstbaar aan de lichamelijke, zedelij ke en 
geestelij ke ontwik keling van de verpleegden . 
V oor zoover omtrent bepaalde verpleegden de 
hoop mag worden gekoesterd, dat zij na af-
1oop van h un verpleging een zelfstandige 
pl aats in de maatschappij zullen kunnen in
nemen, wordt in het bijzonder nagestreefd de 
voorwaarden hiertoe zoo gunstig mogelij k te 
-doen zijn. 

B ij den arbeid wordt, voor zoover di t met 
inach tneming van het vorenstaande mogelij k 
is, gelet op de economische belangen van het 
R ijk: zoo wordt, voor zoover mogel ij k, de 
huishoudelij ke dienst van het asyl door de ver
pleegden zelf verricht en worden in den vak
arbeid bij voorkeur voorwerpen vervaar digd 
voor 's R ij ks dienst. 

70. Voor zoover vakarbeid wordt verrich t, 
gesch iedt deze volgens een door den genees
heer-di recteur vastgesteld plan, hetwel k aan 
de goedkeuring van Onze Minister van Justi
t ie wordt onderworpen. 

71 . De vakarbeid kan worden vereenigd 
met vakonderwijs. 

72. Voor hun arbeid wordt den verpleegden 
eenige geldelij ke belooning toegekend. 

Het bedrag dezer belooning wordt voor iede
ren verpleegde vastgesteld door den genees
heer-directeur in verband met den aard van 
den arbeid van den verpleegde, de mate zij ner 
geoefendheid, zijn gedrag en vlij t. 

De geneesheer-directeur kan in die belooning 
te allen tijde wijziging brengen. 

De algemeene regelen, volgens welke de 
geneesheer-directeur de belooning voor den 
arbeid vaststelt en wijzigt, behoeven de goed
keuring van Onzen Minister van Justitie. 

73. De geldelij ke belooning, bedoeld in het 
voorgaande artikel, wordt het eigendom van 
den verpleegde. 

De geneesheer-directeur besl ist, of het be
drag der verdiende belooning verdeeld zal 
worden in uitgaanskas en zakgeld, en, zoo j a, 
op welke wijze. 

De geneesheer-directeur kan zij n besl issing 
te allen tijde veranderen. 

Oordeelt de geneesheer-direct:mr verdeel ing 
in uitgaanskas en zakgeld niet noodig, dan 
wordt het geheele bedrag a ls zakgeld be
schouwd. 

Zoowel eventueele uitgaanskas a ls zakgeld 
blijven onder bewaring van den geneesheer
directeur. Over het zakgeld heeft de verpleeg
de echter volgens door den geneesheer-direc
teur te stellen regelen de beschikking onder 
meer ter verkrijging van artikelen ui t een in 
het asyl in te richten kantine. 

Aan verpleegden aan wie geen arbe id is 
opgedragen, kan de geneesheer-dir ecteur zak
geld tot een gering bedrag toekennen. 

74. Moedwillig door een verpleegde tijdens 
den duur van zijn verblij f in een Rijksasyl 
toegebrachte schade kan ioowel op de uit
gaanskas als op het zakgeld worden verhaald. 

De uitgaanskas is overigens onvervreemd
baar en niet vatbaar voor beslag. 

75. Alle verpleegden zijn tot het verrichten 
van arbeid, die door of vanwege den genees
heer-d irecteur hun wordt opgedragen, ver
pl icht. 

g. Godsdienstige verzorging. 
76. Aan ieder Rij ksasyl WOl'den verbonden 

een of meer bedienaren van den godsdienst 
van Protestantsche, Roomsch -K atholiek1i en, 
waar I sraëlitische verpleegden zijn, van I sr aë
litische gezindte, benevens, indien wensche
l ij k, een of meer onbezoldigde plaatsvervan
gers. 

De behartiging van de godsdienstige bel an
gen van Protestantsche en Israëlitische ver
pleegden kan ook aan godsdienstonderwijzers 
worden opgedragen. 

77. Ten aanzien van de benoeming van be
dienaren van den godsdienst of godsdienston
derwijzers treedt Onze Minister van J ustitie 
voor zooveel wenschelijk in overleg met de be
trokken kerkelij ke overheid of het betrokken 
kerkelijk bestuur. 

Behoort naar de eischen van de gezindte de 
benoeming door die overheid of dat bestuur te 
geschieden, dan heeft dit pl aats, doch wordt 
den benoemde niet zonder voorafgaande toe
stemming van Onzen Minister in het gesticht 
toegang verleend. 

78. Het is aan de bedienaren van den gods
dienst en godsdienstonderwijzers verboden zich 
zonder toestemming van den directeur in be
trekking te stellen tot verpleegden, wier gods
dienstige verzorging aan anderen is opgedra
gen. 

79. Aan de bedienaren van den godsdienst 
van andere gezindten dan waarvan een be
dienaar aan het R ij ksasyl is ver bonden, wordt 
zooveel doenlij k gelegenheid gegeven tot het 
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behartigen van de godsdienstige belangen van 
verpleegden tot hun gezindte behoorende. 

80 . Met wenschen, welke betreffende min
derjarige verpleegden door ouders of voogden 
omtrent de godsdienstige verzorging worden 
kenbaar gemaakt, en met het w<:3loverwogen 
oordeel van de verpleegden zelf dienaangaan
de wordt zooveel mogelijk rekening gehouden. 

81. Op hun erkende godsdienstige feest- en 
kerkdagen - voor de Christelij ke gezindten 
Zondagen, voor de overige gel ijksoortige dagen 
daaronder begrepen - wordt den verpleegden, 
voor zoover eenigszins mogelijk, gelegenheid 
gegeven een godsdienstoefening in of, onder 
geleide, buiten het Rijksasyl bij te wonen. 

Behoudens uitdrukkelijke vrijstelling, te ver
leenen door den geneesheer-directeur, nemen 
de verpleegden aan te hunnen behoeve gehou
den godsdienstoefeningen en aan het te hun
nen behoeve gegeven godsdienstonderwijs deel. 

82. Op hun erkende, als rustdag te vieren, 
godsdienstige feest- en kerkdagen, Zondagen 
en gelijksoortige dagen daaronder begrepen, 
behoeven de verpleegden geen arbeid te ver
richten. 

Voor hen, d ie niet tot eenige godsdienstige 
gezindte behooren, gelden de algemeene Chris
telijke feestdagen, de Zondagen daaronder be
grepen. 

h. Tucht. 

83. Tot handhaving van de tucht kan de 
_geneesheer-directeur de navolgende discip l i
naire straffen opleggen: 

1°. gewone slui&ing in de boeien; 
2°. opsluiting in een afzonderingsvertrek; 
3°. verstrekking van water en brood in 

plaats van het gewone voedsel; 
4°. onthouding van het schrijven of ont

vangen van br ieven, van bezoek, of van 
andere voorrechten. 

Versch illende straffen kunnen gelijktijdig 
worden opgelegd. 

84. Straf wordt niet opgelegd, dan nadat 
<ie verpleegde door den geneesheer-directeur is 
_gehoord. 

Van elke strafoplegging wordt aanteekening 
gehouden in een register, waarvan het model 
wordt vastgesteld door Onzen Minister van 
Justitie. 

85. De straffen kunnen voorwaardelijk 
worden opgelegd in dier voege, dat bepaalde 
verplichtingen worden gesteld, waaraan de 
verpleegde heeft te voldoen. In geval van 
niet-voldoening daaraan kan de straf worden 
ten uitvoer gelegd. 

86. De opgelegde straffen kunnen worden 
ingekort, wanneer de verpleegde daadwerke
lijk berouw aan den dag legt. 

87. Besluit de geneesheer-directeur tot ge
wone sluiting in de boeien, zoo geeft hij hier
van terstond kennis aan den voorzitter van de 
commissie van toezicht. 

88. Gewone sluiting in de boeien en opslui
ting in een afzonderingsvertrek worden voor 
ten hoogste 16 dagen opgelegd. 

89. Verstrekking van water en brood in 
plaats van het gewone voedsel wordt slechts 
om den anderen dag toegepast, ingeval deze 
straf langer duurt dan twee dagen. 

90. Bij onthouding van briefwisseling of 
bezoek worden bij minderjarige verpleegden 
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de ouders of voogden daarvan door de zorg 
van den geneesheer-directeur verwittigd. 

TITEL III - VERPLEGING ONDER DE 
HOEDE VAN EEN RIJKSASYL. 

91. Verpleging onder de hoede van een 
R ijksasyl geschiedt steeds in een gezin krach
tens een schriftel ijke overeenkomst van uitbe
steding, tot wederopzeggens toe gesloten tus
schen Onzen Minister van Justitie eenerzijds 
en een gezinshoofd anderszijds. 

De overeenkomst wordt opgemaakt in triplo: 
een exemplaar behoudt Onze Minister; een 
exemplaar is bestemd voor het R ij ksasyl ; een 
exemplaar behoudt het gezinshoofd. 

92. De verpleging gesch iedt zooveel moge
lijk in een gezin van de godsd ienstige gezindte 
van den verpleegde. 

93. H et gezin moet voldoen aan de volgen
de eischen: 

1 °. het moet gehuisvest zijn in een gezond 
gelegen en gezond ingerichte woning, 
welke voor het te huisvesten aantal 
personen voldoende ruimte bevat; 

2°. de gezondheidstoestand van het gezins
hoofd noch van een der inwonende 
gezinsleden mag gevaar opleveren voor 
huisgenooten; hieromtrent moet vóór 
het sluiten der schriftelij ke ovei·een
komst een voldoende geneeskundige 
verklaring worden overgelegd; 

3°. het gezinshoofd en de !!"ezinsleden moe
ten zijn van goed zedel iJ k gedrag en be
hoorl ijke beschaving; 

4°. de omstandigheden van het gezin moe
ten in verband met het karakter van 
den verpleegde van dusdanigen aard 
zijn, dat de belangen der maatschap
pelijke vei l igheid bij de uitbesteding 
geacht kunnen worden niet uit het oog 
te zijn verloren. 

94. De verpleging in het gezin heeft plaats 
onder toezicht en leiding van den geneesheer
d irecteur van het Rijksasyl , d ie zich in deze 
zaak kan doen bijstaan door een aan het R ij ks
asyl verbonden ambtenaar. 

95. Bij de verpleging worden de vol
gende voorwaarden in acht genomen, welke 
in de overeenkomst van uitbesteding uitdruk
kelijk worden vermeld: 

1 °. voor reinheid wordt nauwgezet zorg 
gedragen; 

2°. aan den verpleegde wordt verschaft ge
zond voedsel in voldoende hoeveelheid 
en behoorl ijke kleeding en l igging; 
aan den verpleegde wordt een afzon
derlijk bed verstrekt; 

3°. zorg wordt gedragen, dat de verpleeg
de de beweging in de open lucht neemt, 
die de geneesheer-directeur voor d iens 
gezondsheidstoestand wenschelijk acht; 

4 °. zorg wordt gedragen, dat de verpleeg
de de vereischte genees- en heelki:.n
dige l:iehandeling geniet; 
zoodra genees- of heelkundige behun
deling naar het oordeel van het ge
zinshoofd wenschelijk is, verwittigt hij 
den geneesheer-directeur; 

5°. zorg wordt gedragen, dat de verpleeg
de het onderwijs, hetwelk de genees-

67 
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heer-d'recoour voor hem wenschelijk 
oordeelt, geregeld volgt; 
het gezinshoofd, hetwelk daartoe in 
staat is, geeft den verpleegde, indien 
de geneesheer-direcoour dit verzoekt, 
vakonderwijs, onderricht in de practijk 
van landbouw en veeteelt daaronder 
begrepen; 

6°. bij het opdragen van arbeid houdt het 
gezinshoofd allereerst de lichamelij ke, 
zedelijke en geestel ijke ontwikkeling 
van den verpleegde in het oog; voor 
zoover de hoop mag worden gekoes
terd, dat hij na afloop van zijn ver
pleging een zelfstandige plaats in de 
maatschappij zal kunnen .innemen, 
wordt in het bijzonder nagestreefd de 
voorwaarden hiertoe zoo gunstig moge
lijk te doen zijn; 
de verpleegde mag slechts worden be
last met arbeid in overeenstemming 
met zijn krachten; 

7°. op zijn erkende godsdienstige feest- en 
kerkdagen - voor de Chrisoolijke ge
zindten Zondagen, voor de overige ge
lijksoortige dagen daaronder begrepen 
- wordt den verpleegde, voor zoover 
eenigszins mogelijk, gelegenheid gege
ven een godsdienstoefening bij te wo
nen; 
de godsdienstoefeningen van het Rijks
asyl, welke mede voor hem gehouden 
worden, woont de verpleegde bij ; 
de verpleegde volgt het mede voor hem 
gegeven godsdienstonderwijs van het 
Rijksasyl; 
indien de geneesheer-direcoour het vol
gen van ander godsdienstonderwijs wer.
schelij k acht, woont de verpleegde dit 
bij; 

8° . op zijn erkende, als rustdag te vieren, 
godsdienstige feest- en kerkdagen, Zon
dagen en gel ij ksoortige dagen daaron
der begrepen, heeft de verpleegde geen 
arbeid re verrichten; 
voor den verpleegde, die niet tot eenige 
godsdienstige gezindte behoort, gelden 
de algemeene Chrisoolijke feestdagen, 
de Zondagen daaronder begrepen; 

9°. de geneesheer-directeur wordt, indien 
hij dit wenschelijk acht, in staat gesteld 
de briefwisseling van den verpleegde 
te con trol eeren; 
hij wordt van het bezoek, hetwelk de 
verpleegde ontvangt, op de hoogte ge
houden; 
op voorstel van het gezinshoofd kan de 
geneesheer-directeur als straf onthou
ding van briefwisseling of bezoek op
leggen. 

TITEL IV - AANTEEKENINGEN. 
96. Omtrent iederen in of onder de 

hoede van een Rijksasyl verpleegde worden 
door of vanwege den geneesheer-directeur 
aanteekeningen gehouden. 

97. De aanooekeningen bevatten: 
1 °. zoo volledig mogelijke gegevens betref

fende afkomst en verleden; 
2° . gegevens omtrent den lichamelijken en 

geestelijken toestand bij inkomst; 
3°. gegevens omtrent dien toestand gedu

rende de verpleging; 

4°. gegevens omtrent belangrijke voorval
len gedurende de verpleging. 

Voor de verpleegden, voor wie tijdens een 
vroegere verpleging de gegevens onder 1 °. 
reeds zijn verzameld, kan met die onder 2°., 
3°. en 4°. worden volstaan. 

9S. Onze Minister kan een model voor 
de ~anooekeningen vaststellen. 

Hoofdstuk III - Verpleging in particu
liere zorg. 

TITEL I - INLEIDENDE BEPALINGEN. 
99. Verpleging in particuliere zorg 

wordt slechts opgedragen, tot wederopzeggens 
toe, aan in het Rijk gevestigde rechtsperso
nen of natuurlijke personen, tot wier bemoei
ing duurzame verpleging van personen met 
gebrekkige ontwikkeling en ziekelijke storing 
der geestvermogens kenlijk geacht kan worden 
te behooren, die: 

1 °. zich overeenkomstig de volgende arti
kelen daartoe bereid hebben verklaard, 
welke bernidverklaring door Onzen Mi
nist.er is aanvaard; 

2°. voldoen aan de eischen en zich onder
werpen aan de voorwaarden betreffen
de de verpleging gesteld in of krach
tens titel II tot en met V van dit 
Hoofdstuk. 

100 . De bereidverklaring geschiedt schrif
telijk aan Onzen Minister van Justitie. 

Bij bereidverklai·ing door een vereeniging, 
stichting of instell ing worden haar statuten, 
stichtingsbrieven of reglementen, hetzij in hun 
geheel, hetzij in uittreksel overgelegd. 

Bij bereidverklaring door een particulier 
persoon worden, voor zoover mogel ij k, andere 
gegevens overgelegd, waaruit de bedoeling 
eener duurzame verpleging kan blijken. 

101. De bereidverklaring geeft nauw
keurig ·aan, tot welke categorie en tot welk 
aantal van ter beschikking gestelden zij zich 
uitstrekt. 

Zij houdt uitdrukkelijk in, dat opdrachten 
binnen deze categorie en dit aantal zullen 
worden aanvaard. 

102. Bij de bereidverklaring worden, 
zooveel mogelij k, alle gegevens betreffende de 
gestichten en de gezinnen, waar de verpleging 
zal plaats hebben, overgelegd, welke voor de 
beoordeeling van de verpleging van belang 
kunnen zijn. 

103. Ten aanzien van gestichten wordt 
ten minste overgelegd : 

1 °. een bouwkundige teekening van de ge
bouwen en terreinen voor de verple
ging besoomd; 

2°. een opgave van de wijze van nachte
lijke afzondering, of wel van de in
richting der gemeenschappelijke slaap
zalen en van het nachtel ij k toezicht, 

3°. een opgave van het aan het gestich t 
verbonden personeel, van den op te 
dragen arbeid en het te geven onder
wijs; 

4°. een opgave, hoe in de godsdienstige 
verzorging der verpleegden zal worden 
voorzien ; 

5°. indien in het gesticht reeds andere ver
pleegden aanwezig zijn, een opgave van 
hun soort, ges! acht en leeftijdsgrenzen. 

104. T en aanzien van de gezinnen, 
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welke voor een overeenkomst van uitbeste
ding in aanmerking zullen komen, wordt ten 
minste een omschrijving in het algemeen 
overgelegd betreffende hun maatschappelij ken 
welstand, zedelijke opvattingen en godsdien
stige gez indte. 

105. In de bereidverklaring wordt op
genomen de verbintenis om veranderingen in 
de categorie of het aantal, waartoe de ver
klaring zich uitstrekt, en wijzigingen van 
eenig belang in de gestichten of den aard 
der gezinnen minstens een maand te voren 
ter kennis te brengen van Onzen Minister van 
Justitie, alsmede om de bereidverklaring niet 
dan ten minste zes maanden van te voren op 
te zeggen. 

106. Onze Minister kan de aanvaar
ding van een bereidverklaring te allen tijde 
intrekken . 

De aanvaarding of de intrekking worden 
door zijn zorg ter kennis van belanghebben 
den gebracht. 

TITEL II - VERPLEGING IN 
GESTICHTEN. 

107. De verpleging geschiedt zooveel 
mogelijk in een gesticht, dat waarborg geeft 
voor een verzorging overeenkomstig de gods
dienstige gezindte, waartoe ds verpleegde be
hoort. 

108. De gestichten moeten voldoen aan de 
navolgende eischen: 

1 °. zij moeten gezond gelegen en mgericht 
zijn en voldoende ruimte oevatten voor 
het daarin te huisvesten aantal perso
nen· 

2°. de gezondheidstoestand van geen der 
leden van het personeel mag gevaar 
opleveren voor gestichtsgenooten; 

3°. de leden van het personeel moeten 
zijn van goed zedelijk gedrag en be
hoorlijke beschaving; 

4° . de inrichting van het gesticht moet in 
verband met het karakter der op te 
nemen verpleegden van dusdanigen 
aard zijn, dat de belangen der maat
schappelij ke veiligheid geacht kunnen 
worden niet u it het oog te worden 
ver]oren; 

5°. in hetze! fde gesticht mogen niet per
sonen van verschillend gesl acht worden 
verpleegd, tenzij in geheel van elkan
der gescheiden afdeelingen. 

109. Bij de verpleging worden de na
volgende voorwaarden in acht genomen: 

1 °. indien het gesticht uit meerdere af
deel ingen bestaat, worden de verpleeg
den zooveel mogelijk naar den aard 
hunner ziekte, hun godsdienst, verle
den en gedrag, het fe it, waarvoor de 
terbeschikkingstelling heeft plaats ge
had, hun leef tijd, lichamelijke, zede
lijke en geestelijl:e gesteldheid, mate 
van ontwikkeling en geschiktheid voor 
bepaalden arbeicJ over deze afdeelin
gen verdeeld; 

2°. indien de verpleegden niet gedurende 
den nacht onderling afgezonderd wor
den, moeten hun slaapzalen zijn inge
richt overeenkom.tig regelen voor elk 
gesticht door Onzen Minister van Ju
stitie goed te keuren; 

voor het nachtelijk toezicht geldt het
zelfde; 

3°. op geregelde tijden, zooveel mogelijk 
eenmaal in de maand, wordt den ver
pleegden toegestaan bezoeken van fa
milie- of andere betrekkingen te ont
vangen; 
omtrent de toelating van de zich aan
meldende personen beslist de direc
teur, behoudens beroep op Onzen Mi
nister; 

4°. voor reinheid wordt nauwgezet zorg 
gedragen; 

6° . aan de verpleegden wordt verschaft 
gezond voedsel in voldoende hoeveel
heid en behoorlijke kleeding en lit-,·
ging; 
aan iederen verpleegde wc,rdt een af
zonderlijk bed verstrekt; 

6°. zorg wordt gedragen, dat de verpleeg
den de beweging in de open lucht ne
men, die voor hun gezondheidstoestand 
wenschelijk moet worden geacht en, 
voor zoover zij daarvoor in aanmer
king komen, op gezette tijden deelne
men aan I ichaamsoefeningen ; 

7°. de veqileegden worden onderworpen 
aan een geregeld geneeskundig toe
zicht; 
zorg wordt gedragen, dat zij de ver
eischte genees- en heelkundige behan
del ing genieten; 

8° . in de gestichten wordt onderwijs gege
ven overeenkomstig een in overleg met 
den directeur vastgesteld plan; dit plan 
behoeft de goedkeuring van Onzen 
Minister; 
alle verpleegden, voor wie de directeur 
onderwijs wenschelijk acht, zijn tot het 
ontvangen daarvan verplicht; 
het onderwijs kan bestaan uit gewoon 
en buitengewoon lage1·-, uit voortgezet
en uit vakonderwijs; 
indien een bepaald soort onderwijs niet 
in het gesticht kan worden gegeven, 
doet de directeur de daarvoor in aan
merking komende verpleegden dit on
derwijs el ders volgen; bestaat laatst
bedoeld onderwijs in vakondenicht, 
zoo houdt de directeur daarop toezicht; 
worden verpleegden bij patroons in de 
leer gedaan, dan wordt daaromtrent 
een schriftelijke overeenkomst opge
maakt; 

9°. de arbeid is allereerst dienstbaar aan 
de lichamelijke, zedelij ke en geestel ijke 
ontwikkeling van de verpleegden; voor 
zoover omtrent bepaalde verpleegden de 
hoop mag worden gekoesterd, dat zij 
na afloop van hun verpleegtijd een 
zelfstandige plaats in de maatschappij 
zullen kunnen innemen, wordt in het 
bijzonder nagestreefd de voorwaarden 
hiertoe zoo gunstig mogel ij k te doeu 
zijn; 
de verpleegden mogen slechts worden 
belast met arbeid, die in overeenstem
ming is met hun krachten; 

10°. indien vakarbeid wordt verricht, ge
schiedt deze volgens een door den direc
teur vastgesteld plan, hetwelk de goed
keuring behoeft van Onzen Minister; 
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vakarbeid kan worden vereenigd met 
vakonderwijs; 

11 °. op hun erkende godsdienstige feest- en 
kerkdagen - voor de Christelij ke ge
zindten Zondagen, voor de overige ge
lijksoortige dagen daaronder begrepen 
- wordt den verpleegden, voor zoover 
eenigszin° mogelijk, gelegenheid gege
ven een godsdienstoefening bij te wo
nen ; 
de verpleegden wonen de godsdienst
oefeningen en het godsdienstonderwijs 
bij, die de directeur voor hen wensche
lijk acht ; 

12°. op hun erkende, a ls rustdag te vieren, 
godsd ienstige feest- en kerkdagen, Zon
dagen en gelijksoortige dagen daaron
der begrepen, behoeven de verpleegden 
geen arbeid te verrichten ; 
voor de verpleegden, die niet tot eenige 
godsdienstige gez indte behooren, gel
den de algemeene Ch ristel ijke feestda
gen, de Zondagen daaronder begrepen; 

13°. van de aan de verpleegden opgelegde 
disciplinaire straffen moet aanteeke
ning worden gehouden in een daartoe 
bestemd register . 

110. Van regeeringswege kunnen bij 
de opdracht aan particuliere zorg in verband 
met den a ard van het gesticht of den aanleg 
van den verpleegde nadere voorwaarden wor
den gesteld. 

TITEL III - VERPLE GING IN 
GEZI NE . 

111. Verpleging in een gezin ge-
schiedt steeds krachtens een schriftel ijke over
eenkomst van uitbesteding, tot wederopzeg
gens gesloten tusschen de in het Rijk geves
tigden rechtsper.mon of natuurlijken persoon, 
wien verpleging in particuliere zorg is op
gedragen eenerzijds en een gezinshoofd an
derzijds. ' 

De overeenkomst wordt opgemaakt in tri
plo: een exemplaar wordt zoo spoedig moge
lijk toegezonden aan Onzen Minister van Ju
stitie; een exemplaar behoudt de uitbesteder ; 
een exemplaar behoudt het gezinshoofd. 

112. De verpleging geschiedt zooveel 
mogelijk in een gezin van de godsdienstige 
gezindte van den verpleegde. 

113. H et gezin moet voldoen aan de 
navolgende eischen: 

1 °. het moet gehuisvest zijn in een gezond 
gelegen en gezond ingerichte woning, 
welke voor het te huisvesten aantal 
personen voldoende ruimte bevat; 

2°. de gezondheidstoestand van het gezins
hoofd noch van een der inwonende ge
zinsleden mag gevaar opleveren voor 
huisgenooten ; hieromtrent moet vóór 
het slui ten der schriftelijke overeen
komst een voldoende geneeskundige 
verklaring worden overgelegd; 

3° . het gezinshoofd en de gezinsleden moe
ten zijn van goed zedelijk gedrag en 
behoorlijke beschaving; 

4°. de omstandigheden van het gezin moe
ten in verband met het karakter van 
den verpleegde van dusdanigen aard 
zijn, dat de belangen der maatschap-

pelijke veiligheid bij de uitbesteding 
geacht kunnen worden niet uit het oog 
te zijn verloren. 

114. De verpleging in het gezin heeft 
plaats onder toez icht en leiding van den uit
besteder. Deze blij ft voor de verpleging ver
antwoorde] ij k. 

Indien de uitbesteder niet is een natuurlijk 
persoon, wijst hij voor het ui toefen en van 
zijnentwege van het onm idde llijke toezicht en 
de onmiddellijke le iding een natuurlijk per
soon aan, en wel : 

indien het gez in zich in de nabijheid 
bevindt van een verplegend gesticht 
van den uitbesteder, den directeur van 
dit gesticht, die in deze taak, indien 
hij geen geneesheer is, moet, en anders 
kan worden bijgestaan dooi· een aan 
het gesticht verbonden geneesheer ; 

in andere gevall en een daartoe in 
aanmerking komend persoon, die, in
dien hij geen geneesheer is of niet in 
de nabijheid woont, moet worden bij 
gestaan door een geneesheer uit de om
geving van het gezin. 

De aanwijzing wordt door den uitbesteder 
ter kennis van Onzen Minister en van het ge
zinshoofd gebracht. 

115. Bij de verpleging worden de vol
gende voorwaarden in acht genomen, welke 
in de overeenkomst van uitbesteding uitdruk
kelijk worden vermeld: 

1 °. voor re inheid wordt nauwgezet zorg 
gedragen; 

2°. aan den ver pleegde wordt verschaft 
gezond voedsel in voldoende hoeveel
heid en behoorlijke kleeding en lig
ging; aan den verpleegde wordt een 
a fzon derl ijk bed verstrekt; 

3°. zorg wordt gedragen, dat de verpleegde 
de beweging in de open lucht neemt, 
die door of vanwege den uitbesteder 
voor zijn gezondheidstoestand wensche
lij k wordt geacht; 

4°. zorg wordt gedragen, dat de verpleegde 
de vere ischte genees- en heelkundige 
beha ndeling gen iet; 
zoodra genees- of heelkundige behande
ling naar het oordeel van het gezins
hoofd wenschelijk is, verwittigt hij den 
in aanmerking komenden geneesheer; 

5°. zorg wordt gedragen, dat de verpleegde 
het onderwijs hetwelk door of van
wege den uitbesteder voor hem wen
schelijk wordt geacht, geregeld volgt; 
het gez inshoofd, hetwelk daartoe in 
staat is, geeft den verpleegde, indien 
hem dit door of vanwege den uitbe
steder verzocht wordt, vakonderwijs, 
onderricht in de practijk van land
bouw en veeteelt daaronder begrepen ; 

6° . bij het opdragen van M"beid houdt het 
gez inshoofd a llereerst de I ichamel ijke, 
zedelijke en geestelijke ontwikkeling 
van den verpleegde in het oog; voor 
zoover de hoop mag worden gekoesterd, 
dat hij na afloop van zijn verpleging 
een zelfstandige plaats in de maat
schappij zal kunnen innemen, wordt in 
het bijzonder nagestreefd de voorwa~~
den hiertoe zoo gunstig mogelijk te 
doen zijn ; 
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de verpleegde mag slechts worden be
last met arbeid, die in overeenstem
ming is met zijn krachten ; 

7°. op zijn erkende godsdienstige feest- en 
kerkdagen - voor de Christelij ke ge
zindten Zondagen, voor de overige ge
l ijksoortige dagen daaronder begrepen 
- wordt den verpleegde, voor zoover 
een igsz ins mogelijk, gelegenheid gege
ven eon godsdienstoefeni ng bij te wo
nen; 
de godsdienstoefeningen van een in de 
nabijheid gelegen verplegend gesticht 
van den uitbesteder, welke mede voor 
hem gehouden worden, woont de ver
pleegde bij ; 
de verpleegde volgt het mede voor hem 
gegeven godsdienstonderwijs van d it 
gesticht; 
ind ien door of vanwege den uitbesteder 
het volgen van ander godsd ienstonder
wijs wenschelij k wordt geacht, woont 
de verpleegde dit bij ; 

8°. op zij n erkende, als rustdag te vieren, 
godsdienstige feest- en kerkdagen, Zon
dagen en gelij ksoortige dagen daaron
der begrepen, behoeft de verpleegde 
geen arbeid te verrichten; 
voor den verpleegde, d ie niet tot eenige 
godsdienstige gezindte behoort, gelden 
de a lgemeene Christelijke feestdagen, 
de Zondagen daaronder begrepen. 

116. Van Regeeringswege bij de op-
dracht aan particul iere zorg eventueel nader 
gestelde voorwaarden worden, indien zij hier
toe in aanmerking komen, in de overeenkomst 
van u itbesteding opgenomen. 

T I TEL IV - AANTEEKENINGE . 
117. Omtrent iederen in particuliere zorg 

verpleegde worden aanteekeningen gehouden . 
B ij verpleging in een gesticht maakt de 

geneesheer-d irecteur of de directeur d it rap
port op; bij verpleging in een gezin wie · 
krachtens art ikel 114 met toezicht en le id ing 
is belast . 

118. Die aanteekeningen bevatten: 
1 °. zoo voll ed ig mogel ijke gegevens betref

fende afkomst en verleden; 
2°. gegevens omtrent den l ichamelijken- en 

geestelij ken toestand bij inkomst; 
3° . gegevens omtrent d ien toestand gedu

rende de verpleging; 
4°. gegevens omtrent bela ngrij ke voorval

len gedurende de verpleging. 
Voor de verpleegden, voor wie t ijdens een 

vroegere verpleging de gegevens onder 1°. 
reeds zijn verzamel d, kan met die onder 2°., 
3°. en 4°. worden volstaan. 

119. Onze M in ister kan een model voor de 
aanteekeningen vaststellen. 

TITEL V - TOEZICHT. 
120 . H et a lgemeen toezicht op de ver

p leging in particul iere zorg berust bij Qnzen 
M inister van J ustitie. 

121. Onze M inister en de door Onzen 
Minister aan te wijzen ambtenaren hebben 
daartoe te allen tijde toegang tot de gestich
ten en de gez innen, waar deze verpleging 
plaats vindt. 

Ter gelegenheid van een bezoek worden 
all e gewenschte inl icht ingen verstrekt. 

Voor de gezinsverpleging wordt d it u itdruk
kelij k in de overeenkomst van uitbesteding 
vermeld. 

122. Wie overeenkomstig artikel 99 
opdrachten tot verpleging ontving, doet jaar
lij ks vóór 1 Maart over het afgeloopen kalen
derjaar verslag aan Onzen M inister , volgens 
door dezen vastgesteld model. 

Bij d it verslag wo edt omtrent iederen ver
pleegde aangegeven , of hij naar de meening 
van den steller a l dan n iet terstond of na 
een ige maanden voor voorwaardelijk of on
voorwaardelij k ontslag in aanmerking komt. 
De meening wurdt met redenen omkleed. 

Hij, d ie de opdracht ontvangen heeft, meldt 
onverwijld buitengewone voorvallen aan On
zen Minister; ontvluchting meldt hij tevens 
den Off icier van Justitie van het arrondisse
ment, waar de verpleging plaats vond. 

H ij verstrekt Onzen Minister te allen t ijde 
a lle verlangde inl ichtingen . 

AFDEE LING II - VOORWAARDE LIJK 
TER BESCHIKKING GE STELDEN E N 

VOORWAARDELIJK UIT DE VER
PLEGING ONTSLAGENEN. 

Hoofdstuk I - Algemeene bepaling. 

123. Bij de uitoefening van het toe-
zicht op en het verleenen van hulp en steun 
aan voorwaardel ijk ter beschikking gestelden 
en voorwaardel ij k uit de verpleging ontslage
nen wordt buiten noodzaak alles vermeden, 
wat deze in hun vrijhe id zou kunnen beperken 
of maatschappel ijk zou kunnen benadeelen. 

Hoofdstuk II - Toezicht. 

124. H et algemeen toezicht op voor
waardelij k ter beschikking gestel den en voor

. waardel ijk ontslagenen berust bij Onzen Mi
nister van J ustit ie. 

125 . Onze Minister ontvangt ten be
hoeve van dit toezicht, zoodra mogelijk, me
dedeeling : 

1°. van alle uitspraken van voorwaarde
l ij ke terbeschikk ingstelling, onder toe
voeging van een uittreksel uit het be
trekkelijk strafdossier alsmede van de 
volgende gegevens, w~lke met deze u it
spraken verband houden : 

a. eventueel gestelde bijzondere voor
waarden en gegeven opdracht tot het 
verl eenen van hulp en steun; 

b . t ijdstip van ingang en vermoede
l ij k einde van den proeft ijd ; 

2° . van de slotsom van elke bes! iss ing, 
overeenkomstig artikel 14g of 14h van 
het Wetboek van Strafrecht ten aan
zien van een voorwaardelijk ter be
schi kking gestel de genomen; 

3°. van alle onh erroepelij k geworden uit
spraken van burgerlijke en m ili taire 
gerechten, waarbij ten aanz ien van een 
voorwaardelijk ter beschi kking gestel
de of voorwaardelijk ontslagene op
nieuw is beslist, dat hij zich aan een 
strafbaar feit heeft schuldig gemaakt; 

4°. van alle vrijheidsbenemingen door het 
bevoegd gezag op voorwaardelijk ter 
besch ikki ng gestelden of voorwaardel ijk 
ontslagenen toegepast, onder opgave 
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van de reden van de vrijheidsbene
n1ing; 

5°. van alle andere omstandigheden, welke 
voor het houden van het toezicht van 
belang kunnen zijn. 

De feiten onder 1°., 2°. en 3°. worden On
zen Ministe,· medegedeeld door de ambtenaren 
m t de tenuitvoerlegging van de in die num
mers genoemde uitspraken belast, de feiten 
onder 4°. en 5°. door eiken ambtenaar van 
het openbaar ministerie, die van deze feiten 
kennis krijgt. 

De feiten onder 3°. en 4°. behooren alleen 
te worden medegedeeld, zoolang uitvoering 
der terbeschikkingstelling of intrekking van 
het voorwaardelijk ontslag mogelijk zijn. 

126. Met het toezicht op de naleving 
van de voorwaarden is steeds mede belast de 
Officier van Justitie, binnen wiens resort de 
ter be chikking gestelde of ontslagene werke
lijk woont. 

Deze Officier wordt, voor zoover noodig, 
vanwege Onzen Minister met de bijzondere 
voorwaarden en met een verstrekte opdracht 
tot het verleenen van hulp en steun in kennis 
ge~teld . 

Latere wijzigingen in voorwaarden of op
dracht, alsmede verlenging van den termijn 
van terbeschikkingstelling, worden eveneens, 
voor zoove,· noodig, te zijner kennis gebracht. 
De Officier doet een en ander bij een voor
waardelijk ontslagene op den ontslagbrief aan
teekenen. 

127. Indien een voorwaardelijk ont-
slagene blijken geeft gevaar op te leveren 
voor de openbare orde, kan zijn voorloopige 
aanhouding worden bevolen door het hoofd 
van de gemeentepolitie ter plaatse, waar hij 
zich bevindt of door den Officier van Justi
t ie van het ~rrond issement, waartoe die plaats 
behoort, onder verplichting daarvan onver
wijld mededeeling te doen aan Onzen Minister 
van Justitie. 

128. Onze Minister doet de hem over
eenkomstig de artikelen 125 en 127 verschaf
te gegevens, alsmede andere gegevens, voor 
zoover hem dit wenschelijk voorkomt, opne
men in een algemeen aan zijn Departement 
gehouden register. 

129. Indien, met betrekking tot voor 
waardelijk ter beschikking gestelden, de ken
nisneming van gegevens uit het algemeen 
register naar het oordeel van Onzen Minister 
van belang kan zijn voor het openbaar minis
terie bij het gerecht, hetwelk de voorwaarde
lijke terbeschikkingstelling uitsprak, doet On
ze Minister dit openbaar ministerie Jie ge
gevens toekomen, al dan niet onder mededee
l ing, hoe naar zijn oordeel ware te handelen. 

Indi en gegevens uit het a lgemeen regi ter of 
andere omstandigheden , voorwaardelijk ont
slagenen betreffende, daartoe naar zijn oordeel 
grond opleveren, kan Onze Minister te hun
nen aanzien een of meer der volgende bes! is
singen nemen: 

1°. wijziging of opheffing van de gestelde 
voorwaarden; 

2°. oplegging van nieuwe voorwaarden; 
3°. wijziging of opheffing van de opdracht 

tot het verleenen van hulp en steun; 
4°. het alsnog geven van een opdracht tot 

het verleenen van hulp en steun; 

5°. schorsing van het voorwaardelijk ont
slag; 

6°. intrekking van het voorwaardelijk ont
slag. 

Hoofdstuk III - HulJ> en steun bij tle na
leving van bijzondere voorwaarden. 

TITEL I - AAN WIEN EEN OPDRACHT 
TOT HET VERLEENE VAN HULP EN 

STEUN KAN WORDEN GEGEVEN. 

§ 1. Inleidende bepaling. 

130. Een opdracht tot het verleenen 
van hulp en steun bij de naleving van bijzon
dere voonvaardcn wordt, tot wederopzeggens, 
slechts opgedragen aan: 

1 °. in het Rijk gevestigde rechtspersonen 
of natuurlijke per onen, tot wier be
moeiing het verleenen van hulp en 
steun aan voorwaardel ijk ter beschik
king gestelden en voorwaardelijk ont
slagenen kenlijk geacht kan worden te 
behooren en wier b re idverkl ar ing 
daartoe , overeenkomstig § 2 van dezen 
Titel ingezonden, door Onzen Minister 
is aanvaard; 

2°. bijzondere ambtenaren. 

§ 2. B ereidverklaring en aanvaarding . 

a. Bereidverklaring. 

131. De bereidverklaring geschiedt schrif
telijk aan Onzen Minister van Justitie. 

Bij bereidverklaring door een vereeniging. 
stichting of instelling worden haar statuten , 
stichtingsbrieven of reglementen, hetzij in hun 
geheel, hetzij in uittreksel overgelegd. 

Bij bereidverklaring door een particulier 
persoon worden, voor zoover mogelijk, andere 
gegevens overgelegd, waaruit de bedoeling 
van een duurzamen bijstand kan blijken. 

132. In de bereidverklaring kan wor
den aangewezen tot welke categorieën van 
voorwaardelijk ter beschikking gestelden en 
voorwaardelijk ontslagenen zij zich uitstrekt. 

133. In de bereidverklaring wordt op
genomen de verbintenis om veranderingen in 
de categorieën, waartoe de verklaring zich uit.. 
strekt, minstens een maand te voren ter ken
nis te brengen van Onzen Minister van Justi
tie, en opzegging der verklaring minstens zes 
maanden te voren te doen plaats hebben. 

b. Aanvaarding . 
134. Van de personen, wier bereidver

klaring door Onzen Minister wordt aanvaard , 
wordt door zijn zorg een lijst aangelegd en 
bijgehouden. 

Op die lijst worden tevens de categorieën 
aangeteekend; waartoe de bereidverklaringen 
zich uitstrekken. 

135. Onze Minister kan een aanvaar
ding te allen t ijde intrekken. De intrekking 
wordt op de lijst aangeteekend. 

136. Onze Mini ter doet aan de lijst 
de noodige bekendheid geven. 

§ 3. Bijzondere ambtena,·en. 
137. Bijzondere ambtenaren kunnen 

worden aangesteld tot het verleenen van hulp 
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en steun aan voorwaardelijk ter beschikking 
gestelden en voorwaardelijk ontslagenen. 

138. Deze ambtenaren zijn ondergeschikt 
aan Onzen Minister. 

Onze Minister is belast met hun benoeming, 
schors ing, ontslag, de aanwijzing van hun 
ambtsgebied en van hun standplaats. 

Hij stelt een instructie voor hen vast. 
139. Bij het aanvaarden van hun betrek

king leggen deze ambtenaren ten overstaan 
van de rechtbank van het arrondissement, 
waartoe hun standplaats behoort, den eed af, 
dat zij hun taak overeenkomstig de wettelijke 
voorschriften en de bevelen van hen, die bo
ven hen zijn gesteld, naar hun geweten zullen 
vervullen. 

140. De ambtenaren genieten een jaarwed
de, waarvan het m inimum en het maximum 
door Ons worden bepaald. 

141. Bij behoorlijke dienstvervull ing wordt 
den ambtenaren, d ie dit verlangen, door On
zen Minister jaarlijks een verlof toegekend. 

Buitengewoon verlof kan door Onzen Mi
nister worden verleend. 

142. De ambtenaren mogen geen andere 
bediening bekleeden of beroep uitoefenen dan 
met goedvinden van Onzen Minister. 

143. Bij verhindering of ontstentenis van -
een ambtenaar treft Onze Minister de noodige 
voorzieningen. 

Onze Minister kan, indien wenschelijk, tot 
wederopzeggens, plaatsvervangers aanstellen, 
alsmede plaatselijke agenten, aan welke per
sonen naar gelang hunner werkzaamheden 
een toelage ka n worden toegekend. 

TITEL II - HET VERLEE EN VAN 
HULP EN STEUN. 

144. Opdrachten tot het verleenen van hulp 
en steun , a lsmede latere bes! iss ingen dien
aangaande, worden ter kennis gebracht van 
den persoon of ambtenaar, tot wien de op
dracht is gericht. 

145. Wie hulp en steun verleent, t racht een 
op vertrouwen gegronden persoonlijken band 
met den voorwaardelijk ter beschikking ge
stelde of voorwaardelijk ontslagene te leggen 
en dien in het belang van de naleving der 
aan dezen opgelegde voorwaarden en van zijn 
maatschappelijk behoud te benutten. 

Hij onderhoudt met den voorwaardelijk ter 
beschikking gestelde of voorwaardelijk t'ntsla
gene voldoende persoonlijke aanraking en 
stelt zich, ook door persoonlijke bezoeken, met 
zijn omstandigheden en zijn omgeving op de 
hoogte. 

Hij bevorder t eventueele verdere maatrege
l en van hulp en steun. 

146. Hij stelt zich, zoo spoedig mogelijk 
na ontvangst van de opdracht, met den Offi
cier van Justitie, die het toezicht heeft, in 
verbinding, en deelt dezen a lle gewichtige 
voorvall en en omstandigheden, den voorwaar
delijk ter beschikking gestelde of voorwaa rde
lijk ontslagene betreffende, mede. 

Hij dient, e igener beweging of na verzoek, 
Onzen Minister van Justitie en den genoem
den Officier van bericht en raad. · 

AFDEELINO 111 - KOS.TEN EN ALGE 
MEEN TOEZICHT. 

Hoofdstuk I - Kosten. 

147. Ten laste van het Rijk komen, be
houdens het bepaalde bij artikel 151: 

1 °. de kosten van overbrenging van over
heidswege; 

2°. de kosten van een overbrenging door 
particuliere zorg, tot uitvoering van 
een beslissing a ls bedoeld in artikel 11, 
voor zoover deze kosten naar het oor
deel van Onzen Minister van Justitie 
terecht zijn gemaakt; 

3° . de kosten van op last van Onzen Minis
ter verstrekt reisgeld of verstrekte reis
gelegenheid ; 

4° . de kosten van verpleging in een Rijks
asyl ; indien verpleging onder de hoede 
van een Rijksasyl plaats vindt, de kos
ten, die ten laste van het Rijksasyl 
komen; 

5°. de kosten, voortvloeiende uit het over
lijden en de begrafenis van in een 
Rijksasyl verpleegden. 

148. H et Rijk vergoedt, desverlangd, be
houdens het bepaalde in artikel 151, geheel 
of gedeeltelij k : 

1 °. de kosten van verpleging onder de 
hoede van een Rijksasyl, voor zoover 
die ten laste van het verplegend gezin 
komen; 

2°. de kosten van verpleging in particu-
1 iere zorg; 

3°. de kosten van de in artikel 9 bedoelde 
t ijdelijke verpleging in een krankzinni
gengesticht of andere voor verzorging 
van den ter beschikking gestelde ge
schikte inrichting. 

De vergoedingen worden door Onzen Minis
ter hetzij in het al gemeen, hetzij voor een 
bepaalden verpleegde, zoo mogelijk vóór in
gang der verpleging vastgesteld. 

Zij worden als regel berekend per hoofd 
en per dag. 

Geen vergoeding wordt uitbetaald voor den 
tijd, da t de verpleging onderbroken wordt. 

De vergoeding wordt maandelijks uitbetaald 
aan hem, die met de leiding der verpleging 
belast is. 

149. Onder kosten van verpleging worden 
begrepen: 

1°. kosten van bouw en toerusting van in
richtingen; 

2°. a l gemeene kosten ; 
3°. bijzondere u itgaven ten behoeve van 

een verpleegde gedaan. 
150 . H et Rijk vergoedt, desverlangd, be

houdens het bepaalde in a rtikel 151 , de kos
ten, onvermijdelijk voortvloe iende uit het over
lijden en de begrafenis van onder de hoede 
van een Rijksasyl , in particuliere zorg, of 
overeenkomstig artikel 9 in een krankzinni
gengesticht of andere voor verzorging geschik
te inrichting verpleegden. 

151. De ui tgaven, welke krachtens de ar
tikelen 147, 148 en 150 ten laste van het Rijk 
komen, worden, indien Onze Minister daartoe 
aanleiding vindt, op den verpleegde zelf ver
haald , en, voor zoover diens vermogen ontoe
reikend is, op hen, die krachtens de artikelen 
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376, 377, 378 en 383 van het Burgerlijk Wet
boek tot zijn onderhoud verplicht zijn. 

Voor kosten van verpleging in een Rijksasyl 
wordt ten hoogste verhaald f 3 per dag; voor 
kosten van verpleging onder de hoede van een 
Rijksasyl de kosten per dag, zooals deze in de 
overeenkomst van uitbesteding zijn bepaald, 
vermeerderd met ten hoogste f 0.50 per dag 
voor kosten, die ten laste van het Rijksasyl 
komen. 

152. Aan personen, die een opdracht tot 
het verleenen van hulp en steun ontvingen, 
kan Onze Minister een door hem te bepalen 
subsidie verleenen. 

Zoodanig subsidie kan in bijzondere geval
len ook worden verleend ter zake van bemoei
ing met personen, onmiddellijk voor of na het 
t ijdvak hunner terbeschikkingstelling. 

153. Alle beschikkingen en stukken zijn 
vrij van zegel en registratie en worden, bij 
uitreiking, vrij van kosten uitgereikt. 

Hoofdstuk II - Algemeen toezicht. 

TITEL I - INLEIDENDE BEPALING. 

154. Een algemeen toezicht op de geheele 
Psychopathenzorg wordt uitgeoefend door een 
algemeenen raad van toezicht, bijstand en 
advies, genaamd: ,,Al gemeene Raad voor 
Psychopathenzorg". 

TITEL II - DE ALGEMEENE RAAD 
VOOR PSYCHOPATHENZORG. 

155. De Algemeene Raad voor P sychopa
thenzorg is gevestigd te 's-Gravenhage. 

Hij bestaat uit ten hoogste 12 .leden, door 
Ons benoemd en ontsl agen en waarvan een 
door Ons als voorzitter wordt aangewezen. 
De benoeming geschiedt voor vijf jaar. 

Door Onzen Minister van Ju8titie aangewe 
zen ambtenaren hebben ambtshalve zitting in 
den Raad, mogen aan de beraadslagingen 
deelnemen en een raadgevende stem uitbren
gen. 

Aan den R aad wordt door Ons een secre
taris toegevoegd, aan wien door Ons een be
looning kan worden toegelegd. Onze Minister 
kan daarnevens een plaatsvervangend secre
taris aanwijzen, aan wien door Ons voor zijn 
werkzaamheden een vergoeding kan worden 
toegekend. 

156 . De voorzitter en secretaris vertegen
woordigen het college. 

In spoedeischende gevall en handelt de voor
zitter namens hetzelve; van hetgeen in zoo
danig geval is verricht, wordt mededeeling ge
daan in de eerstvolgende vergadering. 

157. B ij ontstentenis of afwezigheid wordt 
de voorzitter, wat de le iding der vergadering 
betreft, vervangen door het aanwez ige lid, 
hetwelk het langst van den Raad deel u it
maakt. 

Staan leden in dit opzicht gelijk, dan beslist 
onder hen de leeftijd. 

Voor de dagelijksche le iding wordt de voor
zitter bij ontstentenis vervangen . door een 
daartoe door hem uitgenoodigd lid. 

Indien noodig, wordt de secretaris vervan
gen door een lid door den voorzitter aange
,vezen. 

158. Het verhandelde in den Raad wordt 
zonder toestemming van Onzen Minister niet 
openbaar gemaakt. 

159. De Raad st.elt een reglement vast, het
welk de goedkeuring behoeft van Onzen Mi
nister. 

160. Bij tijdelijke ontstentenis van den 
Raa<l treffen W ij zoo noodig voorzieningen. 

TITEL III - UITOEFENING VAN HET 
TOEZICHT. 

161. Hij , die met de leiding van verpleging 
belast is of een opdracht ontving tot het ver
leenen van hulp en steun, verstrekt den leden 
van den Algemeenen Raad voor Psychopathen
zorg te allen t ijde alle gewenschte inlichtin
gen. 

162. Deze leden hebben te allen tijde toe
gang tot de gestichten en gezinnen, waar ter 
beschikking gestelden worden verpleegd. 

Ter gelegenheid van een bezoek worden alle 
gewenschte inlichtingen verstrekt. 

Voor de gezinsverpleging wordt dit uitdruk
kelijk in de overeenkomst van uitbesteding 
vermeld. 

163. De Algemeene Raad voor Psychopa
thenzorg dient Onzen Minister, eigener be
weging of op verzoek, met betrekking tot de 
feiten en omstandigheden, bij het toezicht ter 
kennis van den Raad gekomen, alsmede met 
betrekking tot alle overige onderwerpen, ra
kend Psychopathenwrg, van bericht en raad. 

Onze Minister wint het gevoelen van den 
Raad steeds in vóór: 

1°. het nemen van een beslis ing inzake 
voorwaardelijk of onvoorwaardelij k ont
slag uit de verpleging; 

2°. het vaststellen of wijzigen van hu is
houdelijke reglementen voor de Rijks
asyls en van reglementen voor de werk
zaamheden van de comm issiën van toe
zicht; 

3°. de aanvaarding of de intrekking van de 
aanvaarding van bereidverklaringen, 
als bedoeld in de artikelen 99 en 130. 

De eommissiën van toezicht over de Rijks
asyls worden met betrekking tot de beslis
singen, betreffende de verpleging en betref
fende de vergoeding van kosten overeenkom
stig artikel 147 onder 2°. en artikel 148, 
slechts door tusschenkomst van den Alge
meenen Raad voor Psychopathenzorg gehoord. 

SiotbepaUng. 

164. Deze a lgemeene maatregel van be
stuur treedt in werking gelijktijdig met de 
wet van 28 Mei 1925 (Staatsblad n° . 222), 
tot aanvulling van de wet van 14 April 1886 
(Staatsblad n°. 62). 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk onder bij
voeging van een indeeling in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en in afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 28sten September 1928. 
WILHELMINA. 

De M iniste1· van Justitie, J. Don n e r . 
( Uit geg. 10 Octo ber 1928. i 
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INDEELING. 

AFDEELING I. VERPLEGING 
Y AN ONVOORWAARDELIJK 
'fER BESCHIKKING GE 
S'l'ELDEN. 

Hoofdstuk I. D e beslissingen 
betreffende de verpleging·. 

•rITE L I. D e beslissingen. 

§ 1. Algemeene bepalingen. 
§ 2. D a aanvankel ijke be

slissing. 
§ 3. Tusschentijdsche beslis

singen. 
§ 4. Beslissingen omtrent 

het e indigen van de ver
pleging. 
a. Eindigen van de ver
pleging door een be
schikking van den 'Ii
nister van Just it ie. 
b. Eindigen van de ver
pleging door af loop van 
den termijn van terbe
schikkingstelling. 

§ 5. Opnieuw gegeven aan
vankelijke besl issing. 

TITEL II. H et uitvoeren van 
de beslissingen. 
§ 1. Overbrenging. 
§ 2. Ontslag. 

Hoof1lstuk II. De Rljksasyls. 
TITEL I. Inleidende bepa-

ling. 

TITEL II. Verpleging bin-
nen de R ij ksasyls. 
§ 1. Beheer van de Rijks

asyls. 
a. Al gemeene bepalin
gen. 
b. Bepalingen betref
fende het geheele per
soneel. 
c. Bepalingen betref
fende den geneesheer
directeur in het bijzon
der. 
d. Bepalingen betref
fende de overige amb
tenaren en beambten in 
het bijzonder. 

§ 2. Verpleging. 
a. Algemeene bepa-
1 ingen. 
b. Aankomst, brief-

wisseling, bezoek. 
c. Materieele verzor
ging. 
d. Geneeskundige be
handeling. 
e. Onderwijs. 
/ . Arbeid. 
g . Godsdienstige verzor
ging. 
h. Tucht. 

Artt. 
91-95 

96-98 

99-181 

99- 106 

107-110 

111- 116 

117- 119 

120- 122 

l28-146 

128 

124-129 
180-146 

130-143 

130 

131- 136 

131- 133 
134-136 
137- 143 
144- 146 

147-168 

147-158 
154-168 

154 
155- 160 

161- 163 

164 

TITEL III. Verpleging onder 
de hoede van een R ijksasyl. 

TITEL IV. Aanteekeningen. 

Hoofdstuk III. Verpleging In 
partlculJere zorg. 

TITEL I. I nl eidende bepalin
gen. 

TITEL II. Ve,·pleging in ge
sticllten. 

TITEL III. Verpleging in ge
zinnen . 

TITEL IV. Aantet keningen. 

TITEL V . . î'oezich/ . 

AFDEELING II. VOORWAAR· 
DELIJK TER BESCHIKKING 
GESTELDEN EN VOOR
WAARDE LIJK urr DE VER
PLEGING ONTSLAGENEN. 
Hoof1lstuk I. Algemeene be-

paling·. 
Hoofdijtuk II. Toezicht. 
Hoofdstuk III. Hulp en steun 

bij de naleving van bijzon 
dere voorwaarden. 
TITEL I. Aan wien een op

dracllt tot het verleenen van 
hulp en steun kan worden 
gegeven. 

§ 1. Inleidende bepa
li ng. 
§ 2. Bereidverklaring 

en aanvaarding. 
a. Bereidverklaring. 
b. Aanvaard ing. 

§ 3. Bijzondere ambtenaren. 
TITEL II. H et verleenen van 

hulp en steun. ' 
AFDEELING III. KOSTEN EN 

ALGEMEEN TOEZICH'r. 
Hoofdstuk I. Kosten. 
Hoofdstuk II. Algemeen toe-

zicht. 
TITEL 1. Inleidende bepaling. 
TITEL II. De Algemeene Raad 

voor P sycllopathenzorg. 
TITEI III. Uitoe f ening van 

het toezicht. 

SlotbepalJng. 

29 Septeniber 1928. BESLUIT, waarbij aan 
de Vereenig ing "Tot Christelijke Liefda
digheid" te Wagenborgen, gemeente 1'er
niunten, vergunn ing wordt verleend a ldaar 
een nieuw gestich t voor idioten op te 
richten. S. 387. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 26 
eptember 1928 n°. 1802, Afdeeling Armwe

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

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Aa n de Vereenig ing "Tot Christe

lijke Liefdadigheid' ' te Wagenborgen, ge
meente T ermunten, wordt vergunning ver
leend op de perceelen, kadastraal bekend 
gemeente T ermunten onder Sectie G, nos. 
404, 406 en 1643, een gesticht voor idioten 
op te ri chten overeenkom t ig de door haar 
bestuur overgelegde teekeningen en beschrij
ving. 

Art. 2. In het gesticht mogen niet meer 
dan 63 mannelijke en 63 vrouwelijke idioten 
verpleegd worden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en L a ndbouw bepaalt na de voltooiing van het 
gesticht het t ijdstip, waarop het in gebruik 
mag worden genomen. 

Art. 3. Zonder toestemming van Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw mogen geen opstallen, tènzij overeen
komstig de teekeningen en beschrijving, ge
noemd in artikel 1, op het gestichtsterrein 
worden opgericht en mag niet aan derden de 
beschi kk ing over eenig deel van het terrein 
worden gegeven. 

Art. 4. Zonder toestemming van Onzen 
1inister van Binnenlandsche Zaken en L and

bouw mag in de gebouwen, de rioleering en 
verdere inrichtingen op het terrein, zoomede 
in de omheining der tuinen geen vera ndering 
worden aangebracht, welke ten gevolge zoude 
hebben, dat zij niet meer geheel overeenstem
men met de teekeningen en beschrijving, be
doeld in art. l. 

Art. 5. In elk voor meer dan één verpleeg
de bestemd slaàpvertrek wordt op een duide
lijk zichtbare plaats het aantal personen aan
gegeven . waarvoor het ver trek bestemd is. 

Art. 6. De geneeskundige behandeling der 
verpl eegden wordt opgedragen aan ten minste 
één ge11eeskundige. 

Art. 7. Aan den Inspecteur voor het Staats
toez icht op krankzinnigen en krankzinnigen
gestichten, door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw belast met het 
toez icht op het gesticht, wordt te all en tijde 
vrije toegang verleend tot de dienstgebouwen 
van het gesticht. 

Art . 8. H et Bestuur draagt zorg, dat een 
afschrift van dit besluit en van de Ministe
ri eele Beschikkingen, bedoeld in de artikelen 
2 3 en 4, zoomede een copie van de bij dit 
beslui t behoorende teekeningen en beschrij
ving, bedoeld in artikel 1, aanwezig zijn in 
het gest icht en aan den Inspecteur, zoomede 
aan den Officier van J ustitie te all en tijde 
ter inzage worden voorgelegd. 

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

's-Gr avenhage, den 29sten September 1928. 
WILHELMINA. 

De M inister van B innenlandsche Zaken 
en Landbouw, J . B. K a n. 

(Uitgeg. 16 Octo ber 1928.) 

1 October 1928. BESLUIT tot w1Jz1gmg van 
het bijzonder reglement van politie voor 
het ederlandsch gedeelte der Zuid-Wil
le11isvaart en de gekanaliseerde Dieze, 
vastgesteld bij Koninkl ij k Besluit van 29 
Augustus 1924 (Staatsblad n°. 432) . 
s. 388. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Waterstaat van 26 Juni 1928, L a. D. , Afdee
ling Waterstaat A.; 

Gel et op de Wet van 28 F ebruari 1891 
(Staatsblad n°. 69) en het Al gemeen regle
ment van poli tie voor rivieren en Rijkskana
len; 

Den Raad van State gehoord (adv ies van 3 
Juli 1928, n°. 30); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 September 1928, n°. 
390, Afdeeling Waterstaat A.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepal en, dat in het bijzonder reglement 

van politie voor het Nederlandsch gedeelte 
der Zuid-Wi llem.waart en de gekanaliseerde 
Dieze, vastgesteld bij Koninklijk beslui t van 
29 Augustus 1924 (Staatsblad n°. 432} , de 
volgende wijzigingen zullen worden aange
bracht : 

In artikel 3 wordt achter de woorden: 
" lengte . . . . . . . . . 50 M." ingevoegd: ,, ( op het 
kanaalvak tusschen de sluizen 13 en 16: 60 
M.)" en achter de woorden: ,,breedte 6.60 
M.": ,, (op het kanaalvak tusschen de sluizen 
13 en 16: 7 M.}"; terwijl de woorden: ,,onder 
de vaste brug onder de gemeente Nederweert 
.. ..... ... .. ... t/m 28.49 M. boven N.A.P ." wor
den vervangen door de woorden: ,,onder de 
beide vaste bruggen over het kanaalvak tus
schen de si ui zen 13 en 15 en onder de vaste 
brug over het benedenhoofd van si uis 15, 5 
M., waarbij kanaalpei l is gelegen op 28.50 
M. boven N.A.P.". 

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

's-Gravenhage, den l sten October 1928. 
WILHELMINA. 

De Minis te r ran Waterstaat, H. v.d. V egt e. 
(Uitgeg. 16 October 1928.) 

3 October 192 . BE LUIT, houdende wijziging 
van de Bijzondere Reglementen op den 
Loodsdienst in het 1/ 2• en 3• district, vast
gesteld bij Koninklijk besluit van 23 Maart 
1925 (Staatsblad n°. 106). S. 389. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Defensie van den 26 September 1928, IX• 
Afdeeling n°. 74; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Krachtens het bepaalde sub 3° letter a, van 

Ons besluit van den 23sten Maart 1925 
(St,a,a,tsblad no. 106) de bij dat besluit vastge
stelde Bijzondere Reglementen op den loods
dienst in het 1/2• district en in het 3• district 
te wijzigen als volgt : 

B L R 1 en 2. 
toevoegen een art. 7, luidende: 
,voor het zeegat van T erschelling bestemde 

schepen kunnen te allen tijde een loods ver-
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"krijgen door radio-telegrafische aanvraag aan 
,,het walstation der Marine te Willemsoord of, 
"indien geen radio-telegrafische gemeenschap 
"kan worden verkregen, door hun aanvraag 
"door middel van het toonen van een der 
"voorgeschreven loodsseinen te doen aan het 
,,lichtschip Terschellingerbank. Op deze aan
vraag komt het stoomloodsvaartuig naar 
" buiten om voor het opgegeven zeegat een 
loods af te geven. Schepen, komende van om 
,,de Zuid, kunnen desgewenscht hunne aan
" vragen bij het passeeren reeds tot het licht
,,schip Haaks ri chten." 

Artt. 8 tot en met 10 worden genummerd 
9 tot en met ll. 

Deze wijzigingen worden met ingang van 
10 ovember 1928 van kracht. 

BLR 3. 
Art. 5, 2• alinea staat sub c, Jees sub a en c 

(ten onrechte is sub a geschrapt in Staatsblad 
no. 69, 8°, 1 April 1927). 

Art. 6 vervalt en wordt vervangen door een 
nieuw art. 6, luidende : 

,,Voor het zeegat van Texel bestemde sche
" pen kunnen te allen tijde een loods verkrijgen 
"door radio-telegrafische a1tnvraag aan het 
,,walstation der Marine te Willernsoord (Nieuwe
diep) of, indien geen radio-telegrafische gemeen
,,schap kan worden verkregen, door hun aan
" vraag door middel van het toonen van een 
"der voorgeschreven Joodsseinen te doen aan 
.,het lichtschip Haaks. 

,,Op deze aanvraag J.omt het stoomloods
vaartuig naar buiten om voor het opgegeven 
zeegat een loods af te geven. 

,,Schepen, komende van om de Noord, 
"kunnen desgewenscht hunne aanvragen bij 
,,het passeeren reeds tot het lichtschip Ter
,,schellingerbank richten." 

Art. 8 sub 1° vervangen door: 
,,door de zee- en hulpzeeloodsen der stand

plaats". 
Deze wijzigingen worden onmiddellijk van 

kracht. 
Onze Minister van Defensie is belast met de 

uitvoering van dit besluit , dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 3den October 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, Lam b o o y. 
( Uitgeg . 17 Oct. 192 .) 

3 October 1928. KONI NKLIJK BE LUIT. 
(Armenwet art. 30). Een steunregeling, 
waarbij, met voorbijgaan van het burger
lijk armbestuur, aan werk loozen geldelijke 
steun wordt verleend , verdraagt zich niet 
met art. 30. Een tijdelijke steunverlee
ning kan alleen worden toegelaten, wan
neer het tijdelijk karakter niet voortvloeit 
uit de individueele behoeften der genot
trekkende personen, maar uit een risico 

1 
van algemeenen aard, zooals rampen of · 
economische crisis. 

Wij ·w rLHELMI A, enz.; 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Beerta tegen het be
slui t van Geel. Staten van Groningen van 16 
Maart 1928, n°. 38, 5e Afd., waarbij goed-

keuring is onthouden aan het Raadsbesluit 
van 29 December 1927, tot wijziging van de 
gemeentebegrooting voor het dienstjaar 1928 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
20 Juni 1928, n° . 582 en van 29 Augustus 
1928, n°. 582/345; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bi nnenlanclsche Zaken en Landbouw van 
28 September 1928, n°. 1466 S., afdeel ing 
Armwezen; 

0. dat de Raad der gemeente Beerta bij be
sluit van 29 December 1927 aan de begrooting 
voor 1928 heeft toegevoegd een post van uit
gaaf van f 2000 voor steun aan werkloozen, 
en den post van uitgaaf voor subsidie aan het 
Burgerlijk Armbestuur verlaagd met f 2000; 

dat Ged. Staten van Groningen bij besluit 
van 15 Maart 1928 aan dit besluit hunne goed
keuring hebben onthouden uit overweging dat 
van eene steunregeling geen sprake mag zijn, 
zoolang de gelegenheid voor werkverschaffing 
aanwezig is, en dat, indi en deze gelegenheid 
zich op het gebied van Beerta niet of niet in 
voldoende mate voordoet, de gemeente zich een 
werkverschaffingsobject kan verschaffen door 
aansluiting te zoeken bij de Naamlooze Ven
nootschap Ontginningsmaatschappij de Ver
eenigde Groninger Gemeenten; dat overigens, 
daar in Beerta de arbeiders niet tegen werk
loosheid zijn verzekerd, ook uit dien hoofde 
tegen de steunregeling bezwaar zou bestaan; 

dat de Gemeenteraad in beroep in hoofdzaak 
aanvoert, dat in Beerta geen doorloopende 
werkloosheid, doch !echts seizoenwerkloos
heid heerscht; 

0. dat de door den Gemeenteraad van Beerta 
beoogde steunregeling, waarbij, met voorbij
gaan van het Burgerl ijk Armbestuur, aan 
werkloozen geldelijke steun wordt verleend, 
zich met de bepalingen der Armenwet niet 
ve rdraagt; in het bijzonder n iet met art. 30, 
krachtens welk artik I op een verzoek om on
dei·steuning door het bestuur van de burger
lijke instelling van weldadigheid of, bij ge
breke daarvan, door Burgermeester en Wet
houders moet worden bes! ist; 

dat weliswaar eene tijdelijke steunverleening 
niet in strijd moet worden geacht met de Ar
menwet, maar dat dit alleen juist is, indien 
het tijdelijke karakter der steunverleening niet 
voortvloeit uit de individueele behoeften der 
genottrekkende personen, maar uit een risico 
van algemeenen aard, zooals rampen of econo
mische cris is; 

dat in de gemeente Beerta van dergelijke 
omstandigheden van tijdelijk karakter geen 
sprake is, maar de behoefte aan individueelen 
steun het gevolg is van gewone on voortdu
rende economische verhoudingen; 

dat mitsdien Ged. Staten aan vorenbedoelde 
wijziging van de begroeting hunne goedkeu
r ing terecht hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw is belast, enz. 
(A.B.) 
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4 October 1928. BESLUIT tot ongegrond
verklaring van het beroep, ingesteld door 
den R aad van A 1nersfoort tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht 
van 15 Maart 1927, n°. 588/448, 3e Af
deeling, waarbij goedkeuring is onthouden 
aan raadsbesluiten betreffende voorschotten 
voor woningbouw. S. 390. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad van Amersfoo,·t, tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 15 
Maart 1927, n°. 588/448, 3e Afdeeling, waar
bij goedkeuring is onthouden aan de Raads
besluiten van 5 November 1926, strekkende: 

a. tot het waarborgen van eene leening van 
meer of minder dan f 165,000 ; 

b. tot het verstrekken van een aanvullend 
bouwvoorschot, geraamd op f 32,000, of meer 
of minder; 

c. tot het verbinden van voorwaarden aan 
de onder a en b genoemde besluiten; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
7 December 1927, n°. 1050, 20 Juni 1928, n°. 
1050 (1927) /297 en 21 Augustus 1928, n°. 
1050 (1927)/331; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Arbeid , Handel en Nijverheid en van Binnen
l andsche Zaken en Landbouw onderscheiden
lijk van 1 September 1928, n°. 6627 M./P. 
Alg., Afdeeling Volksgezondheid en van 29 
September 1928, n°. 8941, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur; 

Overwegende: dat de Raad van Amersfoort 
in zijne vergadering van 5 ovember 1926 
heeft besloten: 

a. tot het ten behoeve van de Rij ksverze
keri ngsbank te A 1nsterdam waarborgen van 
een door de woningbouwvereenigirig "Goed 
Wonen" te Amersfoort bij die bank te sluiten 
hypothecaire geldleening van ten hoogste 
f 155,000, of zooveel meer of minder als de 
schatting vanwege de Rijksverzekeringsbank 
zal uitmaken ; 

b. tot het 11an de genoemde vereeniging 
verstrekken van een bouwcrediet, begroot op 
f 32,000 of zooveel meer of minder a ls na 
afbouw van de woningen noodig zal blijken; 

c. tot het opleggen van voorwaarden aan de 
bedoelde vereeniging, in verband met de on
der a en b genoemde besluiten, 

een en ander ten behoeve van den bouw van 
50 arbeiderswoningen op ter re inen in het 
Soester kwartier; 

dat Gedeputeerde Staten van Utrecht bij 
besluit van 15 Maart 1927, 3de Afdeeling n°. 
588/448, aan deze bes! ui ten hunne goedkeuring 
hebben onthouden, uit overweging, dat het de 
bedoeling van de gemeente is, voor den bouw 
van 50 arbe iderswoningen door de woning
bouwvereeniging "Goed Wonen", geldelijken 
steun te verleenen op zoodanige wijze, dat het 
vol le risico der exploitatie voor de gemeente 
is; dat blijkens het bericht van Burgemeester 
en Wethouders slechts een 34-tal van de bij 
den gemeentelijken woningdienst aanvragende 
personen in aanmerking komt voor deze wo
ningen, terwijl de verder te bouwen woningen 
geacht kunnen worden, noodig te zijn yoor 
woningreserve ; dat dus niet aannemelijk is 
gemaakt (te minder, nu Burgemeester en "Vel-

houders zelve alleen van woningbehoefte spre
ken}, dat in de gemeente sprake is van wo
ningnood, welke eene bepaalde medewerking 
van de gemeente noodig maakt; dat de wo
ningvoorziening. in verband daarmede, thans 
zooveel mogelijk behoort te worden overge
laten aan de particuliere bouwnijverheid, zij 
het dan, zoo noodig - als overgang - met 
aanvullenden steun van de gemeente; dat 
onder die omstandigheden de uitvoering van 
de in de onderhavige R aadsbesl uiten beoogde 
bouwplannen den terugkeer naar normale toe
standen op het terrein der woningvoorziening 
- een terugkeer, welke ook naar het oordeel 
der Regeering zoO\·eel mogelijk moet worden 
bevorderd - veeleer zoude belemmeren; dat 
reeds daarom de genoemde Raadsbeslu iten 
niet kunnen worden goedgekeurd; dat voorts 
de voorwaarden, waaronder de te waarborgen 
leening zou worden gesloten, niet aanvaard
baar worden geacht, omdat deze ten aanzien 
van buitengewone aflossing zóó bezwarend 
zijn, dat deze practisch zou worden buiten
gesloten; dat ten slotte bij het besluit tot het 
verleenen van een bouwvoorschot en bij het 
besluit tot vaststelling van de daaraan ver
bonden voorwaarden niet voldoende rekening 
is gehouden met artikel 12 van het Woning
beslu it ; 

dat van het bes! uit van Gedeputeerde Sta
ten de Raad van A 1nersfoo1·t bij Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat daadwerkelijk 
is gebleken, dat de particuliere bouwnijver
he id niet in de behoefte aan woningen tegen 
een wenschelijk geachten huurprijs van ± 
f 4.85 kan voorzien; dat alleen door toepas
sing te geven aan artikel 34 van de Woning
wet, kan worden bereikt, dat dergelijke wo
ningen worden gesticht; dat echter het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht 
de woningvoorziening op grond van genoemd 
artikel 34 onmogelijk maakt; 

. Overwegende, dat blijkens ingewonnen be
rwhten van het gemeentebestuur van Amers
foort en van den Inspecteur van het Staats
toezicht op de Volksgezondheid, belast met de 
zaken van de Volkshuisvesting, in Amersfoo1·t 
nog veel slechte woningtoestanden vallen te 
verbeteren ; 

dat het bouwplan, waarop het Raadsbesluit 
betrekking heeft strekt om door het bouwen 
van woningen van de zeer mati ge huur van 
f 4.85 den woningvoorraad te verruimen en 
daardoor goedkoope woningen vrij te maken 
voor de bewoners van ontoelaatbare wonin
gen; 

dat aan woningen van meer matigen huur
prijs in A mersfoo1·t groote behoefte bestaat en 
de uitslag van pogingen van het gemeente
bestuur, die woningen door het particulier 
bedrijf te laten bouwen, heeft bewezen dat 
niet te verwachten is, dat dit bedrijf woningen 
met dezen huurprijs zal bouwen ; 

dat evenwel het oordeel van Gedeputeerde 
Staten, dat de voorwaarden, waaronder de te 
waarborgen leening zou worden gesloten, in 
het bijzonder die ten aanzien van buitenge
wone aflossing, voor de gemeente te bezwa
rend zijn, in dit geval moet worden aanvaard, 
te meer wijl de gemeente zekerl ijk elders op 
betere voorwaarden het benood igde bouwka
pitaal zal kunnen leenen ; 
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dat op laat tvermelden grond het raadsbe
sluit niet ka n worden geacht bevordelijk te 
zijn aan eene juiste behartiging van het be
lang der gemeente en de krachtens art_ikel 
194 onder b der Gemeentewet vereischte goed
keuring terecht door Gedeputeerde Staten niet 
is verleend; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en ve\'staan: 

het beroep ongegrond te verkla ren . 
Onze Ministers van Arbeid , H andel en Nij 

verheid en van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw zijn belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat met de voordracht van Onze 
genoemde Ministers in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

Het Loo, den 4en October 1928. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J . R. S l o t e m a k e r cl e B r u ï n e. 

De Ministe,· van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, J. B . Kan. 

(Uitgeg . 11 October 1928.) 

N°. 6627 M./P .Alg. 

Afdeeling: 
V o I k s g e z o n d h e i d. 

's-Gravenhage, 1 September 1928. 
Aan de Koningin. 

Eerbiedig wordt Uwer Majeste it hierbij 
aangeboden het nader advies van den Raad 
van Státe, Afdeeling voor de Gesch illen van 
Bestuur, dd. 21 Augustus 1928, n°. 1050/1927/ 
331 , betreffende het beroep, ingesteld door den 
Raad van Amers foort tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Utrecht van 15 
Maart 1927, n°. 588/448, 3e Afdeel ing, waar
bij goedkeuring is onthouden aan de raads
beslui ten van 5 November 1926, strekkende: 

a. tot het waarborgen van eene leening van 
meer of m inder dan f 155,000 ; 

b. tot het verstrekken van een aanvullend 
bouwvoorschot, geraamd o.p f 32,000, of meer 
of minder; 

c. tot het verbinden van voorwaarden aan 
de onder a en b genoemde besluiten. 

Het bij dit advies gevoegd ontwerp-besluit 
luidt als volgt: 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad van A1nersfoort tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Ut,·echt van 15 
Maart 1927, n°. 588/448, 3e Afdeeling, waar
bij goedkeuring is onthouden aan de Raads
besluiten van 5 November 1926, strekkende: 

a. tot het waarborgen van eene leening 
van meer of minder dan f 155,000 ; 

b. tot het verstrekken van een aanvullend 
bouwvoorschot, geraamd op f 32,000 of meer 
of minder; 

c. tot het verbinden van voorwaa rden aan 
de onder a en b genoemde besluiten; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
7 December 1927, n°. 1050, 20 Juni 1928, n°. 
1050 (1927)/297 en 21 Augustus 1928, n°. 
1050 (1927) /331; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 

Arbeid , Handel en Nijverheid en van Binnen
la ndsche Zaken en Landbouw onderscheiden
lijk van 

Overwegende: dat de Raad van Amersfoort 
in zijne vergadering van 5 Tovember 1926 
heeft besloten: 

a. tot het ten behoeve van de Rij ksverze
keri ngsbank te Amsterdam waarborgen van 
een door de woningbouwvereeniging "Goed 
Wonen" te Amersfoort bij die bank te slu iten 
hypotheca ire geldleening van ten hoogste 
f 155,000, of zooveel meer of minder als de 
schatting vanwege de Rijksverzekeringsbank 
zal uitmaken; 

b. tot het aan de genoemde vereeniging 
verstrekken van een bouwcrediet, begroot op 
f 32,000 of zooveel meer of minder al na 
afbouw van de woningen noodig zal blijken ; 

c. tot het opleggen van voorwaarden aan de 
bedoelde vereeniging, in verband met de on
der a en b genoemde besluiten; 

een en ander ten behoeve van den bouw van 
50 arbeiderswoningen op terreinen in het 

oesterkwartier; 
dat Gedeputeerde Staten van Ut,·echt bij 

bes lu it van 15 Maart 1927, 3de Afdeeli ng n°. 
588/448, aan deze besluiten hunne goedkeuring 
hebben onthouden, uit overweging, dat het de 
bedoel ing van de gemeente is, voor den bouw 
van 50 arbeiderswoningen door de woning
bouwvereeniging " Goed Wonen" , gel del ij ken 
steun te verleenen op zoodanige wijze, dat het 
volle r isico der exploitatie voor de gemeente 
is; dat blijkens het bericht van Burgemeester 
en Wethouders slechts een 34-tal van de bij 
den gemeentelijken woningdienst aanvragende 
personen in aanmerking komt voor deze wo
n ingen, terwij l de verder te bouwen woni ngen 
geacht kunnen worden, nood ig te zijn voor 
woningreserve; dat dus niet aannemel ij k is 
gemaakt (te minder, nu Burgemeester en Wet
houders zelve alleen van woningbehoefte spre
ken), dat in de gemeente sprake is van wo
ningnood, welke eene bepaalde medewerking 
van de gemeente noodig maakt; dat de wo
ningvoorziening, in verband daarmede, thans 
zooveel mogelij k behoort te worden overge
laten aan de particuliere bouwnij verhe id, zij 
het dan, zoo noodig - als overgang - met 
aanvullenden steun van de gemeente; dat 
onder die omstandigheden de uitvoering van 
de in de onderhavige R aadsbesluiten beoogde 
bouwplannen den terugkeer naar normale toe
standen op het terrein der won ingvoorziening 
- een terugkee1·, welke ook naar het oordeel 
der R egeering zooveel mogelijk moet worden 
bevorderd - veeleer zoude belemmeren; dat 
reeds daarom de genoemde Raadsbesluiten 
n iet kunnen worden goedgekeurd; dat voorts 
de voorwaarden, waaronder de te waarborgen 
leening zou worden gesloten, niet aanvaard
baar worden geacht, omdat deze ten aanzien 
van buitengewone aflo sing zóó bezwarend 
zijn, dat deze practisch zou worden buiten
gesloten ; dat ten slotte bij het besluit tot het 
verleenen van een bouwvoorschot en bij het 
besluit tot vaststelling van de daaraan ver
bonden voorwaarden niet voldoende rekening 
is gehouden met artikel 12 van het Woning
besluit; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Sta
ten de Raad van A me7'Sfoort bij Ons in beroep 
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is gekomen, aanvoerende, dat daadwerkelijk 
is gebleken, dat de particuliere bouwnijver
heid niet in de behoefte aan woningen tegen 
een wenschelijk geachten huurprijs van ± 
f 4.85 kan voorzien; dat alleen, door toepas
sing te geven aan artikel 34 van de Woning
wet, kan worden bereikt, dat dergelijke wo
ningen worden gesticht; dat echter het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht 
de woningvoorziening op grond van genoemd 
artikel 34 onmogelijk maakt; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten te
recht van oordeel zijn, dat de voorwaarden, 
waaronder de te waarborgen leening zou wor
den gesloten, in het bijzonder die ten aanzien 
van buitengewone aflossing, voor de gemeente 
te bezwarend zijn; 

dat ook n iet is gebleken, dat het verleenen 
van steun aan de bovengenoemde woning
bouwvereeniging, waarbij het volle risico der 
exploi tatie feitelijk ten laste der gemeente 
komen zal, door een dringend gemeentebe
lang zou zijn geboden; 

dat toch in de openbare vergadering van de 
Afdeeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, waarin over dezezaak 
verslag is uitgebracht, aannemelijk is gemaakt, 
dat er in de gemeente .il rnersfoort van woning
nood geen sprake is en dat de verwachting 
gewettigd is, dat in de in die gemeente be
staande behoefte aan woningen van een be
paald type ook zonder gemeentelijken steun 
door particuliere nijverheid zal worden voor
z1en; 

dat de krachtens artikel 194, onder b der 
Gemeentewet vereischte goedkeuring mitsdien 
terecht door Gedeputeerde Staten niet is ver
leend; 

Gezien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Z aken 

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

Ook dit ontwerp ontmoet bij ons nog over
wegende bedenking, wat betreft den tweeden 
grond voor de voorgedragen beslissing, hoe
wel tegemoet is gekomen aan een onzer be
zwaren tegen het vorige ontwerp-besluit, welk 
ontwerp den indruk wekte a lsof het door de 
Woningwet behartigde belang der volkshuis
vesting bij de beoordeeling van een Raadsbe
sluit, als bij dit geschil is betrokken, buiten 
beschouwing moet blijven. 

De tweede grond voor de voorgestelde be
slissing is, dat niet is gebleken, dat het ver
leenen van steun aan de bouwvereeniging, 
waarbij het volle risico der exploitatie feite
lijk ten laste der gemeente zal komen, door 
een dringend gemeentebelang zou zijn gebo
den; in A me?"Sjoort zou van woningnood geen 
sprake zijn en de verwachting zou gewettigd 
zijn, dat de particuliere nijverheid zal voor
zien in de behoefte aan woningen van een be
paald type. 

Voor de waardeering van dit argument 
komt het aan op de bepaling van het woning
type, waarom het in dit geval gaat - in ver
band met de plaatselijke omstandigheden. 

De omstandigheden van de volkshu isvesting 

zijn, blij kcns de bij de stukken gevoegde rap
porten van het gemeentebestuur en van den 
Woningwet-inspecteur in A1ne1-joort zeer on
gunstig. Aan opruiming van slechte woning
toestanden moet nog veel gedaan worden. 
Door onbewoonbaarverklaring a lleen kan ver
betering niet verkregen worden. Daarnaast 
moet staan óf het bouwen van nieuwe wonin
gen voor de verdreven bewoners, die dan voor 
het grootste deel door een bijdrage van Rijk 
en gemeente gesteund moeten worden, óf ver
ruiming van den woningvoorraad door het 
bouwen van woningen van lagen huurprijs, 
waardoor een geleidelijke opschuiving wordt 
verkregen. Met het bouwplan, dat aanle iding 
heeft gegeven tot dit geschi l , wordt het laatste 
beoogd. De geraamde huur van de te bouwen 
woningen toch bedraagt. f 4.85, een, bij de 
bouwkosten van de laatste jaren, zeer matige 
huur, die geschikt is om het doel te bereiken. 
In zoover betreft het plan een niet gering be
lang van de gemeente, die immers geroepen 
is, verbetering van ontoelaatbare woningtoe
standen te bevorderen. 

Ware het mogelijk gebleken, dit doel te be
reiken door hulp van het particulier bedrijf, 
dan zou die weg zeker zeer ernstige overwe
ging verdiend hebben. Het tegendeel is even
wel het geval. Zoowel het gemeentebestuur 
als bovengenoemde inspecteur toch rappor
teeren, dat het ontworpen type woning in de 
betrokken gemeente niet wordt gebouwd door 
het particul ier bedrijf. De ernstige pogingen 
die het gemeentebestuur heeft aangewend om 
het particulier bedrijf tot dezen bouw te bren
gen en waarvan het omstandig medecleeling 
doet in zijn bij de stukken gevoegclèn brief 
van 1 Maart 1927, Afd. I. n°. 779, bevesti
gen dit. Die pogingen hadden alleen dan 
kunnen slagen, indien de gemeente alle kwade 
risico's voor hare rekening had genomen. Zij 
heeft dit terecht niet gedaan, omdat clan van 
particulier bedrijf kwalijk meer gesproken had 
kunnen worden. De toestand zou dan voor de 
gemeente, wanneer men andere factoren ter 
zijde laat, vrijwel dezelfde zijn gew01·den als 
de R aad door zijn bestreden besluit wil schep
pen. 

De tweede onclergeteekencle meent evenwel, 
dat het oordeel van Gedeputeerde Staten be
trefiende de leeningsvoorwaarden in dit geval 
moet worden aanvaard, te meer omdat het een 
gemeente als Ame,·s foort ongetwijfeld moge
lijk zal zijn, elders op betere voorwaarden het 
benoodigde bouwkapit.aal te leenen. 

Op de bovenaangevoercle gronden zijn wij 
van oordeel, dat, op anderen grond, wat een 
der beide hoofdpunten betreft, dan Gedepu
teerde Staten en de Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, aanvoerden, aan het 
Raadsbeslui t goedkeuring onthouden en het 
beroep ongegrond verklaard moet worden. 

De Afcleeling voor de Geschillen van Be
stuur is ten slotte van gevoelen, dat het hier 
de u itvoering van de Gemeentewet betreft en 
de eerst-onclergeteekencle bij dit geschil slechts 
zijdelings betrokken is. Wij zijn integendeel 
van gevoel en, dat het belang van de volks
huisvesting in een geschil a ls dit den voor
rang heeft en dat de weg, waarlangs dat be
lang behartigd wordt, in deze secundair is. 
Vermits die weg in dit geval is toepassing van 



907 5-8 O C ·r O B E R (S.890-394) ' 1928 

de Gemeentewet, behoort evenwel een beslis
sing niet genomen te worden zonder mede
werking van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw, aan wien met betrekking 
tot de leeningsvoorwaarden in verband met 
het bel ang der gemeente het oordeel bij ui t
stek toekomt. 

Een ontwerp-besluit overeenstemmende met 
de boven ontwikkelde beschouwingen en strek
kende tot ongegrondverklaring van het beroep, 
wordt Uwer Majesteit hierbij eerbiedig ter be
krachtiging aangeboden. 
De Minister van Arbeid, H andel en Nijve,·heid, 

J . R. S 1 o tem a, k er de B r uï ne. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, J . B. K a n. 

5 Octobe,· 1928. BESLUIT tot wijziging van 
het Reglement voor de Nederlandsche 
H aringcontróle 1928 (Staatsblad n°. 83). 
s. 391. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 20 
Augustus 1928, n°. 1790, Afdeeling Vissche
rijen; 

Gelet op de Haringwet 1927 (Staatsblad 
n°. 387) en op het Reglement voor de Neder
landsche H ar ingcontróle 1928 (Staatsblad n°. 
83); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
25 September 1928, n°. 38) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 1 October 1928, n°. 
1927, Afdeeling Visscherijen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Artikel 3, lid 4, van genoemd 

R eglement wordt aangevuld als volgt: 
De a fmetingen van de 1/2, 1/4, 1/8 en 1/16 

H ollandsche tonnen en van de 1/2 Schotsche 
tonnen mogen niet grooter zijn dan 2 c.M . 
boven de minimum-afmetingen; de inhoud 
van 1/32 Hollandsche ton mag niet grooter 
zijn dan 4½ Liter. 

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

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschri ft zal worden ge
zonden aan den R aad van State. 

Het Loo, den 5den October 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandsche Zaken 
en Landbouw, J , B. Kan. 

(Uitgeg. 9 October 1928. ) 

5 October 1928. BESLUIT tot nadere verlen
ging van den termijn, genoemd inartikelIX, 
tweede lid, der wet van 30 Juli l926(S taats
blad n°. 250) tot wijziging van de wet van 
23 April 1880 (Staatsblad n°. 67) betreffende 
de openbare middelen van vervoer met uit
zondering der spoorwegdiensten. S. 392. 

Wij Wilbelmina, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 29 September 1928, n°. 432, 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op het bij de Wet Openbar.e Vervoer
middelen gevoegde artikel IX, derde lid, der 
wet van 30 Juli 1926 (Staatsblad n°. 250), en 
op de Koninklijke besluiten van 15 J anuari, 
14 Juli en 7 December 1927 en van 8 Mei 
1928 (Staatsbladen nos. 8, 249, 371 en 146) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
den termijn, bedoeld in het tweede lid van 

genoemd artikel IX, nader met vijf maanden 
te verlengen voorzooveel betreft de in genoemd · 
tweede lid bedoelde autobusdiensten. waarom
trent Gedeputeerde Staten op eene aanvraag 
om vergunning bij nog niet in kracht van 
gewijsde gegane beschikking afwijzend hebben 
beschikt. 

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

Het Loo, den 5den October 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. d. V egt e. 
(Uitgeg. 15 Oct. 1928.J 

5 Octobe,· 1928. BESLUIT, houdende intrek
king van de aanwijzing van Purrnerená 
als losplaats van goederen, ingevoerd ter
zee. S. 393 . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 1 October 1928, n°. 49, Invoer
rechten ; 

Gez ien de artikelen 6 en 9 der Algemeene. 
Wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 
38); 

Gelet op het Koninklijk besluit van 8 Juni 
1826 (Staatsblad n° . 52); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. De aanwijzing van Purrnerend al 
losplaats van goederen, ingevoerd ter zee, 
wordt ingetrokken. 

H et Koninklijk besluit van 8 Juni 182& 
(Staatsblad n°. 62) ver-valt. 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 J anuari 1929. 

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

H et Loo, den 5den October 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, de G eer. 
(Uitgeg. 18 October 1928.) 

8 October 1928. BESLUIT tot wijziging van 
Onze besluiten van 23 Maart 1925 (Staats
blad n°. 105) aangevuld en gewijzigd bij 
Ons besluit van 23 Juni 1925 (Staatsblad 
n°. 271) , en van 10 October 1927 (Staats
blad n°. 332), houdende voorloopige voor
zieningen omtrent het georganiseerd over
leg onderscheidenlijk voor het militaire 
personeel der zeemacht en voor het mili
taire personeel der landmacht. S . 394. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Defensie van 1 October 1928, Ie Afd. , n°. 59; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

A. In Ons besluit van 23 Maar t 1925-
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(Staatsblad n°. 105), zooals dat is aangevuld 
en gewijzigd bij Ons beslui t van 23 J uni 
1925 (Staatsblad n°. 271) worden de volgende 
wijzig ingen gebracht : 

Art . 2. H et eerste lid wordt gelezen : 
"1. De Commissie bestaat uit door de in 

artikel 3 te noemen organisaties a angewezen 
tweetall en van leden. Voor elk tweetal leden 
wordt door de betrokken organisatie mede een 
tweetal plaatsvervangende leden aangewezen." 

Art. 3. H et eerste tot en met derde lid 
worden gelezen : 

" 1. Bevoegd tot aanwijzing elk van twee 
leden en twee plaatsvervangende leden zijn : 

a. de Algemeene Vereeniging van M arine
offic ie re n ; 

b. de Bond van Marine-onderofficieren; 
c. de Bond van Korporaals der Konink

l ijke Marine ; 
d. de Bond voor Minder Marinepersoneel ; 
e. de Bond van Christelijk Marineperso

neel ; 
/. de Nederl andsche Roomsch-Katholieke 

vereeniging van Marinepersoneel St. Christo
phorus, en 

g. de F ederatie van bonden van militair 
personeel der zeemacht. 

2. Va n de in het eerste lid bedoelde leden 
en plaatsvervangende leden moeten één lid 
en één plaatsvervangend lid mili tair in ac
t ieven dienst zijn, het a ndere lid en plaats
vervangend lid kunnen oud-mili tair zijn." 

H et 4e, 5e, 6e en 7e lid worden onderschei
denlij k 3e, 4e, 5e en 6e lid. 

I n het n ieuwe 3e l id worden de woorden: 
,,als l id of bijzitter, dan wel als plaatsver

vangend lid of bijzitter" vervangen door: 
,,als li d of als plaatsverva ngend lid" . 
In het nieuwe 6e lid wordt het woord "zes

de" vervangen door " vijfde" . 
Art. 5 wordt gelezen : 
"Indien een lid of een plaatsvervangend 

lid uitvalt, wordt door ' de organisatie, d ie de 
aanwijzing deed, een nieuw lid of nieuw 
plaatsvervangend lid aangewezen . H et bepaal
de in artikel 3, derde en vierde lid, is van 
overeenkomsti ge toepass ing." 

Art. 9. In het tweede lid wordt het woord 
,,bijzitters" vervangen door: ,,plaatsvervan
gende leden" . 

B. In Ons bes! uit van 10 October 1927 
(Staatsblad n° . 332) wordt de volgende wij
ziging aangebracht: 

Art. 3. H et tweede lid wordt gelezen: 
" 2. Va n de in het eerste lid bedoelde leden 

en plaatsvervangende leden moeten één I id 
en één pl aatsvervangend lid m ilitair in ac
tieven dienst of verlofsmilita ir zijn , het andere 
l id en plaatsvervangend lid kunnen oud-mili
tair zijn ." 

Dit beslui t treedt in werking op den l sten 
Januari 1929. 1 

Onze Minister van Defensie is belast met de 
uitvoering van dit beslu it, hetwelk in het 
S taatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 8sten October 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Def ensie, L a m b o o y. 
( Uitgeg . 18 October 1928.) 

10 October 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
Ondersteuning werkloozen. - Wijziging 

gemeente-begrooting. - Onthouding goed
keuring. 

Ondersteuning van werkloozen , buiten 
de armenwet om, is niet in strijd II1et d e 
wet, indien de steunverleening tijdelijk is 
in dien zin, dat zij voortvloeit, niet uit 
d e individueele behoeften der genottrek
kende personen , doch uit een risico van 
algemeenen aard, zooals rampen of econo
mische crisis. 

W ij WILHE LMI~A, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Aengwirden t egen het 
besluit van Ged. Staten van F riesland van 1 
F ebruari 1928, n°. 81, 2de Afd. F, waarbij 
goedkeuring is ont houden aan het raadsbesluit 
dier gemeente van 18 October 1927, strekkende 
t ot wij ziging van de gemeente-begrooting voor 
,het dienstjaar 1927 ; 

Den Raad van State, enz. ; 
0 . dat de Raad d er gemeente Aengwirden 

in zijn vergadering van 18 October 1927, de 
gemeentebegrooting voor het dienstjaar 1927 
heeft gewijzigd door o.a. daarop uit t e trekken 
een post, groot f 500 voor st eun aan uitgetrok
ken en niet-t rekkende werkloozen ; 

dat Ged . Staten van F riesland bij hun besluit 
van 1 F ebruari 1928, n°. 81, 2de afd. F. , aan 
het vorengenoemde raadsbesluit hunne goed
keuring hebben ont houden , daarbij o. a . over
wegende, dat bij dit besluit op de begrooti~g 
wordt uitgetrokken f 500 voor steu n aan mt
getrokken en niet -trekkende werkloozen, waar 
uit, naar regelen, getroffen bij raadsbesluiten 
van 18 October 1927, steunuit keeringen zullen 
geschieden door Burgemeester en Wethouders, 
op aanvragen in te dienen bij de correspo~
dent ie der arbeidsbemiddeling, welke over die 
aanvragen rapporteert ; dat er thans geen 
sprake meer is van een crisis, gelijk in d e jaren 
tijdens en onmiddellijk na den oorlog, toen 
het geheele bedrijfsleven was ontwricht en alle 
werklooshiiid een crisiskarakter droeg, m et het 
oog op welken buitengewonen toestand buiten
gewone maatregelen werden noodig geacht ; 
dat er mitsdien nu geen reden is maatregelen 
in te voeren , als sinds 1924 in d e gemeente 
Aengwirden niet voorkwamen en welke het 
karakter van tijdelijke voorziening in nood
toestanden zouden moet en dragen ; d at voor 
d e thans als normaal aan t e merken verhou
dingen de normale maatregelen moeten gelden, 
m. a. w., dat de gevolgen der thans duurzame 
werkloosheid, in zooverre het uit te bouwen 
verzekeringsinstit uut daart oe niet toereikend 
is, bestreken moeten worden langs den weg 
d er armenwet , de eenige wet, welke bepaiingen 
bevat omtrent d e voorziening van Overheids
wege in het onderhoud van hen , die zich dat 
onderhoud zelf niet kunnen verschaffen ; d at 
d e voorgenomen regeling met deze wet in strijd 
is ; 

dat van dit besluit de Raad der gemeente 
Aengwirden bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat de t hans heerschende werkloos
heid van zoodanigen omvang is, dat ze in het 
minst niet kan geacht worden een normaa l 
verschijnsel te zij n , t erwij l zij z. i. ook haar 
crisiskarakter niet verliest , doordien die werk
loosheid voornamelijk in het winter-halfj aar 
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terugkeert; dat het hem voorkomt. dat het 
niet aangaat om valide arbeiders - zoowel 
georganiseerde als ongeorganiseerde - , die 
door omstandigheden buiten hun wil, hetzij 
omdat zij door vorst of sneeuw niet in de werk
verschaffing kunnen arbeiden, hetzij doordat 
zij wegens gemis van werkgelegenheid geen ver
diensten kunnen inbrengen, te verwijzen naar 
het burgerlijk armbestuur ; 

Overwegende, dat de door den gemeenteraad 
van Aengwirden beoogde steunregeling, waarbij, 
met voorbijgaan van het burgerlijk armbestuur, 
aan werkloozen geldelijke steun wordt verleend, 
zich met de bepalingen der armenwet niet 
verdraagt : in het bijzonder niet met art. 30 
krachtens welk artikel op een verzoek om 
ondersteuning door het bestuur van de burger
lijke instelling van weldadigheid, of, bij gebreke 
daarvan, door Burgemeester en Wethouders 
moet worden beslist ; 

dat weliswaar een tijdelijke steunverleening 
niet in strijd moet worden geacht met de armen
wet, maar dat dit alleen juist is, indien het 
tijdelijke karakter der steunverleening niet 
voortvloeit uit de individueele behoeften der 
~nottrekkende personen, maar uit een risico 
van algemeenen aard, zooals rampen of èëöiiêi: 
m1sche crisis ; --

dat in de gemeente Aengwirden van derge
lijke omstandigheden van tijdelijk karakter 
thans geen sprake is, maar de behoefte aan 

/ 
individueelen steun het gevolg is van gewone 
en voortdurende economische verhoudingen; 

dat mitsdien Ged. Staten aan de vorenbe
doelde wijziging van de begrooting hunne goed-
keuring terecht hebben onthouden; 

Gezien de gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(Gem. Stem). 

15 October 1928. BESLUIT tót nadere wijzi
ging van het Tramwegreglement. S. 395. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 4 September 1928, La. H. H., 
.afdee!ing Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op artikel 5, vijfde lid, der Locaal
spoor- en Tramwegwet; 

Den Raad van State gehoord ( advies van 
25 September 1928, n°. 46); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 October 1928, n°. 434, 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het Tramwegreglement, vastgesteld bij Ko

ninklijk besluit van 24 Februari 1920 (Staats
blad n°. 85), het laatst gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 4 Juli 1927 (Staatsblad n°. 242), 
-te wijzigen als volgt : . 

I. In artikel 54, vijfde lid, komen te ver
vallen de woorden "voor treinen, welke door 
,,andere trekkracht dan stoom worden bewogen". 

II. Artikel 55 wordt gewijzigd en opnieuw 
vastgesteld als volgt : 

Remmen. 
,,Art. 55. 1. Voor treinen, waarmede uit

sluitend reizigers en de bij hen behoorende 
bagage worden vervoerd, is het gebruik van 

.zelfwerkend doorgaand remwerk, werkende op 

1928 

ten minste de helft van het aantal voertuig
assen, verplicht : 

a. bij een grootste snelheid van 20 K. M. 
per uur, zoodra de trein bestaat uit meer dan 
18 voertuigassen ; 

b. bij een grootste snelheid van 35 K.M. per 
uur, zoodra de trein bestaat uit meer dan 
10 voertuigai!sen. 

Bij grootere snelheid dan 35 K.M. per uur 
moet de doorgaande rem op alle voertuigassen 
werken. 

2. Voor treinen, waarmede zoowel reizigers 
en bagage als goederen worden vervoerd, moet 
de beremming ten minste zijn als volgt : 

grootste snelheid 
in K.M. per uur : 

tot20K.M .... 

tot35 K.M .... 

van 35 tot 45 K.M. 

aantal beremde voer
tuigassen: 

de helft van het aantal 
voertuigassen boven de 
18 assen; 

de helft van het aantal 
voertuigassen boven de 
10 assen; 

alle voertuigassen. 

3. Voor treinen, waarmede geene reizigers 
worden vervoerd, moeten zooveel voertuigassen 
beremd worden als in den volgenden staat is 
aangegeven : 

grootste snelheid I van het totaal aantal voer
in K.M. per uur : t uigassen moet beremdzijn: 

tot20K.M .... 

van 20t/m 45 K.M. 

1 /.0 met een mininium van 
2 voertuigassen ; 

½ met een mininium van 
2 voertuigassen. 

4. Bij toepassing van het remvoorschrift, 
gegeven in het tweede en derde lid, wordt van 
ledige wagens elke as slechts voor een halve 
as in rekening gebracht. Het bepaalde in het 
derde lid is niet van toepassing op treinen, 
waarvan de snellieid die van 10 K.M. per uur 
niet overschrijdt. 

5. Bij toepassing van een stelsel van zelf
werkend doorgaand remwerk behoeft dit de 
goedkeuring van den Hoofdinspecteur Genera.al 
der Spoor- en Tramwegen ; het remwerk moet 
zoodanig zijn ingericht, dat de rem zoowel 
op het trekvoertuig als op elk rijtuig, waarvan 
de assen moeten worden beremd, in werking 
kan worden gebracht. 

6. De rem van alle in voor reizigers be
stemde treinen aanwezige voertuigen, die van 
zelfwerkend doorgaand remwerk zijn voorzien, 
moet zich in dienstvaardigen staat bevinden ; 
kan hieraan in bijzondere gevallen voor een 
rijtuig niet worden voldaan, dan moet dit 
rijtuig buiten dienst worden medegenomen. 

7. Bij treinen, welke over hellingen sterker 
dan 1 op 50 met een hoogteverschil van drie 
meter of meer worden vervoerd, moet het ach
terste voertuig van een bediend remtoestel 
zijn voorzien. 

8. De Hoofdinspecteur Generaal kan van 
de bepalingen in dit artikel ontheffing verleenen 
en is bevoegd de doorgaande rem voor alle 
treinen voor reizigersvervoer op een tramweg 
verplicht te stellen, zelfs al bedraagt de grootste 
toegelaten snellieid niet meer dan 20 K.M . 
per uur, alsmede om voor gemengde en goe-

58 
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derentreinen eene krachtiger beremming, dan 
volgens het tweede en derde lid geëischt wordt, 
voor te schrijven, indien zulks met het oog 
op het lengteprofiel van den tramweg, de 
ligging van dezen ten opzichte va.n bestaande 
wegen voor openbaar verkeer, de opeenvolging 
van de treinen of andere omstandigheden 
wenschelijk mocht blijken. 

9. Bij toepassing van de hierboven gegeven 
voorschriften worden ter berekening van het 
aantal voertuigassen, dat in den trein aanwezig 
is, de assen van het trekvoertuig medegeteld, 
met dien verstande, dat voor meerassige door 
stoomkracht bewogen trekvoertuigen niet meer 
dan twee assen berekend mogen worden." 

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

H et Loo, den 15den October 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Wate,·staat, H. v. d. V egt e. 
(Uitgeg. 31 Oct 1928.) 

15 October 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Grondwet art. 70). De Kroon kan niet 
krachtens ar t. 70 geven de beslissing in 
een geschil tusschen een gemeente en een 
college van Ged. Staten, optredend niet 
als vertegenwoordiger der provincie, doch 
als orgaan dat zelfstandig belast is met 
het houden van toezicht op het financieel 
beheer der gemeente. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beslissende het geschil tusschen Ged. Staten 

van Gelderland en de gemeente Epe, verband 
houdende met het vaststellen van de gemeente
rekening over het dienstjaar 1925; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
26 September 1928, n°. 795; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenl andsche Zaken en Landbouw van 
10 October 1928, n°. 9212, Afd. B.B.; 

0. dat, nadat de rekening der gemeente 
Epe over den dienst 1925 bij Ged. Staten was 
ingekomen, Ged. Staten bij besluit van 14 
September 1927, n°. 100, aan Burgemeester 
en Wethouders hebben medegedeeld, dat tegen 
vaststelling van de rekening geen bezwaar zou 
bestaan, ware het niet, dat in den loop van 
den dienst 1925 de gemeente-ontvanger H . A. 
\Vesthoff ontslag had verkregen; dat toch, 
ingevolge art. 109, lid 3, der Gemeentewet, de 
rekening over het laatste dienstjaar de maat
staf is voor het verhaal van hetgeen de ont
vanger ter ·zake van zijn beheer aan de ge
meente schuldig is; dat de onderwerpelijke 
rekening, zooa ls deze voorligt, niet als maat
staf voor dit verhaal kan dienen, daar de cor
recties, die in verband met het besluit van 
Ged. Staten van 13 Januari 1926, n°. 79, be
vestigd bij K. B. van 31 Juli 1926, n°. 70, in 
de boeken moesten worden aangebracht, eerst 
in den dienst 1926 tot verantwoording konden 
komen, als gevolg van het feit, dat de Ko
ninklijke beslissing eerst na het sluiten van 
den dienst 1925 genomen werd; dat de Raad, 
door bij zijn besluit van 27 September 1926 de 
bovenbedoelde correcties in den dienst 1926 
aan te brengen, erkende, dat de rekening 1925 

geen juisten maatstaf vormde voor het ver
haal op den oud-ontvanger; dat, ten einde 
deze aangelegenheid langs den meest prac
tischen weg tot oplossing te brengen en het 
laatstbedoelde Raadsbesluit op de juiste wijze 
uit te voeren, de overgelegde administratieve 
mandaten waren in te trekken en te vervan
gen door mandaten, af te geven op en voor 
voldaan te teekenen door den oud-ontvanger 
H. A. Westhoff, opdat tot uitdrukking kome, 
dat het bedrag, dat op grond van de rekening 
1925 te veel van hem gevorderd zou moeten 
worden, aan hem verschuldigd en, voor zoover 
reeds ingevorderd, teruggegeven is; 

dat, daar Burgemeester en Wethouders 
geene vrijheid konden vinden, de door Ged. 
Staten verzochte wijziging in de mandaten 
aan te brengen, Ged. Staten ingevolge art. 70 
der Grondwet aan Ons hebben verzocht, eene 
beslissing te nemen en mitsdien te bevelen dat 
de bovenbedoelde mandaten op den oud-ont
vanger H. A. Westhoff worden afgegeven, 
daarbij aanvoerende, dat bij K. B. van 31 
Juli 1926, n°. 70, het beroep van den Raad 
der gemeente Epe tegen hun besluit van 13 
Januari 1926, n°. 79, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan een Raadsbesluit tot wijziging 
van de begrooting, ongegrond werd verklaard; 
dat ingevolge deze beslissing de fouten in de 
administratie van den ontvanger hersteld moes
ten worden door alsnog uitgaven tot een to
taal bedrag van f 27,400.91 in de rekening in 
uitgaaf te brengen en f 3443.27% in ontvangst; 
dat, daar intusschen de dienst 1925 was geslo
ten de verantwoording van deze bedragen 
noodzakelijkerwijze in den dienst 1926 moest 
plaats vinden; dat de Raad dan ook op 27 
September 1926, ter uitvoering van de boven
bedoelde beslissing, besloot tot wijziging van 
de begrooting 1926, welk Raadsbesluit bij be
sluit van Ged. Staten van 13 October 1926, 
n° . 22, werd goedgekeurd; dat aan H. A. 
Westhoff met ingang van 1 Juli 1925 ontslag 
als ontvanger der gemeente Epe we1·d ver
leend, zoodat ingevolge art. 109 der Gemeen
tewet de rekening over het laatste dienstjaal' 
i. c. 1925, den grondslag moet vormen van 
hetgeen de gemeente op dien ontvanger ter 
zake van zijn beheer te vorderen heeft; dat 
dit intusschen in dit geval niet juist zou zijn 
geweest, omdat dan van den oud-ontvanger te 
veel zou gevorderd kunnen worden; dat der
halve, alvorens de rekening 1925 vast te stel
len, Ged. Staten aan het gemeentebestuur heb
ben verzocht om de mandaten over te leggen, 
die in verband met het Raadsbesluit van 27 
September 1926 waren afgegeven; dat deze 
ten name van den tegenwoordigen ontvanger 
bleken te zijn gesteld ; dat het geen nader be
toog behoeft, dat dit onjuist is; dat niet de· 
tegenwoordige, maar de oud-ontvanger uitga
ven deed, welke ingevolge de bovenbedoelde 
beslissing ten laste van de gemeente moeten 
komen; dat Ged. Staten bij hun besluit van 
14 September 1927, n°. 100 er op hebben ge
wezen, dat deze mandaten abusievelij k ten 
name van den tegenwoordigen ontvanger wer
den gesteld en zij daarom hebben verzocht, 
deze te vervangen door mandaten, afgegeven 
op den oud-ontvanger; dat het Gemeentebe
stuur van Epe ten aanzien van de vordering 
op den oud-ontvanger blijkbaar geen rekening 
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wenscht te houden met de rectificaties, welke 
in diens administratie, ingevolge Onze beslis
sing, moeten worden aangebracht; dat Ged. 
Staten onder deze omstandigheden, in verband 
met art. 109 der Gemeentewet, niet kunnen 
overgaan tot het vaststellen van de rekening 
1925; 

0. dat met een beroep op art. 70 der Grond
wet, aan Ons de beslissing is verzocht van een 
geschil tusschen de gemeente Epe en Ged. 
Staten van Gelderland; 

dat echter, zoowel uit de woorden als uit de 
geschiedenis van dat artikel blijkt, dat Ons 
n iet is voorbehouden de beslissing van een ge
schil t usschen eene gemeente en een College 
van Ged. Staten, optredende niet a ls vertegen
woordiger der provincie, doch als orgaan dat 
zelfstandig belast is met het houden van toe
zicht op het financieel beheer der gemeente; 

dat ook geene andere Wet, tenzij in beroep, 
Ons deze uitspraak opdraagt; 

Gezien de Grondwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

te verklaren, dat hier niet aanwezig is een 
geschil , dat door Ons, gehoord den Raad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van B e
stuur, kan worden beslist. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast, enz. 

(A. B.) 

15 Qr,tober 1928. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Art. 1 Vuurwapenwet.) Daar noch 
de Vuurwapenwet, noch de Wapen wet eenige 
omschrijving bevat, moet met het spraak
gebruik worden te rade gegaan . Volgens 
het spraakgebruik is een voorwerp, dat 
niet bestemd of in bijzondere mate geschikt 
is om letsel toe te brengen en waardoor 
alleen schrik bij den tegenstander wordt 
teweeggebracht, geen wapen. 

Op het beroep van den Officier van Justitie 
bij de Arr.-Rechtbank te Rotterdam, requi
rant van cassatie tegen een vonnis dier Recht
bank van 26 April 1928, waarbij in hooger 
beroep is bevestigd een mondeling vonnis van 
het Kantongerecht aldaar van 26 J anuari 
1928, bij hetwelk L. J. A. v. D . is ontslagen 
van alle rechtsvervolging. 

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

Jhr. Feith; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: 
,,Schending van de artt. 6 en 12 der Vuur

wapenwet 1919 door deze a rtikel en niet op de 
bewezenverklaarde fe iten toe te passen"; 

0. dat bij het in hooger beroep bevestigde 
vonnis des Kantonrechters ten laste van den 
gerequireerde is bewezen verklaard: dat hij 
te Rotterdam op 2'1 September 1927 aan 
eenen man, volgens opr;aaf genaamd Ernest 
Heijermans, een voorwerp heeft afgeleverd, 
hetwelk wat betreft zij nen vocm, inrichting en 
werking aan de volgende beschrijving beant
woordt: 

a. wat den vorm betreft: het gelijkt zeer 
veel op een automatisch pistool , 

b. wat de inrichting betreft: het heeft een 
handvat, voorts een draaibaar gedeelte, voor-

zien van zes gaten, in elk waarvan een pa
troon geplaatst kan worden; elk van die gaten 
vernauwt zich, van achteren naar voren, na
mei ijk gezien van het handvat in de richting 
van de aan de voorzijde zich bevindende buis; 
het is verder voorzien van een holle, ronde 
buis, die aan de achterzijde, bij voormeld 
draaibaar gedeelte , geheel dicht is; bedoeld 
draaibaar gedeelte staat in verbinding met 
een vl ak achter die buis aan de bovenzijde 
zich bevindende opening, bestemd om de gas
sen, ontwikkeld bij het explodeeren van de in 
dat draaibaar gedeelte geplaatste patronen, 
uit te laten; onder het draaibaar gedeelte be
vindt zich een uitsteeksel, dat in horizontalen 
en in verticalen stand geplaatst kan worden; 

c. wat de werking betreft: met de hand 
plaatst men een patroon in elk der zes gaten, 
die zich in voormeld draaibaar gedeelte be
v inden, na de pal van het draaibaar gedeelte 
op onveil ig gezet te hebben; daarna zet men 
het bovenbedoeld uitsteeksel in verticalen 
stand en trekt dit naar achter, tengevolge 
waarvan een patroon tot explosie gebracht 
wordt, hetgeen met een luiden knal gepaard 
gaat, waarna automatisch , door het draaien 
van het rond draaiend gedeelte, een volgend 
gat daarvan voor een aan voormeld uitsteek
sel verbonden pen, verschijnt. 

Toen voormelde a flevering door verdachte 
aan bovengenoemden E. Heijermans plaats 
vond, was deze laatste uit geen enkelen hoofde 
bevoegd het voorwerp, hierboven omschreven, 
voorhanden te hebben; 

dat dit feit door de Rechtbank niet straf
baar is geoordeeld en de gerequireerde des
wege van rechtsvervolging is ontslagen, op 
grond dat voorzegd, door gerequ ireerde afge
leverd voorwerp niet is een vuurwapen, a ls 
bedoeld in de artt. 1 en 6 der Vuurwapen
wet 1919, ,,aangezien het nàch bestemd is 
l etsel toe te brengen nàch in bijzondere m ate 
daartoe geschikt is; " 

0 . dat ter bestrijding dezer beslissing en 
ter ondersteuning van het middel door requi
rant wordt aangevoerd, dat ook zoogenaamde 
alarmpistolen, a ls het in de telastlegging be
doelde, bestemd om op bepaalde opzettelij k 
gekozen oogenblikken een plotseling hevige 
schrik bij de omgeving en in het bijzonder bij 
den tegenstander teweeg te brengen, met al 
de gevolgen daarvan, en welke krachtens hun 
eigenschappen zoowel voor aanvals- als voor 
verdedigingsdoeleinden gebezigd kunnen wor
den, als vuurwapenen in den zin der wet zijn 
te beschouwen; 

0. dienaangaande: 
dat, waar de Vuurwapenwet 1919, evenmin 

als de W apenwet, een ige omschrijving van de 
uitdrukkingen "wapen" en "vuurwapen" be
vat, bij de vaststelling dier begrippen met het 
spraakgebruik te rade moet worden gegaan ; 

dat nu een voorwerp, hetwelk niet bestemd 
of in bijzondere mate geschikt is om letsel 
toe te brengen en waardoor all een schrik bij 
den tegenstander teweeg wordt gebrach t, door 
het spraakgebruik niet als een wapen wordt 
aangemerkt en het middel alzoo is ongegrond; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den P1·oc.-Gen. Tak.] (N. J.) 
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15 Octob6r 1928. ARREST van den Hoogen 
Raad. ( Besluit Trek.hondenwet, art. 6.) De 
Burgemeester van de gemeente, waarin 
de houder van een hondenkar woonplaats 
h eeft, moet de vergunning geven, dat de 
h ouder op den kar mag plaats nemen, niet 
de burgemeester van de gemeente, waar 
zich de hondenkar toevallig bevindt. 

Op het beroep van den Officier van Justitie 
bij de An.-R echtbank te Tiel, requirant van 
cassatie tegen een von·nis van gemelde Recht
bank van 10 Mei 1928, in zoover daarbij K. 
V. - met vernietiging van een vonnis van 
het Kantongerecht te Zalt-Bommel van 15 
Maart 1928 - in hooger beroep is ontslagen 
van a lle rechtsvervolging. 

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

Savelberg; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requ irant voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
"Verkeerde toepassing van art. 6 van het 

K. B. van 6 Februari 1911, S. 45, zooals ge
wijzigd bij K. B. van 1 Augustus 1927, S. 285 
en Schending door niet-toepassing van art. 4 
le en 7 der Trekhondenwet 1910, S. 203, zulks 
op grond dat ten onrechte is overwogen dat 
met den Burgemeester genoemd in art. 6 van 
genoemd K. B . is bedoeld de Burgemeester 
van de woonplaats des houders der honden
kar·'' 

o'. dat bij het bestreden vonnis a ls bewezen 
is aangenomen, dat de gerequireerde, zooals 
hem was telastgelegd, op 25 Januari 1928 
des voorm iddags omstreeks 8½ uur te Zuil i
chem als geleider van een met een hond be
spannen voertuig, daarmede heeft gereden 
over den openbaren weg den Holdersdijk ter
wijl hij , verdachte, zich tijdens den 1·it op 
voormelde hondenkar bevond, zonder voorzien 
te zijn van eene schriftel ijke vergunning van 
den Burgemeester der gemeente Zui I ichem; 

0. dat de gerequireerde te dier zake van 
alle rechtsvervolging is ontslagen uit over
weging dat het bewezen verklaarde "niet straf
baar is" daar toch art. 6 van het K. B. van 
6 Februari 1911, S. 45, tot uitvoering der 
artt. 1, 4 en 5 der Trekhondenwet 1910, laat
stelijk gewijzigd bij K. B. van 1 Augustus 
1927, S. 285, voorschrijft dat zich tijdens den 
r it niemand op de hondenkar mag bevinden, 
tenzij daartoe vergunning is verleend door den 
Burgemeester en alhier, - waar de uitvoering 
der voorschriften in de Trekhondenwet 1910 
gegeven geheel berust bij B. en W. of bij den 
Burgemeester der gemeente alwaar de houder 
van eene hondenkar woont, - onder "Burge
meester" moet worden verstaan de Burgemees
ter van de woonplaats van den houder eener 
hondenkar, welke Burgemeester als belast met 
de uitvoering van voormelde voorschriften ook 
alleen over voldoende gegevens beschikt om 
gemelde toelaatbaarheid te beoordeelen, ter
wijl aan verdachte die te Veen woont, is te 
1 aste gelegd, dat hij, a ls houder van eene 
hondenkar, niet was voorzien van bovenge
melde vergunning, afgegeven door den Burge
meester van Zuilichem ; 

dat aan deze overweging nog is toegevoegd, 
dat het bewezen verklaarde ook bij geen en-

kele andere wettelijke bepaling is strafbaar · 
gesteld; 

0. omtrent het voorgestelde middel: 
dat ter ondersteuning daarvan is aangevoerd , 

dat in het algemeen de bevoegdheid van den 
Burgemeester niet verder gaat dan zijn ambts
gebied, tenzij dit uitdrukkelijk wordt bepaald: 
dat ten deze de wet over dit punt zwijgt, en 
dus moet worden aangenomen, dat bedoeld is 
de Burgemeester van de gemeente, waarin 
met de hondenkar is gereden; 

0 . daaromtrent: 
dat de Trekhondenwet 1910, S. 203, mede 

blijkens haren cons iderans, strekt ter bescher
ming van trekhonden en beoogt een uniforme 
regeling van dat belang voor het geheele rijk; 

dat nu a r t. 1 dier wet den houder van een 
hondenkar verbiedt die te gebruiken of te 
doen gebruiken tenzij hij als houder zij in
geschreven in een register aangelegd door B. 
en W. der gemeente waarin hij woonplaats 
heeft, terwijl die inschrijving, met afgifte van 
een nummerbewijs, in art. 2 aan hetzelfde 
college is opgedragen; 

dat, als in overeenstemming met de strek
king der wet in het algemeen en van voor
melde bepalingen in het bijzonder moet wor
den aangenomen, dat de Burgemeester, die 
volgens art. 6 van het in het middel aange
haald K. B. ter uitvoering van de a rtt. 1, 4 
en 5 der wet bevoegd is een vergunning, aan 
te teekenen op het nummerbewijs, te geven 
tot het zich bevinden op een hondenkar tijdens 
den rit voor een persoon, en die weer in te 
trekken, is de Burgemeester van de gemeente, 
waarin de houder der hondenkar woonplaats 
heeft, bedoeld in art. 1 der wet, en dat die 
vergunning geldt voor het geheele Rijk ; 

dat de juistheid dier opvatting ook ten dui
delijkste voortvloeit uit de verdere bepal in
gen der wet en van het besluit, meer bepaald 
hieruit, dat de vergunning blij kens art. 6 van 
het beslui t verband houdt met keuringen van 
den hond, die volgens art. 1 van het besluit 
junctis de artt. 1 en 2 der wet moeten plaats 
vinden in meerbedoelde gemeente; 

dat derhalve het middel is ongegrond; 
Verwerpt het beroep. 

( Gewezen ove,·eenkonistig de conclusie van 
den P·roc.-Gen. Tak.) (N. J.) 

16 October 1928. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het bij Koninklijk besluit van 
22 November 1911 (Staatsblad n°. 346) 
vastgestelde reglement voor de scheep
vaart ter beveiliging van de beweegbare 
spoorwegbrug in den Staatsspoorweg van 
Roosendaal naar Vlissingen over het ka
naal door ZuidrBeveland. S . 396. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 11 September 1928, n°. 436, 
afdeel ing Vervoer- en Mijnwezen; 

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

2 October 1928, n° . 31) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 11 October 1928, n°. 
431, afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 
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Hebben goedgevonden en verstaan : 
Artikel 2, derde lid, van het bij Koninklijk 

besluit van 22 November 1911 (Staatsblad n° . 
346) vastgestelde, en bij Koninklijk besluit 
van 28 December 1925 (Staatsblad n°. 519) 
gewijzigde reglement voor de scheepvaart ter 
beveiliging van de beweegbare spoorwegbrug 
in den Staatsspoorweg van Roosendaal naar 
Vlissingen over het kanaal door Zuid-Beve
land te wijzigen en te doen lezen als volgt: 

,,(3). Met de sluiting van de brug wordt 
,,aangevangen tien minuten vóór het tijdstip, 
" waarop een trein de brug zal bereiken, of 
"zooveel later als naar het oordeel van den 
,,brugwachter mogelijk is om de brug geslo
" ten te hebben vier minuten voor de komst 
,,van den trein op de brug." 

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

Het Loo, den 16den October 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H . v. d. V egt e. 
( Uitgeg. 31 Octob er 1928.) 

16 October 1928. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
toetreding van Nederland, N ederlandsch
lndië, Suriname en Curaçao tot het inter
nationaal luchtvaartverdrag van Parijs 
van 13 October 1919, alsmede tot de pro
tocollen van Londen van 27 October 1922 
en 30 Juni 1923, houdende wijziging on
derscheidenlijk van artikel 5 en van arti
kel 34 van het verdrag (Staatsblad 1928, 
n°. 226.) S. 397. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de wet van 2 Juli 1928 (Staatsblad 

n°. 226), betreffende goedkeuring van de toe
treding van Nederland tot het op 13 October 
1919 te Parijs gesloten verdrag, houdende re
geling van de luchtvaart, alsmede tot de pro
tocollen van Londen van 27 October 1922 en 
30 Juni 1923 tot wijziging onderscheidenlijk 
van artikel 5 en van artikel 34 van het ver
drag; 

Overwegende, dat Wij voor Nederland, N e
de?"landsch-lndië, Suriname en Curaçao tot ge
verdrag en meergenoemde protocollen, als
t-0egetreden en dat die toetreding op 22 Au
gustus 1928 ter kennis is gebracht van de 
Fransche Regeering; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 10 October 1928, 
Directie van het Protocol, 11°. 31370; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergemelde toetreding te doen bekend ma

ken door de plaatsing van dit besluit in het 
Staatsblad. 

Een afdruk van de teksten van meergenoemd 
verdrag en meergenoemde protocollen, a ls
mede een Nederlandsche vertaling van het 
verdrag, zooals het na de daarin aangebrachte 
wijzigingen luidt, zijn bij dit besluit gevoegd. 1 

Onze M_inisters, Hoofden van Departementen 

1 Hiervan is alleen de N ederlandsohe tekst 
opgenomen. Zie voor de Fransohe tekst de wet 
van 2 Juli 1928, S. 226. 

van Algemeen Bestuur, zijn , ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 16den October 1928. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B 1 o k 1 a n d. 

(Uitgeg. 8 Novembe,· 1928.) 

Ver t a 1 ing. 

VERDRAG houdende R egel ing van de Lucht
vaart van 13 Octobe,· 1919. 

De Vereenigde Staten van Amerika, België, 
Bolivia, Brazilië, het Britsche Rijk, China, 
Cuba, Ecuador, Frankrijk, Griekenland, Gua
temala, Haïti, de Hedjaz, Honduras, Italië, 
Japan, Liberia, Nicaragua, Panama, Peru, 
Polen, Portugal, Roemenië, het Koninkrijk 
der Serven, Kroaten en Slovenen, Siam, Tsje
choslowakije en Uruguay. 

Erkennende de vorderingen der luchtvaart 
en het algemeen belang van een gemeenschap
pelijke regeling; 

Van oordeel, dat het noodig is om thans · ze-" 
kere beginselen en zekere regelen te stellen ter 
vermijding van geschillen; 

Bezield met den wensoh het vreedzaam ver
keer tusschen volken door middel van lucht
verbindingen te bevorderen; 

Hebben besloten tot dat doel een verdrag 
te sluiten en hebben tot hun . gevolmachtigden 
aangewezen, onder voorbehoud van het recht 
dezen voor de onderteekening door anderen 
te vervangen, t.w.: 

De President van de Vereenigde Staten 
van Amerika: 

the Honourable Frank Lyon Polk, Onder
Secretaris van Staat; 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen: 
den Heer Paul Hymans, Minister van Buiten

landsche Zaken, Minister van Staat; 
De President der Republiek Bolivia: 

den Heer I smaël Montes, Buitengewoon Ge
zant en Gevolmachtigd Minister van Bolivia 
te Pa1·ijs ; 

De President der Republiek Brazilië: 
den Heer Olyntho de Magalhaës, Buitenge

woon Gezant en Gevolmachtigd Minister van 
Brazilië te P arijs; 

Zijne Majesteit de Koning van het Ver
eenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en 
Ierland en van de Britsche overzeesche ge
bieden, Keizer van Indië: 

the Right Honourable David Lloyd George, 
M. P., Eersten Lord van de Schatkist en 
Eersten Minister, 

en 
voor Canada, 

the Honourable Sir Albert Edward Kemp, 
K.C.M.G., Minister van de Overzeesche 
Strijdkrachten; 

voor het Gemeenebest Australië, 
the Honourable George Foster Pearce, Minis

ter van Defensie; 
voor de Unie van Zuid-Afrika, 

the Right Honourable Viscount Milner, G.C. 
B., G.C.M.G.; 

voor Nieuw-Zeeland, 
the Honourable Sir Thomas Mackenzie, K.C. 
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M.G ., H oogen Commissaris voor Nieuw
Zeeland in het Vereenigd Koninkrijk ; 

voor Indië, 
the Right Honourable Baron Sinha, K .C., 

Onder-Secretaris van Staat voor Indië ; 
De President der Chineesche Republiek: 

den Jieer Vikyiun Wellington Koo, Bui ten
gewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister 
van China te Washington; 

De President der Republiek Cuba: 
den Heer Antonio Sanchez de Bustamante, 

Voorzitter van de Faculteit der Rechtswe
tenschappen aan de Univers iteit van Ha
vana, Voorzitter van het Cubaansche Ge
nootschap voor Internationaal Recht; 

De President der Republiek Ecuador: 
den Heer Enrique Dorn y de Alsua, Buiten

gewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister 
van Ecuador te Parijs; 

De President der Fransche Republiek: 
den Heer Georges Clemenceau, President van 

den Raad van Ministers, Minister van Oor
log ; 

Zijne Majesteit de Koning der Hellenen: 
den Heer Nicolas Politis, Minister van Bui

tenlandsche Zaken; 
De President der Republ iek Guatemala: 

den Heer Joaquim Mendez, Oud-Minister van 
Staat van Openbare Werken en van Onder
wijs, Buitengewoon Gezant en Gevolmach
tigd Minister van Guatemala te Washing
ton, Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd 
M inister in bijzondere zending te Parijs; 

De President der Republiek Haïti : 
den Heer Tertullien Guilbaud, Buitengewoon 

Gezant en Gevolmachtigd Minister van 
Haïti te Parijs; 

Zijne Majesteit de Koning van den H ed
jaz: 

den Heer Rustem Haïdar; 
De President der Republiek Honduras: 

Dr. Policarpe Bonilla, in bijzondere zending 
te W ashington, Oud-President der Republiek 
Honduras , Buitengewoon Gezant en Gevol
machtigd Minister; 

Zijne Majesteit de Koning van Italië: 
l'Onorevole Tommasso Tittoni , Senator van 

het Koninkrijk, Minister van Buitenlandsche 
Zaken; 

Zijne Majesteit de Keizer van Japan: 
den Heer K . Matsui, Buitengewoon en Gevol

machtigd Ambassadeur van Zijne Majesteit 
den Keizer van Japan te Parijs; 

De President der Republiek Liberia: 
the Honourable C. D. B. King, Secretaris 

van Staat ; 
De President der Republiek Nicaragua : 

den H eer Salvador Chamorro, Voorzitter der 
K amer van Afgevaardigden; 

De President der Republiek Panama : 
den Heer Antonio Burgos, Bui tengewoon Ge

zant en Gevolmachtigd Minister van Pana
ma te Madrid; 

De President der Republiek Peru: 
den Heer Carlos G. Candamo, Buitengewoon 

Gezant en Gevolmachtigd Minister van Peru 
te Parijs; 

De President der Poolsche Republiek: 
den Heer I gnace J . Paderewski, Voorzitter 

van den Raad van Ministers, Minister van 
Buitenlandsche Zaken; 

De President der Portugeesche Republiek: 
Dr. Affonso da Costa, Oud-Voorzitter van den 

Raad van Ministers ; 
Zijne Majesteit de Koning van Roemenië: 

den Heer Nicolas Misu, Buitengewoon Ge
zant en Gevolmachtigd Minister van Roe
menië te Londen ; 

Zijne Majesteit de Koning der Serven, 
Kroaten en Slovenen: 

den Heer Milenko R. Vesn itch, Buitengewoon 
Gezant en Gevolmachtigd Minister van Zij
ne Majesteit den Koning der Serven, Kro
aten en Slovenen te Pa1·ijs; 

Zijne Majesteit de Koning van Siam: 
Zijne Hoogheid Prins Cha1·oon, Buitengewoon 

Gezant en Gevolmachtigd Minister van Zijne 
Majesteit den Koning van Siam te Parijs ; 

De President der Tsjechoslowaaksche Re
publiek : 

den Heer Charles Kramàr, Voorzitter van den · 
Raad van Ministers; 

De President der Republiek Uruguay: 
den Heer Juan Antonio Buero, Minister van 

Nijverheid, Oud-Minister van Buitenlandsche 
Zaken ; 
die omtrent de volgende bepalingen zijn 

overeengekomen : 

HOOFDSTUK I. 

Alge,neene bepalingen. 

Art. l. De Hooge verdragsluitende Par
tijen erkennen, dat elke Mogendheid de volle
dige en uitsluitende souvereiniteit heeft over 
de luchtruimte boven haar grondgebied. 

In den zin van dit verdrag worden onder 
het grondgebied van een Staat geacht te zijn 
begrepen het grondgebied van het moeder! and 
en van de koloniën, alsmede de territoriale 
wateren, welke aan dat grondgebied grenzen. 

Art. 2. Elke verdragsluitende Staat ver
bindt zich om in tijd van vrede, aan de lucht
vaartuigen van de andere ver<lragsl uitende 
Staten, vrijhe id van vreedzaam verkeer te ver
Ieenen boven zijn grondgebied, mits de in dit 
verdrag vermelde bepalingen worden nage
leefd. 

De voorschriften , welke door een verdrag
sluitenden Staat, in zake de toelating boven 
zijn grondgebied van de tot de overige ver
dragsluitende Staten behoorende luch tvaa1:
tuigen, worden vastgesteld , moeten zonder 
onderscheid van nationaliteit worden toege 
past. 

Art. 3. Elke verdragsluitende Staat heeft 
het recht, om militaire redenen of in het be
lang van de openbare veiligheid, de lucht
vaartu igen. behoorende tot de andere verdrag
sluitende Staten, te verbieden boven bepaalde 
gedeelte van zijn grondgebied te vliegen, op 
straffen, bij de in dien Staat geldende wet 
bepaald, en onder voorbehoud, dat in dit op
zicht geen enkel onderscheid zal worden ge
maakt tusschen de e igen particuliere I ucht
vaartuigen en die van de andere verdragslui
tende Staten. 

In dat geval zal de ligging en uitgestrekt
heid der verboden gebieden te voren worden 
bekend gemaakt en aan de overige verdrag
sluitende Staten worden medegedeel d. 

Art. 4. Elk luchtvaartu ig, dat boven een 
verboden gebied geraakt, is verplicht, zoodra 



916 16 o CT OBER (S.397) 1928 

het dit bemerkt, het noodsein te geven, ge
noemd in par. 17 van de bijlage D en moet 
zoo spoedig mogelijk landen buiten het ver
boden gebied op een der naastbijzijnde I ucht
vaartterreinen van den Staat, waarover op 
ongeoorloofde wijze is gevlogen. 

HOOFDSTUK II. 
Nationaliteit der luchtvaartuigen. 

Art. 5. Geen verdragsluitende Staat zal, 
tenzij bij een bijzondere en tijdelijke vergun
ning, het verkeer boven zijn grondgebied van 
een luchtvaartuig, dat niet de nationaliteit 
van een der verdragsluitende Staten bezit, 
toelaten, behalve wanneer hij een afzonderlijk 
verdrag heeft gesloten met den Staat, in welks 
register het luchtvaartuig is ingeschreven. De 
bepalingen van dat afzonderlijk verdrag mo
gen geen inbreuk maken op de rechten der 
bij het onderhavige verdrag aangesloten Par
tijen en moeten overeenkomen met de in dat 
verdrag en zijn bijlagen gestelde regelen. Dat 
afzonderl ijke verdrag zal worden medegedeeld 
aan de Internationale Luchtvaartcommissie, 
welke het ter kennis zal brengen van de 
overige verdragsluitende Staten. 

Art. 6. De luchtvaartuigen bezitten de na
tionaliteit van den Staat, in welks register 
zij zijn ingeschreven, overeenkomstig de be
palingen van sectie I (c) van de bijlage A . 

Art. 7. De luchtvaartuigen worden niet in 
het register van een der verdragsluitende • Sta
ten ingeschreven, dan wanneer zij in hun ge
heel het eigendom zijn van personen, die tot 
dien Staat behooren. 

Een rechtspersoonlijkheid bezittende ver
eeniging kan slechts dan als eigenaar van een 
luchtvaartuig worden ingeschreven, wanneer 
zij de nationali teit bez it van den Staat, waar 
het luchtvaartuig is ingeschreven en de voor
zitter der vereeniging en ten minste twee der
de van de leden van het bestuur deze zelfde 
nationaliteit bezitten en de vereeniging vol
doet aan alle andere voorwaarden, welke door 
de wetten van dien Staat zouden kunnen 
worden gesteld. 

Art. 8. Een luchtvaartuig kan niet in meer
dere Staten met geldende kracht zijn inge
schreven. 

Art. 9. De verdragsluitende Staten zullen 
onder elkander uitwisselen en el ke maand aan 
de in artikel 34 bedoelde Internationale Lucht
vaartcommissie overleggen afschriften van de 
inschrijvingen en van de doorhalingen van de 
inschrijvingen, welke in de afgeloopen maand 
in hun inschrijvingsregister plaats vonden. 

Art. 10. In de internationale luchtvaart 
moet elk luchtvaartuig overeenkomstig de 
voorschriften van de bijlage A een nationali
teitskenmerk en een inschrijvingskenmerk voe
ren, alsmede den naam en de woonplaats van 
den eigenaar. 

HOOFDSTUK III. 

B ewijzen van luchtwaardigheid en van 
geschiktheid. 

Art. ll. In de internationale luchtvaart 
moet elk luchtvaartuig, overeenkomstig de in 
de bijlage B vastgestelde bepalingen zijn voor
zien van een bewijs van luchtwaardigheid, uit-

gereikt of geldig verklaard door den Staat, 
welks nationaliteit het luchtvaartuig bezit. 

Art. 12. De gezagvoerder, de bestuurders, 
de mecaniciens en overige leden der beman
ning van een luchtvaartuig moeten zijn voor
zien van bewijzen van geschiktheid en vergun
ningen, welke overeenkomstig de in de bij
lage E vastgestelde regelen zijn afgegeven of 
geldi g verklaard door den Staat, welks na
t ionaliteit het luchtvaartuig bezit. 

Art. 13. Het bewijs van luchtwaardigheid, 
de bewijzen van geschiktheid en de vergun
ningen, welke zijn uitgereikt of geldig ver
klaard door den Staat, welks nationaliteit 
het I uchtvaartuig bezit, en overeenkomstig de 
in de bijlagen B en E en daarna door de 
Internationale Luchtvaartcommissie vastge
stelde regelen zijn ingericht, worden door de 
overige Staten erkend. 

Elke Staat heeft het recht wat betreft het 
vliegen binnen de grenzen van en boven zijn 
e igen grondgeb ied, de bewijzen van geschikt
heid en vergunningen, welke aan een tot dien 
Staat behoorend persoon door een anderen 
verdragsluitenden Staat zijn uitgereikt, niet. te 
erkennen. 

Art. 14. Geen inrichting voor radja-tele
grafie mag door een luchtvaartuig worden 
medegevoerd zonder een bijzondeI"e vergun
ning, afgegeven door "den Staat, welks natio
naliteit het luchtvaartuig bezit. Deze inrich
tingen mogen slechts worden bediend door 
leden der bemanning, die tot dat doel voor
zien zijn van een bijzondere vergunning. 

Elk luchtvaartuig, dat gebruikt wordt voor 
het openbaar vervoer en pi aats biedt voor ten 
minste tien personen, moet zijn uitgerust met 
inricht ingen voor radio-telegrafie (voor zen
den en voor ontvangen), wanneer de regels 
voor het gebruik van die inrichtingen door 
de Internationale Luchtvaartcommissie zullen 
zijn vastgesteld. 

Deze Commissie kan later de verplichting 
tot het medevoeren van inrichtingen voor 
radio-telegrafie uitbreiden tot alle overige 
klassen van luchtvaartuigen onder de voor
waarden en overeenkomstig de regelen, die 
zij zal vaststellen. 

HOOFDSTUK IV. 

To elating tot de luchtvaart boven v1·eemd 
grondgebied. 

Art. 15. Elk luchtvaartuig van een ver
dragsluitenden Staat heeft het recht over een 
anderen Staat heen te vliegen zonder er te 
landen. In dat geval is het verplicht de route 
te volgen, vastgesteld door den Staat waar
over het vliegt. Evenwel is het, om redenen 
van openbare orde, verplicht te landen, in
dien het daartoe het bevel ontvangt door 
middel van de in de bijlage D bedoelde seinen. 

Elk luchtvaartuig, dat zich van den eenen 
Staat naar den anderen begeeft, moet, indien 
de voor chriften in den laatst bedoelden Staat 
dit vorderen. landen op een der door dezen 
aangewezen luchtvaartterreinen. Opgave van 
deze l uchtvaartterreinen zal door de verdrag
sluitende Staten worden gedaan aan de In
ternationale Luchtvaartcommissie, welke deze 
opgave zal doorzenden aan alle verdtagslui
tende Staten. 
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De instelling van internationale luchtver
bindingen is onderworpen aan de toestem
ming van de Staten, over welker gebied deze 
verbindingen voeren. 

Art. 16. Elke verdragsluitende Staat heeft 
het recht ten behoeve van zijn nationale 
luchtvaartuigen voorbehouden en beperkende 
bepalingen te maken ten aanzien van het 
vervoer als bedrijf uitgeoefend van personen 
en goederen tusschen twee punten van zijn 
grondgebied. 

Deze voorbehouden en beperkende bepalin
gen zullen onmiddellijk worden bekendgemaakt 
en medegedeeld aan de Internationale Lucht
vaartcommissie, die dezelve ter kennis zal 
brengen van de andere verdragsluitende Sta
ten. 

Art. 17. De luchtvaartuigen, behoorende 
tot een verdragsluitenden Staat, welke voor
behouden en beperkende bepalingen heeft ge
maakt overeenkomstig artikel 16, kunnen in 
eiken anderen verdragsluitenden Staat aan 
dezelfde voorbehouden en beperkende bepa
lingen worden onderworpen, zelfs indien 
laatstgenoemde Staat die voorbehouden en be
perkende bepalingen niet aan andere vreemde 
luchtvaartuigen oplegt. 

Art. 18. Elk luchtvaartuig, dat boven het 
gebied van een vei·dragsluitenden Staat of 
daar overheen vliegt, zal ook in het geval 
het daarbij redelijkerwijze noodzakelijk te 
achten landingen doet of oponthouden heeft, 
kunnen worden onttrokken aan beslag, gelegd 
op grond van nabootsing van een patent, tee
kening of model, indien zekerheid wordt ge
steld; het bedrag van die zekerheid zal bij 
gebreke aan minnelijke schikking, zoo spoe
dig mogelijk door de bevoegde autoriteit ter 
plaatse van de inbeslagneming worden be
paald . 

HOOFDSTUK V. 
Voorschriften in acht te nemen bij vertrek, 

gedurende de vlucht en bij landing . 

Art. 19. Elk luchtvaartuig, dat deelneemt 
aan de internationale luchtvaart, moet zijn 
voorzien van: 

a. een bewijs van inschrijving, overeen
komstig het bepaalde in de bijlage A ; 

b. een bewijs van luchtwaardigheid, over
eenkomstig het bepaalde in de bijlage B; 

c. de bewijzen van geschiktheid en vergun
ningen van den gezagvoerder, de bestuurders 
en de bemanning, overeenkomstig het bepaal
de in de bijlage E; 

d. indien het passagiers vervoert: een 
naamlijst van deze; 

e. indien het goederen vervoert: de cog
nossementen en het manifest van lading; 

/. de luchtvaartuigboeken, overeenkomstig 
het bepaalde in de bijlage C; 

g. indien het is uitgerust met een inrich
ting voor radio-telegrafie: de vergunning 
voorgeschreven in artikel 14. 

Art. 20. De luchtvaartuigboeken moeten 
gedurende twee jaren na de laatste aanteeke
ning, welke daarin plaats vond, worden be
waard. 

Art. 21. Bij vertrek en landing van een 
luchtvaartuig hebben de autoriteiten van het 
land, in alle gevallen, het recht het lucht
vaartu ig te onderzoeken en alle bescheiden, 
waarvan het moet zijn voorzien, te verifieeren. 

Art. 22. De luchtvaartuigen der verdrag
sluitende Staten hebben bij landing en in het 
bijzonder in geval van een noodlanding, recht 
op dezelfde mate van hulpverleening als de 

eigen luchtvaartuigen. 
Art. 23 . Inzake de redding en berging van 

op zee verongelukte luchtvaartuigen worden, 
voor zoover niet anders is overeengekomen, 
de beginselen van het zeerecht toegepast. 

Art. 24. Elk luchtvaartterrein van een ver
dragsluitenden Staat is, indien het tegen beta
ling van zekere rechten is opengesteld vOQr 
het algemeen gebruik door de eigen lucht
vaartuigen, onder dezelfde voorwaarden open
gesteld voor de luchtvaartuigen, behoorende 
tot de andere verdragsluitende Staten . 

Er zal voor elk dezer luchtvaartterreinen 
een algemeen tarief voor de landings- en ver
blijfkosten zijn, dat gelijkel ijk geldt voor de 
eigen en de vreemde luchtvaartuigen. 

Art. 25. Elk der verdragsluitende Staten 
verbindt zich de noodige maatregelen te tref
fen, ten einde te verzekeren, dat alle lucht
vaartuigen, welke zich boven zijn grondgebied 
bevinden, alsmede alle luchtvaartuigen, welke 
zijn nationaliteitskenmerk voeren, waar deze 
laatste zich ook mogen bevinden, de voor
schriften vervat in de bijlage D naleven. 

Elk der verdragsluitende Staten verbindt 
zich de noodige maatregelen te nemen om het 
vervolgen en het straffen van de overtreders 
mogelijk te maken. 

HOOFDSTUK VI. 

Verboden vervoer. 

Art. 26. Het vervoer met een luchtvaartuig 
van ontplofbare stoffen, oorlogswapenen en 
oorlogsmunitie is in de internationale lucht
vaart verboden. Het is een vreemd luchtvaar
tuig niet toegestaan zoodanige voorwerpen te 
vervoeren tusschen twee punten van het grond
gebied van een zelfden verdragsluitenden 
Staat. 

Art. 27. Elke Staat mag het vervoer of 
het gebruik van fotografische toestellen in de 
luchtvaart verbieden of regelen. Elke zooda
nige regeling moet onmiddellijk worden mede
gedeeld aan de Internationale Luchtvaart
commissie, welke deze mededeeling ter kennis 
zal brengen van de andere verdragsluitende 
Staten. 

Art. 28. Om redenen van openbare veilig
heid, kan elke verdragsluitende Staat het ver
voer van andere dan de in de artikelen 26 
en 27 genoemde voorwerpen aan beperkende 
bepalingen onderwerpen. Deze bepalingen 
moeten onmiddellijk aan de Internationale 
Luchtvaartcommissie worden medegedeeld, 
welke deze mededeeling ter kennis van de 
andere verdragsluitende Staten zal brengen. 

Art. 29. Alle beperkende bepalingen, be
doeld in artikel 28, moeten gelijkelijk worden 
toegepast op de eigen en de vreemde lucht
vaartuigen. 

HOOFDSTUK VII. 

Staatsluchtvaartuigen. 

Art. 30. Als staatsluchtvaartuigen worden 
beschouwd: 

a. De militaire luchtvaartuigen. 
b. De luchtvaartuigen, uitsluitend gebruikt 
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in een tak van Staatsdienst, zooals post, dou
ane, politie. 

De overige luchtvaartuigen worden be
schouwd als particuliere luchtvaartuigen. 

Alle Staatsluchtvaartuigen, met uitzonde
ring van de militaire, douane- en politielucht
vaartuigen, worden behandeld a ls particu
liere luchtvaartuigen en zijn uit dien hoofde 
onderworpen aan alle bepalingen van dit ver
drag. 

Art. 31. Elk luchtvaartuig onder het bevel 
van een daartoe aangesteld militair wordt als 
een militair luchtvaartuig beschouwd. 

Art. 32. Geen militair luchtvaartuig van 
een verdragsluitenden Staat zal over het 
grondgebied van een anderen verdragsluiten
den Staat vliegen, of daarop landen, tenzij het 
daartoe bijzondere vergunning heeft gekregen. 
In dat geval geniet het militaire luchtvaar
tuig, tenzij anders is bepaald, in beginsel de 
voorrechten, welke gewoonlijk zijn toegestaan 
aan vreemde oorlogsschepen. 

Een militair luchtvaartuig, dat genoodzaakt 
is te landen of dat een uitnoodiging of een 
bevel ontvangt om te landen, verkrijgt op 
grond van deze omstandigheid geen der in het 
eerste lid bedoelde voorrechten. 

Art. 33. Bijzondere overeenkomsten, tus
schen de Staten afzonderl ijk gesloten, bepalen 
in welke gevallen de politie- en de douane
luchtvaartuigen toestemming kunnen krijgen 
om de grens over te vliegen. Deze luchtvaar
tuigen kunnen in geen geval aanspraak ma
ken op de voorrechten, bedoeld in artikel 32. 

HOOFDSTUK VIII. 

l nternationale Luchtvaartcom1nissie . 

Art. 34 . Er wordt onder den naam van 
Internationale Luchtvaartcommissie een per
manente internationale Commissie ingesteld, 
staande onder het gezag van den Volkenbond 
en samengesteld uit: 

twee vertegenwoordigers van elk der vol
gende Staten: de Vereenigde Staten van 
Amerika, Frankrijk, Italië en Japan; 

één vertegenwoordiger van Groot-Britannië 
en één van elk der Britsche Dominion en 
van Indië; 

één vertegenwoordiger van elk der overige 
verdragsluitende Staten. 

Elke Staat, welke in de Commissie is ver
tegenwoordigd (Groot-Britannië met zijn Do
minions en Indië worden voor dit doel als 
één Staat gerekend), heeft één stem . 

De internationale Luchtvaartcommiss ie be
paalt de regelen voor haar eigen werkwijze en 
de plaats, waar zij permanent zal zijn geves
tigd, maar het staat haar vrij te vergaderen 
op zoodanige plaatsen, als zij geschikt acht. 
H are eerste vergadering vindt te Parijs pi aats. 
De oproep voor deze vergadering geschiedt 
door de Fransche Regeering, zoodra de meer
derheid van de Staten, die het verdrag heb
ben geteekend, haar hun bekrachtiging van 
dit verdrag zal hebben medegedeeld. 

Deze Commissie heeft de volgende bevoegd
heden: 

a. het ontvangen van de voorstellen van el
ken verdragsluitenden Staat of het doen van 
voorstellen aan dezen tot wijziging of verbe
tering van de bepalingen van dit verdrag; 

het bekend ma ken van de aangenomen wijzi
gingen; 

b. het uitoefenen van de bevoegdheden, 
welke haar zijn toegekend bij dit a1·tikel en 
bij de artikelen 9, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 36 
en 37 van dit verdrag; 

c. het aanbrengen van alle verbeteringen 
in de bepalingen der bijlagen A tot G; 

d. het verzamelen en mededeelen aan de 
verdragsluitende Staten van de berichten van 
el ken aard, betreffende de internationale 
1 uchtvaart ; 

e. het verzamelen en mededeelen aan de 
verdragsluitende Staten van alle berichten 
betreffende radio-telegrafie, meteorologie en 
geneeskunde, welke van belang zijn voor de 
luchtvaart; 

/. de zorg voor de uitgave van kaarten ten 
behoeve van de luchtvaart, overeenkomstig de 
bepalingen van de bijlage F ; 

g. het dienen van raad betreffende de 
vraagstukken, welke de Staten aan haar on
derzoek mochten onderwerpen. 

Elke wijziging in de bepalingen van een der 
bijlagen, welke ook, kan door de Internatio
nale Luchtvaartcommissie worden aangebracht, 
wanneer die wijziging zal zijn goedgekemd 
door drie-vierde van het grootst mogelijke 
aantal stemmen, die zouden kunnen worden 
uitgebracht, indien alle Staten aanwezig wa
ren; die meerderheid moet daarenboven be
vatten ten minste drie der volgende vijf Sta
ten: de Vereenigde Staten van Amerika, het 
Britsche Keizerrijk, Frankrijk, Italië, J apan. 
Die wijziging zal van kracht zijn, zoodra zij 
door de Internationale Luchtvaartcommissie 
aan alle verdragsluitende Staten zal zijn be
kend gemaakt. 

Elke voorgestelde wijziging van de artikelen 
van dit verdrag wordt onderzocht door de 
Internationale Luchtvaartcommissie, hetzij dat 
het voorstel afkomstig is van een der verdrag
slui tende Staten, hetzij van de Comm issie 
zelve. Geen zoodanige wijziging mag ter goed
keur ing aan de verdragslui tende Staten wor
den voorgesteld, dan wanneer zij zal zijn goed
gekeurd door ten minste twee-derde van het 
grootst mogelijke aantal stemmen. 

De wijzigingen, welke zijn aangebracht in de 
artikelen van dit verdrag (met uitzondering 
van de bijlagen) moeten, alvorens zij van 
kracht worden, uitdrukkelijk door de verdrag
sluitende Staten worden aangenomen. 

De kosten van inrichting en instandhouding 
van de Internationale Luchtvaartcommissie 
worden door d!) verdragsluitende Staten ge
dragen; het totaal der kosten zal worden ver
deeld in de verhouding van twee deelen voor 
de Vereenigde Staten van Amerika, het Brit
sche Keizerrijk, Frankrijk, Italië en Japan, en 
van één deel voor elk der overige Staten. 

De kosten, veroorzaakt door het zenden van 
technische afgevaardigden, worden gedragen 
door de Staten, waartoe die afgevaardigden 
behooren. 

HOOFDSTUK IX. 

Slotbepalingen. 

Art. 35. De Hooge verdragsluitende Par
tijen verbinden zich, elk voor zooveel haar 
aangaat, om zooveel mogelijk samen te wer-
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ken aan de internationale regelingen betref
fende: 

a. het verzamelen en verspreiden van hetzij 
statistische, hetzij gewone of bijwndere weer
berichten, overeenkomstig de bepalingen van 
de bijl age G; 

b. de u itgave van standaard-luchtvaart
kaarten, alsmede het instellen van een één
vormig systeem van grondmerken ten dienste 
van de luchtvaart, overeenkomstig de bepa
ï ingen van de bij lage F; 

c. het gebruik van radio-telegrafie in de 
luchtvaart, het inrichten van de noodige sta
t ions voor radio-telegraf ie , alsmede de nale
v ing van de internationale reglementen, be
treffende radio-telegrafie . 

Art. 36. Algemeene bepali ngen, betreffen
de doua1Ie in verband met de internatiouale 
l uch tvaart, vormen het onderwerp van een bij
zondere overeenkomst, welke is vervat in de 
bijl age H van dit verdrag. 

Geen bepal ing van dit verdrag mag aldus 
worden uitgelegd als zoude zij beletten, dat 
de verdragsluitende Staten, overeenkomstig 
de in dit verdrag neergelegde beginselen, on
derl ing bijzondere regelingen treffen in zake 
douane, pol itie, post of in zake eenig ander 
onderwerp van algemeen belang m verband 
met de 1 uchtvaart. Deze regelingen moeten 
onmiddell ijk worden medegedeeld aan de In
ternationale Luchtvaartcommissie, welke de 
andere verdragsluitende Staten er mede in 
kennis zal stellen. 

Art. 37. In geval van een verschi l van 
meening tusschen twee of meer Staten betref
fende de uitlegging van dit verdrag, zal het 
punt van geschil worden opgelost door het 
Permanente Hof van Internationale Justitie, 
dat zal worden opgericht door den Volken
bond en, tot de instelling van dat Hof, door 
arbitrage. 

Indien de partijen in zake de keuze van 
sche idsl ieden n iet tot overeenstemming komen, 
zullen zij als volgt te werk gaan: 

E lk der partijen benoemt een scheidsman 
en de scheidsl ieden komen samen om een der
den scheidsman te benoemen. Indien de 
scheidsl ieden niet tot overeenstemming kun
nen komen, zull en de partijen elk een derden 
Staat aanwijzen en de aldus aangewezen Sta
ten zullen overgaan tot de benoeming van den 
derden scheidsman, hetzij bij gemeen overleg, 
hetzij door ieder een naam voor te stellen en 
daarna het lot tusschen die beide te laten be
sl issen. 

Meeningsverschill en in zake de technische 
regelingen, wel ke als bijl agen bij dit verd rag 
zijn gevoegd, worden door de Internationale 
Luchtvaa rtcomm iss ie bij meerderheid van stem
men besl ist. 

Indien het gesch il betrekking mocht hebben 
op de vraag, of sprake is van de uitlegging 
van het verdrag zelf, dan wel van een der 
reglementen, is het de taak van het in het 
eerste lid van dit artikel bedoelde scheidsge
rech t, om in hoogste instantie te besli ssen . 

Art . 38 . In geval vall oorlog maken de 
bepalingen van dit verdrag geen inbreuk op 
de vrij heid van handelen van de verdragslu i
tende Staten, hetzij a ls oorlogvoerenden, hetzij 
als neutr alen. 

Art . 39 . De bepalingen van dit verdrag 
worden aangevuld door de bij lagen A-H, 

welke behoudens het bepaalde in artikel 34, 
onder c, dezelfde waarde hebben en ter zelf
der t ijd in werking treden a ls het verdrag 
zelf. 

Art. 40. De Britsche Dominions en Indië 
worden, ten aanzi en van dit verdrag, als Sta
ten beschouwd. 

De gebieden en de personen, behoorende 
tot de protectoraat-landen of tot de gebieden, 
beheerd in naam van den Volkenbond, wor
den, ten aanz ien van d it verdrag, gelijkge
steld met de gebieden en de personen, be
hoorende tot den Staat, welke als beschermer 
of mandataris optreedt. 

Art. 41. De Staten, welke niet hebben 
deelgenomen aan den oorlog van 19 1 4-191 9 , 
mogen tot dit verdrag toetreden. 

Die toetreding zal langs d iplomatieken weg 
worden medegedeeld aan de Regeering der 
Fransche Republiek en door deze aan alle 
Staten, die dit verdrag hebben onderteekend 
of tot hetzelve zijn toegetreden. 

Art. 42. Elke Staat, welke aan den oorlog 
van 1914- 1919 heeft deelgenomen en welke 
dit verdrag niet onderteekend heeft, mag 
slechts tot toetreding tot dit verdrag worden 
toegelaten, indien hij lid is van den Volken
bond, of, tot 1 Januari 1923, ind ien zijn toe
treding wordt goedgekeurd door de geallieerde 
en geassocieerde Mogendheden, wel ke het Vre
desverdrag, dat met genoemden Staat is geslo
ten, hebben onderteekend. Na 1 Januari 1923 
zal die toetreding kunnen worden toegestaan, 
indien zij is goedgekeurd door ten minste 
dr ie-vierde der Staten, wel ke het verdrag on
derteekend hebben of tot hetzelve zijn toege
treden, stemmende volgens de in artikel 34 
van dit verdrag vastgestelde voorschriften. 

De verzoeken om te mogen toetreden worden 
gericht tot de Regeering der Fransche Repu
bl iek, welke dezelve zal mededeelen aan de 
overige verdragsluitende Mogendheden. Ten
zij de Staat, welke het verzoek heeft gedaan, 
van rechtswege als lid van den Volkenbond 
wordt toegelaten, zal de Fransche R egeering 
de stemmen van genoemde Mogendheden in 
ontvangst nemen en dezen laatsten den uitslag 
van de stemming berichten. 

Art. 43. Dit verdrag kan niet worden op
gezegd vóór 1 Januari 1922. In geval van op
zegging moet deze ter kennis worden gebrach t 
van de Regeering der Fransche Republ iek, 
d ie daarvan mededeeling zal doen aan de an
dere verdragsluitende Partijen. Die opzegging 
zal niet dan na verloop van ten minste een 
jaar na die kennisgeving van krach t zijn en 
slechts gelden ten aanzien van de Mogend
he id, welke daartoe is overgegaan. 

D it verdrag zal worden bekrach t igd. 
Elke Mogendheid zal haar bekrachtiging 

doen toekomen aan de Fransche Regeering, 
door wier tusschenkomst h iervan mededeeling 
zal worden gedaan aan de overige Mogend
heden, die het verdrag teekenden. 

De bekrachtigingsoorkonden zullen worden 
bewaard in de archieven der Fransche Re
geering. 

D it verdrag treedt voor elke Mogendheid, 
die het geteekend heeft, veertig dagen na de 
nederlegging van haar bekrachtigingsoorkonde 
in werk ing tegenover de overige Mogendhe
den, die het reeds bekrachtigd hebben. 

Na het van kracht worden van dit verdrag 
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zendt de Fransche Regeering een gewaar
merkt afschrift van hetzelve aan de Mogend
heden, die, op grond van de vredesverdragen, 
zich hebben verbonden voorschriften inzake de 
1 uchtvaart toe te passen overeenkomstig de 
voorschriften van dit verdrag. 

Gedaan te Parijs , den dertiendim October 
negentienhonderd negentien, in één exem
plaar, hetwelk zal worden bewaard in de ar
chieven van de Regeering der Fransche Re, 
pub1iek, en waarvan gewaarmerkte afschrif-

. ten aan de verdragsluitende Staten zull en 
worden toegezonden . Genoemd exemplaar, als 
hierboven gedateerd, kan tot en met den 
twaalfden April 1920 worden geteekend. 

Ter oorkonde waarvan de hierna genoemde 
gevolmachtigden , wier volmachten in goeden 
en behoorlijken vorm zijn bevonden, dit ver
drag waarvan de Fransche, de Engelsche en 
de Ïtaliaansche tekst gelijke waarde zullen 
hebben, hebben geteekend. 

(L.S.) HUGH C. WALLACE. 
(L.S.) ROLIN-JAEQUEMYNS. 
(L.S.) ISMAEL MONTES. 
(L.S.) RAUL FERNANDES. 
(L.S.) EYRE A. CROWE. 
(L.S.) GEORGE H. PERLEY. 
(L.S.) ANDREW FISHER. 
(L.S.) R. A. BLANKENBERG. 
(L.S.) THOMAS MACKENZIE. 
(L.S.) EYRE A. CROWE. 
(L.S.) V. K. WELLINGTON KOO. 
(L.S.) RAFAEL MARTINEZ ORTIZ. 
(L.S.) E. DORN YDE ALSUA. 
(L.S.) S. PICHON. 
(L.S .) N . POLITIS. 
(L.S.) GUILLERMO MATOS PACHECHO. 
(L.S.) VITTORIO SCIALOJA. 
(L.S.) K. MATSUI. 
(L.S.) ANTONIO BURGOS. 
(L.S.) I. J. PADEREWSKI. 
(L.S.) AFFONSO COSTA. 
(L.S .) ALEX. V AIDA VOEVOD. 
(L.S.) DR. ANTE TRUMBIC. 
(L.S.) CHAROON. 
(L.S.) STEFAN OSUSKY. 
(L.S.) J. A. BUERO. 

17 October 1928. RONDSCHRIJVEN van 
den Pensioemaad aan Heeren Burgemees
ters, betreffende geneeskundig onderzoek. 

Wij hebben de eer U hierbij een afschrift 
te doen toekomen van eene circulaire, gericht 
tot de geneeskundigen, voorkomende op de 
lijst, vastgesteld door Zijne Excellentie den 
Minister van Financiën bij beschikking van 
24 Februari 1926, Afdeeling P ensioenen en 
Eerediensten n°. 16 1, met beleefd verzoek in 
voorkomende gevallen wel Uwe medewerking 
te willen verleenen om aan onze daaruit geuiten 
wensch tegemoet te komen. 

De P ensioenraad, 
V a n T a a c k T r a k r a n e n, Voorzitter. 
J. H o o g e n d o o r n, Secretaris. 

L Hieronder als bijlage opgenomen. 

BI./LAGE. 

PENSIOENRAAD. 'sGravenbage, 17 Oct.1928. 

p N ~02.~ 
· o. 100 

Onderwerp: 
Geneeskundig onderzoek. 

Het heeft onze aandacht getrokken, dat het 
meermalen voorkomt, dat bij de aanwijzing 
van geneeskundigen ingevolge artikel 76, le l_i~ 
der Pensioenwet 1922 een der benoemde med1c1 
tevens huisdokter of controleerend geneesheer 
van belanghebbende is. 

Eene dergelijke aanwijzing komt ons niet 
gewenscht voor, omdat de keurende 1:1-edicus 
tevens huisdokter komt te verkeeren 1n eene 
tweeslachtige positie. Eenerzijds toch is hij 
aangewezen door zijn_patiënt in het vertrouwen 
dat hij diens - somt1Jds_vern:ieen<ie - belangen 
zal behartigen, anderz1Jds. 1s hl,) a~ngewezen 
door de overheid om een strikt obiectief oordeel 
uit te spreken over de geschiktheid of onge
schiktheid van den ambtenaar voor de ver
dere vervulling van zijn ambt. 

De weto-ever heeft die tweeslachtigheid van 
positie niet gewild. Hij heeft de keurende m~ ici 
door de voorschriften in artikel 74 der Pens10en
wet 1922 (Staatsblad no. 240) in staat gesteld zic_h 
alle gewenschte inlichtingen te verschaffen, die 
door de Overheid of van H arentwege aangaande 
den betrokken ambtenaar kunnen worden ver
strekt, zoowel door bemiddeling van den Pen
sioenraad (artikel 74, 2) als door den contro
leerend geneeskundige (artikel 74, 3). Ander
zijds is er voor gezorgd, dat de betrokk~n, aan 
de keuring onderworpen ambteI1aar m alle 
opzichteh in staat wordt gesteld z1Jne belangen 
onder de aandacht der keurende medici te 
brengen. Zelfs kan hij bij de keuring de g~
o-evens verstrekken, die hij noodig acht, terw1Jl 
~rtikel 76, 1, hem de bevoegdheid geeft zijn 
huisdokter te doen aanwijzen tot het verstrek
ken van inlichtingen van medischen aard. 

Aldus heeft de wet de keurende medici be
doeld als .o-eheel onpartijdig staande boven de 
belangen, 

0

die van weerszijden onder hunne 
aandacht worden gebracht. 

Op grond van een en ander heeft de Pensioen
raad gemeend U te mogen verzoeken, indien 
zich een der in den aanhef dezes bedoelde ge
vallen voordoet, U tot de autoriteit, die U 
aanwees te wenden met het verzoek eenen 
anderen' medicus met de keuring te belasten. 

De Pensioenraad, 
Van T a a c k Tra kranen, Voorzitter. 
J. Hooge n doorn, Secretaris. 

(B.) 

17 October 1928. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad. (Weg belasting der gemeente 
Apeldoorn.) 

Art. 242c der Gemeentewet, in verband 
met art. 1, 2e lid, der Verordening op de 
heffing der wegbelasting in de gemeente 
Apeldoorn. 

Wanneer art. 242c der Gemeentewet 
aan de o-emeenten de bevoegdheid ver
leent om" een weg belasting te heffen stelt 
het tevens den eisch, dat gebouwde eigen-
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dommen en daarbij behoorende erven, ter 
zake waarvan belastingheffing plaats grijpt, 
aan openbare land- en waterwegen moeten 
belenden of in de onmiddellijke nabijheid 
daarvan moeten gelegen zijn. 

Hieruit volgt, dat een gemeenteverorde
ning niet panden, die aan bovenvermelden 
eisch niet voldoen, in de belasting kan 
betrekken. Art. l, laatste lid, van de 
Apeldoornsche verordening, zooa!s dat in 
1927 is gewijzigd, mist daarom verbindende 
kracht, voor zooverre het p erceelen, die 
niet in de onmiddellijke nabijheid van 
openbare land- of waterwegen zijn gelegen, 
toch in de onmiddellijke nabijheid gelegen 
acht, mits zij slechts op een afstand van 
ten hoogste 100 meter van een openbaren 
land- of waterweg zijn gelegen. 

De rechter zal in ieder aan zijn oordeel 
onderworpen geval naar omstandigheden 
hebben te beoordeelen of de afstand tus
schen perceel en weg voldoende beperkt is 
om de onmiddellijke nabijheid niet uit 
te sluiten. 

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

Controleur der gemeentebelastingen der ge
meente Apeldoorn, tegen de uitspraak van den 
Raad van beroep voor de directe belastingen 
te Zutphen, d.d. 3 April 1928, betreffende 
den aanslag in de wegbelasting der gemeente 
Apeldoorn over 1927 van A., wonende aldaar; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Berger, namens den Procu
reur-Generaal, strekkende tot verwerping van 
het beroep; 

Overnemende, dat belanghebbende, die voor 
het jaar 1927 in de wegbelasting der gemeente 
Apeldoorn was aangeslagen voor een bedrag 
van f 2.64, na tegen den aanslag vruchteloos 
te zijn opgekomen bij den Raad dier gemeente, 
zich gewend heeft tot den Raad van Beroep 
voornoemd; 

dat de Raad van Beroep in de bestreden uit
spraak in de eerste plaats heeft beslist, dat het 
perceel, waarvoor belanghebbende is aange
slagen, gelegen is aan een privaten weg, eigen
dom der omwonenden en bij hen in beheer en 
onderhoud, en dat de naaste openbare weg in 
de gemeente is de Hellenweg, van belangheb
dende's perceel 90 meter verwijderd, en verder 
heeft overwogen : 

"dat de Controleur der gemeentebelastingen 
ter verdediging van de wettigheid van den 
aanslag een beroep heeft gedaan op een bij 
Verordening d .d. 3 Maart 1927, met terug
werkende kracht tot 1 Jan. 1927, in art. 1 der 
betrekkelijke Verordening opgenomen voor
schrift, luidende: ,,Voor de toepassing dezer 
Verordening worden gebouwde eigendommen 
en daarbij behoorende erven, die op een afstand 
van ten hoogste 100 meter van een openbaren 
land- of waterweg zijn gelegen, geacht in de 
onmiddellijke nabijheid daarvan te zijn ge
legen" ; - doch dat naar het inzicht van den 
Raad een afstand van 100 meter, tusschen een 
gebouwd eigendom en daarbij behoorend erf 
eenerzijds en een openbaren weg anderzijds, te 
groot is om aan den eisch van art. 242c der 
Gemeentewet, dat eigendom en weg in elkaars 

onmiddellijke nabijheid moeten gelegen zijn, te 
voldoen; 

dat dit te meer klemt, omdat, blijkens de 
geschiedenis van art. 242c der Gemeentewet, 
de woorden "of in de onmiddellijke nabijheid 
daarvan gelegen" in dat artikel zijn opgenomen, 
ten einde naast perceelen, die aan de openbare 
straten of wegen belenden, ook te kunnen tref
fen de huizen in zoogenaamde hofjes, kennelijk 
omdat deze, als een complex beschouwd, aan 
den openbaren weg belend zijn en daarop, 
zij het door een gemeenschappelijke toegangs
poort, uitwegen; 

"dat hieruit volgt, dat de Gemeenteraad 
aan art. 242c der Gemeentewet niet de bevoegd
heid kon ontleenen tot het vaststellen van het 
besproken voorschrift en, waar die bevoegdheid 
evenmin uit eenige andere wettelijke bepaling 
voortvloeit, verbindende kracht aan dat voor
schrift moet worden ontzegd ; 

"dat een gevolg hiervan i 0
, dat de aangevallen 

aanslag slechts in stand kan blijven indien 
appellant's eigendom aan een openbaren land
of waterweg in de gemeente belendt of in de 
onmiddellijke nabijheid daarvan is gelegen en 
uit het vorenstaande voortvloeit, dat zulks 
niet het geval is" ; 

waarop de aanslag is vernietigd ; 
0. dat tegen deze beslissing van den Raad 

van beroep wordt voorgesteld: 
Verkeerde toepassing van art. 242c der 

Gemeentewet, door verbindende kracht te 
ontzeggen aan het voorschrift van het 2e lid 
van art. 1 der Verordening op de heffing der 
wegbelasting der gemeente Apeldoorn, - tot 
toelichting waarvan is betoogd, dat de Raad 
van Beroep in het algemeen niet de bevoegdheid 
van den Gemeenteraad betwist om een voor
schrift als vervat in het zevende lid van art. 1 
der Gemeenteverordening in het leven te roe
pen - eene betwisting die trouwens onjuist 
zou zijn, omdat de voorschriften der Gemeente
wet op het stuk der belastingen het karakter 
dragen van grondregels, waarop de plaatselijke 
belastingen rusten -, doch dat de verbind
baarheid van dit voorschrift der Gemeente
verordening is ontkend op grond van eene 
onjuiste, te enge uitlegging, welke aan de in 
art. 242c der Gemeentewet voorkomende woor
den "onmiddellijke nabijheid" zou zijn gegeven; 

0. hieromtrent : 
dat, waar de Gemeentewet in art. 242c aan 

de gemeenten de bevoegdheid verleent om eene 
belasting te heffen zooals die in dat artikel 
wordt omschreven, in dit wetsvoorschrift tevens 
de eisch wordt gesteld, dat gebouwde eigen
dommen en daarbij behoorende erven, ter zake 
waarvan belastingheffing plaats grijpt, aan 
openbare land- of waterwegen moeten belenden 
of in de onmiddellijke nabijheid daarvan moeten 
zijn gelegen ; 

dat hieruit volgt, dat een gemeenteraad, wan
neer deze in eene Verordening de in eene ge
meente te heffen weg- of straatbelasting regelt, 
daarin niet kan bepalen, dat daaraan andere 
gebouwde eigendommen met daarbij behoorende 
erven worden onderworpen dan die, welke aan 
een der boververmelde eischen voldoen ; 

dat mitsdien de Raad van Beroep terecht 
heeft onderzocht of dit het geval was met het 
perceel ter zake waarvan belanghebbende in 
de Apeldoornsche wegbelasting was aangesla-



921 18 OCTOBER (S)198) 1928 

gen, en, toen deze vraag ontkennend beant
woord werd, terecht, den aanslag heeft ver
nietigd, ook a l zou volgens het tweede lid van 
art. 1 der Verordening van 3 Maart 1921, zooals 
die na de daarin in 1927 gebrachte wijziging 
iuldt, de aanslag wèl gerechtvaardigd zijn; 

dat toch bedoeld laatste lid van art. l ver
bindende kracht mist, voor zooverre het per
oeelen, die niet in de onmiddellijke nabijheid 
van openbare land- of waterwegen ziin gelegen, 
toch in de onmiddellijke nabijheid gelegen acht, 
mits zij slechts op een afstand van ten hoogste 
100 meter van een openbaren zand- of waterweg 
zijn gelegen ; 

dat nu wel in de toelichting tot het cassatie
middel is betoogd, dat de strijd, dien de Raad 
van beroep tussohen art. 242c der Gemeentewet 
en het hierbedoelde voorschrift der Gemeente
verordening aanneemt, niet bestaat, wanneer 
men slechts rekening houdt met de plaatselijke 
toestanden, doch ten onrechte ; 

dat bij een niet scherp belijnd begrip als 
"onmiddellijke nabijheid" inderdaad rekening 
moet worden gehouden met de locale omstan
digheden, daar dat hieruit juist volgt, dat 
eene verordening niet voor alle omstandigheden 
dat begrip, zij h et ook tot een,zekeren maximum
afstand kan vastleggen en dat de rechter naar 
alle omstandigheden zal hebben t e beoordeelen 
of de afstand tusschen perceel en weg voldoende 
beperkt is om de onmiddellijke nabijheid niet 
uit te s luiten; 

dat derhalve de uitspraak van den Raad van 
Beroep juist is en het middel niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

18 October 1928. BESLUIT, houdt>nde WIJZl

ging van het Postbesluit 1925 (Staalsblad 
n°. 396), h et Pakketpostbesluit (Staatsblad 
1919, n°. 574) en het Internationaal Post
besluit 1'125 (Staatsblad n°. 394. S. 398. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Overwegende, dat het wenschelijk is om 

wijziging te brengen in het Postbesluit 1925 
(Staatsblad n°. 396), het Pakketpostbesluit 
(Staatsblad 1919, n°. 574) en het Internatio
naal Postbesluit 1925 (Staatsblad n°. 394), 
zooals deze besluiten laatstelijk zijn gewijzigd 
bij Ons besluit van 3 Mei 1928 (Staatsblad 
n°. 140); 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
Waterstaat van 25 September 1928, n°. 4, 
Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 October 1928, n°. 23); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 October 1928, n° . 5, 
Hoofdbe tuur der Posterijen en Telegrafie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. I. In artikel 2, § 1, 2e lid, van het 

Postbesluit 1925 (Staatsblad n°. 396) wordt 
in plaats van "voor eiken anderen brief van 
een gewicht van niet meer dan 20 gram 5 
cent". gelezen: 

,, voor el ken anderen brief: 
van een gewicht van niet meer dan 20 gram 

5 cent; 
boven 20 gram tot en met 100 gram 10 

cent.'' 

Art. II. In artikel 7, § 2, len zin, van h~t 
Postbesluit 1925 vervalt het woord " kosteloos . 

Art. III. In artikel 14, § 1, le lid, van het 
Postbesl uit 1925 wordt tusschen "25," en "30" 
ingevoegd "27½". Voorts wordt "7½ of 15 
cent" bij de vermelding van postbladen en 
briefomslagen telkens gewijzigd in " 71h of 
12½ cent" en wordt "3, 5 of 10 cent" bij de 
vermelding van enkele briefkaarten en van 
dubbele briefkaarten telkens gewijzigd in "3, 
5 of 71/2 cent". 

Art. IV. In artikel 18, 2e lid, ·van h!'t 
Postbesl uit 1925 wordt " 71h of 12½ cent" ge
wijzigd in "10 of 12½ cent". 

In het laatste lid van dit artikel, hetwelk 
wordt genummerd als 3e lid, wordt in plaats 
van "12½ cent" gelezen " 10 en van 12½ 
cent" en wordt "10 cent" gewijzigd in "7½ 
cent". 

Art. V . In artikel 7, § 2, len zin, van het 
Pakketpostbesluit (Staatsblad 1919, n°. 574} 
vervalt het woord "kosteloos". 

Art. VI. Artikel 2, § 1, sub 1 °, van het 
Internationaal Postbesluit 1925 (Staatsblad 
n°. 394) wordt gelezen: 

,,1° voor brieven: 
a. in het verkeer met Nederlandsch-lndië, 

Surina,ne en Curaçao, alsmede in het verkeer 
met België en Duitschland, tusschen kantoren, 
welke in een ,·echte lijn ge,neten niet rneer 
dan 30 K .M. van elkander zijn verwijderd; 

voor een gewicht tot en met 20 gram 7½ 
cent en voorts voor elk volgend gewicht van 
20 gram of restend gedeelte van 20 gram 5 
cent daarboven; 

b. in het overige verkeer met België: 
voor een gewicht tot en met 20 gram 10 

cent en voorts voor elk volgend gewicht van 
20 gram of restend gedee lte van 20 gram 7½ 
cent daarboven ; 

c. in alle anden gevallen : 
voor een gewicht tot en met 20 gram 12½ 

cent en voorts voor elk volgend gewicht van 
20 gram of restend gedeelte van 20 gram 7½ 
cent daarboven." 

In het vermelde onder 2° b van de onder
werpelijke paragraaf wordt " 10 cent" gewij
zigd in "71h cent". Het voorlaatste en het 
laatste lid van § 1, sub 3° a, van dit artikel 
worden gelezen: 

"In afwijking hiervan bedraagt het port in 
het verkeer met Nederlandsch-lndië, Surina-
1ne en Cu,·açao per zeepost, voor nieuwsbladen 
en bijvoegsels, welke voldoen aan de voor 
deze stukken in artikel 1, le lid, sub c en d 
van de Postwet (Staatsblad 1919, n°. 543) 
gegeven omschrijving, indien de frankeering 
bij abonnement ge chiedt, per nummer of 
exemplaar voor een gewicht van niet meer 
dan 55 gram 3/4 cent, boven 55 gram tot en 
met 150 gram l1h cent en voorts voor elk 
meerder gewicht van 50 gram of restend ge
deel te van 50 gram 3/4 cent daarboven. Bij de 
vaststelling van het verschuldigde bedrag 
wordt een gedeelte van een halven cent ver
waarloosd en wordt een halve cent of meer af
gerond tot een geheelen cent." 

In het vermelde onder 3° b en 4° van de 
onderwerpelijke paragraaf wordt telkens "3 
cent" gewijzigd in "2½ cent" . 

In het vermelde onder 5°b van de onder
werpelijke paragraaf wordt "15 cent" gewij-
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zigd in "12½ cent" en "3 cent" in "2½ 
cent". 

In het vermelde onder 6° b van de onder
werpelijke paragraaf wordt ,,6 cent" gewijzigd 
in "5 cent" en "3 cent" in "21/2 cent". 

In § 2, sub b, van dit artikel wordt " 15 
?ent" gew:~zigd in "12½ cent" en "6 cent" 
1n "5 cent . 

Art. VII. In artikel 5, le en 2e lid , van 
het Internationaal P ostbesluit 1925 wordt tel
kens "30 cent" gewijzigd in "25 cent". 

Art. VIII. In artikel 7, 2e lid, van het 
Internationaal Postbesluit 1925 wordt telkens 
,,15 cent" gewijzigd in "121/, cent". 

Art. UC. Na artikel 25 van het Interna
t ionaal Postbesluit 1925 wordt een nieuw ar
tikel opgenomen, luidende als volgt: 

,.Art. 25bis. l. Voor de gevall en, dat de 
gebruikers van den dienst der posterijen , ten 
opzichte van de te hunnen behoeve te verrich
ten dienstèn, zoodanige voorzieningen vol
gens door den Directeur-Generaal der Poste
rijen en Telegrafie te geven voorschriften 
kunnen tre ffen, dat de zelfkosten der poste
rijen met betrekking tot deze diensten worden 
verminderd, is de Directeur-Generaal onder 
goedkeuring van Onzen Minister van Water
staat en na terzake met de betrokken buiten
landsche postadministratiën verkregen over
eenstemming, bevoegd vast te stellen , dat aan 
zulke gebruikers op het door hen ingevolge 
de tarieven van dit besluit verschuldigde een 
bedrag in minder ing wordt gebracht tot ten 
hoogste het door den Directeur-Generaal be
rekende bedrag, waarmede de zelfkosten wor
den verminderd. 

2. De desbetreffende beschikking van den 
Directeur-Generaal treedt niet eerder in wer
king dan den 20en dag sedert de publicatie 
in de Staatscourant." 

Art. X. In artikel 27, 2e lid , van het In
ternationaal Postbesluit 1925 wordt telkens in 
plaats van " 15 cent" gelezen " 12½ cent". 

Art. XI. De bepalingen van dit besluit tre
den in werking op 1 November 1928, met dien 
verstande, dat het bepaalde bij artikel VI, 
voor zooveel betreft de verlaging van het port 
der brieven in het verkeer met Nederlandch
lndië, per landmail en van het port der bij 
abonnement gefrankeerde nieuwsbladen en bij
voegsels in het verkeer met Nederlandsch
l ndië, per zeepost, in werking treedt op een 
door Onzen Minister van Waterstaat te bepa
len tijdstip. 

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

Het Loo, den 18den October 1928. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van Waterstaat, H . v. d. V egt e. 
(Uitgeg. 25 October 1928.) 

18 October 1928. BESLUIT, betreffende het 
t ijdstip van inwerkingtreding van de wetten 
van 28 Mei 1925, Staatsblad nos. 221 en 222, 
gewijzigd bij de wet van 21 Juli 1928, 
Staatsblad n°. 251 (z.g. Psychopathenwetten). 
s. 399. 

Bepaald op 1 November 1928. 

, 18 Octob er 1928. BESLUfT tot intrekking 
van het Koninklijk besluit van 21 Juli 
1928, n° . 306, tot schors ing van het be
sluit van den Raad der gemeente 's-Gra
veland d.d. 11 Juni 1928, waarbij aan 
J . Ph. Klokke aldaar een bouwvergun
ning is verleend. S. 400. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arheid, Handel en Nijverheid van 15 Octo
ber 1928, n°. 6070 I M/P.B.R., Afdeeling 
Volksgezondheid, tot intrekking van Ons be
slui t van 21 Juli 1928, n°. 306, tot schorsing 
van het besluit Yan den Raad der gemeente 
's-Graveland d.d. 11 Juni 1928, waarbij aan 
J. Ph. Klokke aldaar een bouwvergunning is 
verleend; 

Overwegende, dat er blijkens het ingestel de 
onderzoek geen termen zijn om voornoemd 
besluit van den Gemeenteraad van 's-Grave
land wegens strijd met de wet of het algemeen 
belang te vernietigen; 

Gelet op de artikelen 153- 155 der Gemeen
tewet; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Ons bovenvermeld besluit van 21 Juli 1928, 

n°. 306, m te trekken. 
Onze Minister van Arbeid, H andel en Nij

verheid is belast met de uitvoering van dit 
bes] uit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

Het Loo, den 18den O~fîhJffüNA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijve1·heid, 
J. R. S l o tem a k e r d e B r u ï n e. 

(Uitgeg . 1 November 1928.) 

18 October 1928. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk Besluit van 16 April 1925, 
Staatsblad n°. 145, tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur als be
doeld in artikel 29, eerste lid, der Onge
vallenwet 1921. S. 401. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 1 September 
1928, no. 1969, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 29, eerste lid, der Ongevallen-
wet 1921 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 2 October 1928, n°. 34) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 13 September 1928, 
no. 2101, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 16 April 1925, 

Staatsblad no. 145, en te bepalen als volgt: 
Art. 1. In artikel 3 van Ons vorenaange

haald besluit van 16 April 1925, Staatsblad 
no. 145, wordt onder volgnummer 40 in plaats 
van : het timmerliedenbedrijf op bouwwerken" 
gelez;~ : ,,het timmerliedenbedrijf en het 
metselaarsbedrijf op bouwwerken". 

In dat artikel wordt onder volgnummer 56 
na: ,,Metselaarsbedr\if" ingevoegd: ,, , niet 
bedoeld onder n°. 40,". 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
inf!ang van 1 Januari 1929. .. 

Onze Minister van Arbeid, H andel en N1J
verheid is belast met de uitvoering v1tn dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge-
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plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Raad van State. 

H et Loo, den 18den October 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. Slotemaker de Br u ine. 

(Uitgeg . 1 Nov. 1928.) 

22 October 1928. BESLUIT tot aanw1Jzmg 
overeenkomstig artikel 170 der hooger
onderwijswet van het Leidsch Universi
teitsfonds als bevoegd om bij de faculteit 
der letteren en wijsbegeerte aan de Rijks
universiteit te Leiden een bijzonderen leer
stoel te vestigen. S. 402. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
30 Augustus 1928, n° . 32653, afdeeling Hoo
ger Onderwijs; 

Gelet op de artikelen 170-172 der hooger
onderwijswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 October 1928, n°. 13) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 October 1928, n°. 
4087, afdeeling Hooger Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
het Leidsche Universiteitsfonds te L eiden 

aan te wijzen als bevoegd om bij de facult.iit 1 

der letteren en wijsbegeerte aan de R ijks
universiteit te Leiden een bijzonderen leer
stoel te vestigen, opdat door den daarvoor te 
benoemen hoogleeraar onderwijs worde ge
geven in de nieuwere Fransche letterkunde. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Weten chappen i belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 22sten October 1928. 
WILHELMINA. 

De llfinister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

W as z in k. 
( Uitgeg. 30 October 1928.) 

22 October 1928. BESLUIT tot intrekking van 
het Koninklijk Besluit van 17 September 
1924 (Staatsblad n°. 454), gewijzigd bij dat 
van 9 Januari 1925 (Staatsblad no. 9), en 
tot vaststelling van de wijze, waarop de 

, kosten, welke voor de Raden van Arbeid 
voortvloeien uit de uitvoering van de 
Invaliditeitswet, de Ouderdomswet 1919, 
de Ongevallenwet 1921 en de Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922, worden 
vastgesteld of begroot. S. 403. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 10 Septem
ber 1928, n°. 2047, Afdeeling Arbeidersverze
kering; 

Gezien artikel 24, tweede lid, der Invalidi
teitswet, artikel 6, tweede lid, der Ouderdoms
wet 1919, artikel 111, vijfde lid, der Ongevallen-

wet 1921 en artikel 10, zesde lid, dn Lan:l.
en Tuinbouwongevallenwet 1922; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 October 1928, n°. 24); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 15 October 1928, 
n°. 2420, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
t e rekenen van 1 Januari 1927 in te trekken 
Ons besluit van 17 September 1924 (Staatsblad 
n°. 454), gewijzigd bij dat van 9 Januari 1925 
(Staatsblad n°. 9) en te bepalen als volgt: 

Art. 1. Jaarlijks, na . vaststelling van de 
rekening, bepaalt de Verzekeringsraad het 
bedrag van de kosten, welke voor elken Raad 
van Arbeid in het voorafgaande dienstjaar uit 
de bij of krachtens de Invaliditeitswet, de 
Ouderdomswet 1919, de Ongevallenwet 1921 
en de Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 
gegeven voorschriften zijn voortgevloeid. 

Voor deze vaststelling worden bij de ver
deeling, in de artikelen 2 en 3 bedoeld, de kosten 
van de uitvoering der Ongevallenwet 1921 en 
der Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 
te zamen aanvankelijk a ls kosten van één wet 
beschouwd. 

2 Voorzoover de in het eerste lid van het 
vorig artikel bedoelde kosten uiet blijkens de 
rekening ten behoeve van de uitvoering van 
slechts één der in artikel 1 genoemde wetten 
zijn gemaakt en voorzoover zij niet klaarblij
kelijk ten laste van de uitvoering van slechts 
één dier wetten zijn te brengen, worden zij ver
deeld door haar, onder aftrek van de ontvang
sten, voorzoover deze niet met de uitvoering 
van ééne bepaalde wet verband houden, en 
met inachtneming van het bepaalde bij artikel 
3, t e verdeelen naar reden van het bedrag aan 
salarissen, hetwelk geacht kan worden voor de 
uitvoering -van elk der wetten aan het personeel 
van den Raad van Arbeid te zijn bet.aald. 

3. Bij het bepalen van de kosten, welke uit 
elk der in artikel 1 genoemde wetten voor de 
Raden van Arbeid zijn voortgevloeid, brengt 
de Verzekeringsraad in plaats van de werkelijke 
uitgaven voor den bouw, den aankoop en de 
verbouwing van gebouwen, zoomede voor den 
aankoop van terreinen in rekening, de bedragen, 
vertegenwoordigende de r ente dier uitgaven en 
de afschrijving op de gebouwen, in den vorm 
van annuiteiten, welke door den Verzekerings
raad in overleg met het bestuur der Rijksver
zekeringsbank worden vastgesteld. 

H eeft vóór beëindiging van den duur,welke
bij de vaststelling van de annuïteit voor een. 
onroerend goed, in het vorig lid bedoeld, in 
aanmerking is genomen, verk-0op van het vaste 
goed plaats, dan brengt de Verzekeringsraad 
bij het bepalen van de kosten voor het dienst
jaar, waarin de verkoop plaats vindt, in rekening 
het op vorenbedoelde wijze niet afgeschreven 
deel van de daarvoor oorspronkelijk gedane 
uitgaven, waarvan de vaststelling door den 
Verzekeringsraad in overleg met het bestuur 
der Rijksverzekeringsbank plaats vindt. 

4. De Raden van Arbeid verstrekken de 
gegevens, welke tot het bepalen der verhou
dingen, als bedoeld in artikel 2, noodig zijn. 

5. Het aandeel van het Ongevallenfonds 
en het Landbouwongevallenfonds in het be
drag, hetwelk volgens do voorafgaande arti
kelen ten laste komt der gezamenlijke Onge-
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vallenfondsen, wordt respectievelijk bepaald 
volgens de formule : 

A' Li A 1 = 0,25 Lb + LI + Li _.,, 
en 

0,25 Lb + Ll 
Al + b = 0,25 Lb + Ll + Li A 

In de in dit artikel vermelde formules stellen 
voor: 
het teeken A 

het teeken Ai 

het gezamenlijk aandeel 
der beide Ongevallenfond
sen in de administratie
kosten van de Raden van 
Arbeid; 
het aandeel van het Onge
vallenfonds in die kosten; 

het teeken Al + b het aandeel van het Land-

het teeken Li 

het teeken Ll 

het teeken Lb 

bouwongevallenfonds met 
inbegrip van het aandeel 
der Bedrijfsvereenigingen 
in die kosten ; 
het loonbedrag bij het 
Ongevallenfonds verzekerd, 
betrekking hebbende op de 
verplichte verzekering en 
de vrijwillige verzekering ; 
het loonbedrag bij het 
Landbouwongevallenfonds 
verzekerd, betrekking heb
bende op de verplichte 
verzekering en de vrijwil-
lige verzekering ; 
het loonbedrag, in totaal 
verzekerd bij de gezamen-
lijke Bedrijfsvereenigingen, 
voorzoover betrekking heb
bende op de wettelijke 
verzekering. 

De loonbedragen, voorgesteld door de teekens 
L l en Lb, hebben - evenals het loonbedrag, 
voorgesteld door het teeken Li - betrekking 
op het kalenderjaar. De vaststelling van het 
loonbedrag, voorgesteld door het teeken Ll, 
geschiedt door de Rijksverzekeringsbank ; de 
vaststelling van de loonbedragen, waarvan de 
som wordt aangegeven door het teeken Lb, 
geschiedt door de betrokken Bedrijfsvereeni
gingen. 

De loonbedragen, welke ten behoeve van de 
toepassing der in dit artikel vermelde formule 
benoodigd zijn, worden door het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank aan den Verzekerings
raad medegedeeld. 

6. Na vaststelling van de bedragen, welke 
ingevolge de vorige artikelen ten laste van het 
Invaliditeitsfonds, het Ouderdomsfonds en de 
gezamenlijke Ongevallenfondsen moeten komen, 
wordt daarvan door den Verzekeringsraad aan 
het bestuur der Rijksverzekeringsbank een op
gave verstrekt, welke opgave per Raad van 
Arbeid en per betalingsjaar is gespecificeerd. 

7. Tegen de beslissing van den Verzeke
ringsraad tot vaststelling van het gezamenlijk 
bedrag der kosten, als bedoeld bij artikel lll, 
derde lid, der Ongevallenwet 1921 en bij 
artikel 10, vierde lid, der Land- en Tuinbouw
ongevallenwet 1922, kan het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank binnen 3 maanden, te 
rekenen van de dagteekening van de beslissing, 
bij Onzen Minister, met de uitvoering van dit 
besluit belast, voorziening vragen. 

Onze Minister beslist binnen 30 dagen, 

nadat het verzoek om vÓorziening is gedaan, 
bij een met redenen omkleed besluit, den 
Verzekeringsraad gehoord. De beslissing wordt 
gezonden aan den Verzekeringsraad en aan 
het bestuur der Rijksverzekeringsbank. 

8. De bijdragen, welke krachtens de voor
afgaande artikelen door de Rijksverzekerings
bank zijn verschuldigd, worden aan de Raden 
van Arbeid uitgekeerd, voorzoover deze niet 
met de door de Rijksverzekeringsbank ver
leende voorschotten kunnen worden verrekend. 

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

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 22sten October 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. S I o t e m a k e r d e B r u ï n e. 

( Uitgeg. 7 Nov. 1928.) 

23 October 1928. BESLUIT tot vernietiging 
van de besluiten van Burgemeester en 
Wethouders der gemeente Eijsden van 28 
April 1922 respectievelijk 16 Maart 1926, 
inhoudende het toekennen eener vergun
ning tot verkoop van sterken drank in het 
klein aan M. E. Aerts respectievelijk 
A. H. Theunüsen. S. 404. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 17 Augus
tus 1928, n°. 936 G., Afdeeling Vulksgezond
heid, en van Onzen Minister van Binnenland
sche Zaken en Landbouw van 23 Augustus 
1928, n°. 7998, Afdeeling Binnenlandsch Be
stuur, betreffende de besluiten van Burge
meester en Wethouders der gemeente Eijsden 
van 28 April 1922 en 16 Maart 1926; 

Overwegende, 
dat bij besluit van Burgemeester en Wet

houders der gemeente Eijsden d.d. 21 Decem
ber 1904 krachtens artikel 63, lid 4, der 
Drankwet een bijzondere vergunning werd ver
leend aan W. A. Theunissen en een aan F. 
H. M. J eukens ; 

dat, toen het aantal vergunningen tot twee
maal toe beneden het maximum was gedaald 
en daardoor tot tweemaal toe een vergunning 
beschikbaar kwam, deze vergunningen bij be
sluiten van Burgemeester en Wethouders der 
gemeente Eijsden van 28 April 1922 respec
tievelijk 16 Maart 1926 werden verleend aan 
M. E. Aerts respectievelijk A. H. Theunissen, 
welke naar de meening van Burgemeester en 
Wethouders daarvoor volgens de lijst, bedoeld 
bij artikel 13 der Dranlnvet in aanmerking 
kwamen; 

Overwegende evenwel, dat artikel 63, lid 6 
uitdrukkelijk voorschrijft, dat de namen van 
de natuurlijke personen, die ieder in het bezit 
zijn van een bijzondere vergunning, vóór de 
namen der andere personen, bedoeld in arti
kel 13, worden geplaatst op de lijst, aldaar 
bedoeld, zoodat, waar bovendien geen der ar
tikelen 5, 15 of 55 der Drankwet kon worden 
toegepast, W. A. Theunissen en F. H. M. 
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Jeukens en niet M. E. Aerts en A. H. Theu
nissen voor het ontvangen der beschikbare 
vergunningen in aanmerking hadden behooren 
te komen; 

dat derhalve de besluiten van Burgemeester 
en Wethouders van 28 April 1922 en 16 Maart 
1926 zijn in strijd met de wet, in casu met 
artikel 63, lid 6, der Drankwet; 

Gelet op de Drankwet en op de artikelen 
153 en 154 der Gemeentewet; 

Den Raad van State gehoord {advies van 
25 September 1928, n°. 49}; 

Gelet op het nader raport van Onze Minis
ters van Arbeid, Handel en Nijverheid en van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 9 
October 1928, n°. 1086 G., Afdeeling Volks
gezondheid en van 17 October 1928, n°. 9422, 
Afdeeling Binnenlandsch bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemde besluiten van Burgemeester en 

Wethouders der gemeente Eijsden van 28 
April 1922 respectievelijk 16 Maart 1926 te 
vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 23sten October 1928. 
WILHELMINA. 

De llfinister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J . R. S I o tem aker de B ruïne. 

De llfiniste,· van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, J. B. Kan. 

( Uitgeg. 8 Novemb er 1928.) 

23 October 1928. BESLUIT tot onteigening 
voor de verbetering van de Maasdijken 
( dijkvak Boxmeer-Oeffelt) in de gemeenten 
Box-meer, Beugen c. a. en Oeffelt. S. 405. 

24 October 1928. BESLUIT, houdende be
kendmaking van den tekst van de Dienst
plichtwet (Staatsblad 1922, n°. 43), zooals 
deze luidt na de daarin, laatstelijk bij de 
wet van 21 Juli 1928 (Staatsblad n°. 255), 
gebrachte wijzigingen, en van den tekst 
van de artikelen II, III en IV van laatst
genoemde wet. S. 406. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Defensie en van. Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw van 22 October 
1928, VII• Afd., n°. 256 H; 

Gelet op art. III der wet van 21 Juli 1928 
(Staatsblad n°. 255); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
De tekst van de Dienstplichtwet (Staatsblad 

1922, n°. 43), zooals deze luidt na de daarin 
bij de wetten van 2 Juli 1923 (Staatsblad n°. 310), 
van 29 Juni 1925 (Staatsblad n°. 30 ) en van 
21 Juli 1928 (Staatsblad n°. 255) gebrachte wijzi
gingen, en de tekst van de artikelen II, III en IV 
van laatstgenoemde wet worden, overeenkom
stig het bepaalde in vermeld art. III, in het 
Staatsblad bekendgemaakt door bijvoeging van 
die teksten bij dit besluit. 

Onze Ministers van Defensie en van Binnen
Jandsche Zaken en Landbouw zijn, ieder voor 
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zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

Het Loo, den 24sten October 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, Lam b o o y. 
De Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 

J. B. Kan. 
(Uitgeg. 30 Oct. 1928.) 

TEKST VAN DE DIENSTPLICHTWET 
( staatsblad 1922, nr. 43), zooals deze luidt na 
de daarin bij de wetten van 2 Juli 1923 (Staats
blad nr. 310), van 29 Juni 1925 (Staatsblad 
nr. 308) en van 21 Juli 1928 (Staatsblad nr. 255) 

gebrachte wijzigingen . 

HOOFDSTUK I. 
Algemeene bepalingen. 

Verklaring uitdrukkingen. 
Art. 1. 1. In deze wet wordt verstaan: 
a. onder "minister" Onze minister van oorlog 

of, indien het de zeemacht geldt, Onze minister 
van marine; 

b. onder "landrnacht" de landmacht van het 
rijk met inbegrip van het reservepersoneel van 
deze landmacht ; 

c. onder "zeemacht" de Koninklijke marine 
met inbegrip van het korps mariniers en van 
de Koninklijke marine-reserve; 

d. onder "overzeesche weermacht" het leger 
in Nederlandsch-Indië met inbegrip van de 
koloniale reserve en het reservepersoneel van 
dat leger, de troepen in Suriname en Curacao, 
het korps inlandsche schepelingen bij de Konink
lijke marine, het reservepersoneel van de zee
macht in Nederlandsch-Indië, en de groep van 
hen, die dienstplichtig zijn krachtens voor 
Nederlandsch-Indië geldende bepalingen; 

e. ·onder "wettige vertegenwoordiger" degeen, 
die de ouderlijke macht, de voogdij of de cura
teele uitoefent; 

f. onder "woonplaats" - voor zooveel be
treft hen, die geen vrijwillige woonplaats heb
ben - de plaats, waar zij werkelijk wonen en, 
zoo deze ontbreekt, de plaats van verblijf ; 

g. onder "ingezetene" h\j, die in Nederland 
woonplaats heeft en die of wiens wettige ver
tegenwoordiger gedurende de voorafgaande 
achttien maanden in Nederland, Nederlandsch
Indië of Curaçao woonplaats gehad heeft ; 

h. onder "broeder" de wettige broeder of 
wettige halfbroeder ; 

i. onder "dienstplichtige" - voor zoover 
niet van het tegendeel blijkt - hij, die krach
tens deze wet tot de land- of de zeemacht be
hoort; 

j. onder "voorgeoefende" hij, die vóór de 
inlijving, behoudens door Ons te bepalen uit
zonderingen, in militair verband is geoefend 
geworden en van wien gebleken is, dat hij vol
doet aan de eischen van voorgeoefendheid, 
door Ons gesteld. 

2. Onder de ingevolge deze wet voor den 
dienstplicht in te schrijven personen worden 
uitsluitend mannelijke personen begrepen. 

3. Waar in deze wet wordt gesproken over 
personen, die ongeschikt verklaard, van den 
dienstplicht vrijgesteld of van den dienst uit
gesloten zijn of te wier aanzien een rechterlijke 

59 
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uitspraak heeft plaats gehad, worden hieronder 
- voor zoover niet van het tegendeel blijkt -
uitsluitend begrepen diegenen, omtrent wie de 
desbetreffende uitspraak onherroepelijk is ge
worden. 

4. Waar in deze wet wordt gesproken van 
het roepen of het komen in werkelijken dienst, 
wordt daaronder ten aanzien van hen, die zich 
reeds in werkelijken dienst bevinden, verstaan 
het houden of blijven in werkelijken dienst. 

5. \Vaar in deze wet wordt gesproken van 
den rang van onderofficier, wordt die van kor
poraal daaronder niet begrepen. 
Verplichtingen autori-
teiten enz. 

Art. 2. 1. De autoriteiten, colleges en 
ambtenaren, daartoe door Ons of door den 
minister aangewezen, zijn verplicht tot het ver
strekken van opgaven, inlichtingen en adviezen 
en het verleenen van medewerking in verband 
met de uitvoering van deze wet. 

2. De vertrekken, meubelen en schrijfbe. 
hoeften, noodig voor de vergaderingen van den 
keuringsraad en van den herkeuringsraad, voor 
het bij deze raden te verrichten onderzoek, voor 
de loting, de inlijving, het onderzoek van ver
lofgangers en de uitreiking en inlevering van 
militaire goederen van verlofgangers, worden 
beschikbaar gesteld vanwege de gemeente, 
waar deze verrichtingen plaats hebben, tenzij 
daarin op andere wijze wordt voorzien. Voor 
den keuringsraad en den herkeuringsraad wordt 
bovendien een plaats voor het bewaren van 
bescheiden en van bij den raad benoodigde 
voorwerpen beschikbaar gesteld vanwege de 
door den daarbij betrokken voorzitter aan te 
wijzen gemeente. 

Bevoegdheden autori-
teiten. 

3. De voorzitter van den keuringsraad, de 
voorzitter van den herkeuringsraad, de voor
zitter van de commissie, te wier overstaan de 
loting plaats heeft, en de autoriteiten, belast 
met de inlijving, het onderzoek van verlof. 
gangers of het in ontvangst nemen van in te 
leveren goederen van verlofgangers, zijn be
voegd om tot handhaving van de orde bij de 
door hen of onder hun leiding plaats hebbende 
verrichtingen de hulp van de politie of van de 
militaire macht in te roepen. 

Vrijdom leges enz. 
4. Alle stukken, die in verband met de be

palingen van deze wet of van de te harer uit
voering gegeven voorschriften worden gevor
derd, ingediend, overgelegd of uitgereikt, zijn 
vrij van legesheffing , van kosten van legalisatie 
en van griffiekosten. 

Vrijwillige verbinte-
nissen. 

Art. 3. 1. Hij, die voor den dienstplicht 
is ingeschreven, kan niettemin, ook al is hij als 
dienstplichtige ingelijfd, overeenkomstig de 
daaromtrent bestaande voorschriften worden 
toegelaten tot een vrijwillige verbintenis bij de 
landmacht, bij de zeemacht of bij de overzeesche 
weermacht. 

2. Hij, die zoodanige verbintenis heeft aan
gegaan, wordt geacht, zoodra zijn verplichte 
diensttijd een aanvang neemt, of, indien hij 

reeds ingelijfd was, zoodra de verbintenis is 
ingegaan, den verplichten dienst te gelijk met 
den vrijwilligen dienst te vervullen tot den tijd, 
waarop een van beide eindigt. 

3. Overigens zijn de bepalingen van deze 
wet gedurende den tijd der vrijwillige verbinte
nis slechts van toepassing, indien en voor zoo 
ver de minister dit bepaalt. 

4. Hij, wiens uit een verbintenis voortsprui
tende verplichtingen in hoofdzaak overeen
komen met die, welke op een gewoon dienst
plichtige rusten - te beoordeelen door den 
Minister - , wordt voor de toepassing van de 
Militaire Weduwenwet 1922 en van de Invali
diteitswet niet als vrijwilliger, maar als dienst
plichtige beschouwd. 
Dienstplichtigheid in 
Indië. 

Art. 4. 1. Zoolang iemand, die voor in
lijving aangewezen of ingelijfd is, ook in Neder
landsch-Indië aan den dienstplicht onderworpen 
is, zijn de bepalingen van deze wet, voor zoover 
het tegendeel niet blijkt, niet op hem van toe
passing. 
Vertrek naar Indië. 

2. Hij, die tot gewoon dienstplichtige be
stemd of als zoodanig reeds ingelijfd is, geeft, 
als hij zich naar Nederlandsch-Indië begeeft, 
hiervan vóór zijn vertrek daarheen kennis aan 
den burgemeester der gemeente, waar hij voor 
den dienstplicht staat ingeschreven of, zoo h1J 
groot verlof geniet, waar hij laafatelijk over
eenkomstig deze wet opgaaf van z1Jn adres deed. 
Hij geeft daarbij op naar welke plaats en voor 
welk doel hij zich daarheen begeeft. 

Verlaten van Indië. 
3. De in het vorig Jid bedoelde persoon, die 

Nederlandsch-Indië verlaat, zendt hiervan vóór 
zijn vertrek, met volledige opgaaf van zijn nieuw 
adres, bericht aan den burgemeester der in het 
vorig Jid bedoelde gemeente. Vertrekt hij naar 
Nederland, dan zendt hij dit bericht binnen 
veertien dagen na aankomst in Nederland. 

Uitvoering der wet. 
Art. 5. De bepalingen, noodig ter uitvoering 

van cteze wet, worden door Ons vastgesteld. 

HOOFDSTUK II. 
I n s c h r ij v i n g. 

Wie moeten ,vorden 
ingeschreven. 

Art. 6. 1. Behoudens de bepaling van het 
tweede lid wordt voor den dienstplicht inge
schreven: 

a. de Nederlander, die op 1 Januari van het 
jaar, waarin hij 19 jaar oud wordt, woo1;1plaats 
heeft in Nederland of in een plaats m het. 
buitenland, welke niet meer dan 15 K.M. _van 
de Nederland~che grens is gelegen, of w1<:ns 
wettige vertegenwoordiger op genoemd tiJd-
stip aldaar woonplaats heeft ; .. 

b. de niet-Nederlander, die op genoemd t1Jd
stip ingezetene is. 
Wie niet wordt inge-
schreven. 

2. Voor den dienstplicht wordt niet in$e• 
schreven de ingezetene, niet-Nederlander, die : 
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a. is geboren in Nederlandsch-Indië, Suri
name of Curaçao ; 

b. blijkt te behooren tot een Staat, waar de 
Nederlanders niet aan verplichten krijgsdienst 
zijn onderworpen .of waar ten aanzien van den 
dienstplicht het beginsel van wederkeerigheid 
is aangenomen. 

Inschrijvin~ na den 
gewonen tiJd, 

Art. 7. 1. Voor den dienstplicht wordt ook 
of wordt opnieuw ingeschreven - voor zoover 
h.ij niet reeds ingevolge art. 6 is ingeschreven - : 

a. de Nederlander, die na l Januari van het 
jaar, waarin hij 19 jaar oud wordt, en vóór 
1 Januari van het jaar, waarin h.ij 25 jaar oud 
wordt, zijn woonplaats in Nederland of in een 
plaats in het buitenland, welke niet meer dan 
15 K.M. van de Nederlandsche grens is gelegen, 
heeft gevesti~d of wiens wettige vertegenwoor
diger in dat tijdvak zijn woonplaats aldaar heeft 
gevestigd; 

b. h.ij, die in bedoeld tijdvak Nederlander 
of opnieuw ederlander is geworden, indien hij 
of zijn wettige vertegenwoordiger in Nederland 
of in een plaats, als onder a bedoeld, woonplaats 
heeft; 

c. de niet- "ederlander, die in bedoeld tijd
vak ingezetene of opnieuw ingezetene is ge
worden; 

d. de ingezetene, niet,Nederlander, die in 
bedoeld t\jdvak ophoudt te behooren tot een 
Staat, als bedoeld in art. 6, tweede lid, onder b. 

2. Met betrekking tot het bepaalde onder c 
geldt art. 6, tweede lid. 

Aangifte ter inschrijving. 
Art. 8. 1. Behoudens de door Ons vast te 

stellen uitzonderingen geschiedt de inschrij 
ving voor den dienstplicht op aangifte bij den 
burgemeester der door Ons aan te wijzen ge
meente. 

2. De aangifte geschiedt door den in te 
schrijven persoon zelf of bij verhindering door 
zijn wettigen vertegenwoordiger ; zij kan ge
schieden door t usschenkomst van een daartoe 
schriftelijk gemachtigde . 

3. De aangifte geschiedt : 
a. voor zooveel betreft de ingevolge art. 6 

in te schrijven personen, in de maand J anuari 
van het jaar, waarin zij 19 jaar oud worden; 

b. voor zooveel betreft de ingevolge art. 7 
in te schrijven personen, binnen dertig dagen 
na den dag, waarop het in dat artikel bepaalde 
op hen van toepassing is geworden. 

Inschrijvingsregister. 
Art. 9. 1. Voor elke lichting wordt een 

afzonderlijk inschrijvingsregister gehouden. 
2. Behoudens de door Ons vast t e stellen 

uitzonderingen geschiedt de inschrijving voor 
de lichting van het jaar, waarin de in te schrijven 
persoon 20 jaar oud wordt. 

3. I n geval van oorlog of oorlogsgevaar kan 
door Ons worden bepaald, dat de inschrijving 
voor een lichting een jaar wordt vervroegd, 
in welk geval ook de inlijvin een jaar kan 
worden vervroegd. Ook kan de gelegenheid 
worden opengesteld, dat personen op hun ver
zoek een jaar eerder worden ingeschreven dan 
naar hun leeftijd zou moeten geschi~den. Ten 
aanzien van het geval, in den eerstc:i volzin 

van dit lid bedoeld, wordt in de artikelen 6, 
7 en 8 voor "19 jaar" gelezen: ,,18 jaar" . 

4. Het inschrijvingsregister wordt met een 
daaruit opgemaakt alphabetisch register ge
durende tien dagen op de secretarie der gemeente 
voor een ieder ter inzage gelegd. Tegen deze 
registers kan binnen dien tijd bij een met redenen 
omkleed verzoekschrift bezwaar worden inge
bracht. Het verzoekschrift wordt ingediend bij 
den burgemeester der daarbij betrokken ge
meente. Deze zendt het aan den Commissaris 
der Koningin, die beslist bij een met redenen 
omkleed besluit. 

5. Zoodra de tijd, gedurende welken de re
gisters ter inzage hebben gelegen, is verstreken 
of, indien bezwaar is ingebracht, zoodra daar
omtrent uitspraak is gedaan, worden zij geacht 
voorgoed te zijn vastgesteld, behoudens het 
bepaalde in het volgend lid. 

6. Van het inschrijvingsregister en, zoo 
noodig, mede van het alphabetisch register, 
wordt afgevoerd de ingeschrevene, omtrent 
wien vóór het door Ons te bepalen tijdstip is 
gebleken, dat hij : 

a. is overleden; 
b. heeft opgehouden Nederlander te zijn 

en ook geen ingezetene is ; 
c. als niet-Nederlander heeft opgehouden 

ingezetene te zijn ; 
d. verkeert in het geval, in art. 6, tweede 

lid, onder b, vermeld ; 
e. terecht in een a ndere gemeente is inge

schreven; 
/ . ten onrechte is inge chreven. 

HOOFDSTUK III. 

Loting. 

Wijze van loting. 
Art. 10. 1. Voor elke lichting afzonderlijk 

wordt ~en loting gehouden ter bepaling van 
den ingeschrevene, die in elke gemeente het 
eerst in aanmerking komt om tot gewoon 
dienstplichtige te worden bestemd. 

2. De loting geschiedt in het openbaar door 
een commissie. 

3. Voor zoover dit naar door Ons te stellen 
regelen wordt bepaald, worden groepen van 
gemeenten ten aanzien van de loting als één 
gemeente beschouwd. 

Bezwaren. 
Art. 11. 1. Uiterlijk den tienden dag na 

den dag, waarop de loting heeft :plaats gehad, 
kunnen tegen de wijze, waarop ziJ is geschied, 
bij een met redenen omkleed verzoekschrift 
bezwaren worden ingebracht. Het verzoek
schrift wordt ingediend bij den minister van 
oorlog. 

2. Nadat de Raad van State, afdeeling voor 
de geschillen van bestuur, is gehoord, wordt 
door Ons op het beroep beslist bij een met 
redenen omkleed besluit. 

HOOFDSTUK IV. 

V r ij s t e ! 1 i n g. 

Redenen van vrij
stelling. 

Art. 12. 1. Vrijstelling van den dienstplicht 
wordt verleend wegens : 
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a. broederdienst ; 
b. kostwinnerschap ; 
c. persoonlijke onmisbaarheid : 
d. het bekleeden van een geestelijk of een 

godsdienstig-menschlievend ambt of opleiding 
tot zoodanig ambt ; 

e. verdrag; 
/. aanwezigheid van een bijzonder geval. 

Wie vrijstelling ver
leent. 

2. H et verleenen van vrijstelling geschiedt: 
voor zooveel betreft de onder a genoemde 

reden, door den Commissaris der Koningin of, 
in geval van beroep, door Ons ; 

voor zooveel betreft de overige redenen, door 
den minister of; ingeval van beroep, door Ons. 

Duur der vrijstelling. 
3. De vrijstelling om de reden, genoemd 1 

onder a, wordt uitsluitend voorgoed verleend. 
De vrijstelling om een der redenen, genoemd 
onder b, c en d, wordt aanvankelijk voor een 
jaar verleend; blijkt ook bij de daarna te nemen 
beslissing nog grond voor vrijstelling aanwezig, 
dan wordt de vrijstelling voorgoed verleend, 
behoudens het geval, voorzien in den tweeden 
volzin van het vijfde lid. De vrijstelling om een 
der redenen, genoemd ondereen/, wordt hetzij 
voorgoed, hetzij voor een bepaalden duur ver
leend. 

4. De vrijstelling om een der redenen, ge
noemd onder a, b en c, geldt niet in geval van 
oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone 
omstandigheden, om het even of zij voorgoed 
of voor een bepaalden duur is verleend. Voor 
zoover dit bij het verleenen van de vrijstelling 
wordt bepaald, is hetzelfde van toepassing ten 
aanzien van de vrijstelling om de reden, ge
noemd onder /. 

6. De tijdelijke vrijstelling om een der rede
nen, genoemd onder b en c, kan door dengeen, 
die haar verleende, worden ingetrokken, indien 
blijkt, dat de grond voor de vrijstelling niet 
meer bestaat. De vrijstelling om de reden, 
genoemd onder d, houdt op te gelden, zoodra 
de vrijgestelde ophoudt te verkeeren in een 
geval, als onder d is bedoeld. 

Broederdienst. 
Art. 13. 1. Vrijstelling wegens broederdienst 

wordt verleend aan den ingeschrevene, wiens 
broeder tot gewoon dienstplichtige bestemd 
is of wel dient of gediend heeft bij de land
macht, bij de zeemacht of bij de overzeesche 
weermacht. 

2. De vrijstelling wordt slechts verleend, 
indien de broeder op het door Ons te bepalen, 
tijdstip verkeert in een der volgende gevallen: 

a. tot gewoon dienstplichti~e bestemd is, 
voor zoover de voor ziJn inlijving bepaalde 
datum nog niet is aangebroken ; 

b. als gewoon dienstplichtige of als vrijwil-
liger tot de land- of de zeemacht behoort; 

c. 30 dagen in werkelijken dienst is geweest; 
d. militair pensioen geniet of heeft genoten; 
e. gedurende zijn werkelijken dienst is over

leden. 
3. Door Ons wordt bepaald : 
a. in hoever de tijd, gedurende den werke

lijken dienst met verlof d1>0rgebracht, en in 
welke gevallen dienst als vrijwilliger voor de 

toepassing van het tweede lid buiten aanmer
kina blijft· 

b~ welk~ groepen van personen moeten 
worden geacht dien t te hebben vervuld van 
zoodanigen aard, dat deze als broederdienst 
buiten aanmerking blijft. 

4. Als werkelijke dienst, bedoeld in het 
tweede lid onder c en e, wordt ook beschouwd 
de dienst van hem, die op grond van gewetens
bezwaren is te werk gesteld bij een burgerlijken 
tak van Staatsdienst. 

6. Indien van een aantal broeders meer dan 
één een voor broederdienst geldigen dienst 
hee~ vervuld of tot gewoon dienstplichtige is 
bestemd, wordt hij, op wiens dienst of bestem
ming de aan een broeder verleende vrijstelling 
is gegrond geweest, niet zelf wegens broeder
dienst vrijgesteld. Ingeval het onzeker is, op 
wiens dienst of be temming de vrijstelling is 
gegrond geweest, wordt de oudste der broeders, 
te wier aanzien dit geval zich voordoet, en bij 
gelijken ouderdom hij, die het eerst in het 
alphabetisch register werd vermeld, beschouwd 
als degeen, aan wiens dienst of bestemming het 
recht op vrijstelling werd ontleend. 

6. Indien twee of meer broeders voor een
zelfde lichting tot gewoon dienstplichtige be
stemd zijn, wordt, tenzjj zij onderling anders 
overeenkomen, de oudste hunner en bij gelijken 
ouderdom hij, die het eerst in het alphabetisch 
register werd vermeld, beschouwd als degeen, 
wiens bestemming of dienst recht op vrijstelling 
voor de anderen oplevert. 

Kostwinners. 
Art. 14. 1. Vrijstelling wegens kostwinner

schap wordt verleend aan hem, door wiens ver
blijf in werkelijken dienst voor eerste oefening 
voldoende middelen tot levensonderhoud aan 
andere personen ontbreken of zouden !:omen 
te ontbreken. 

2. Onder de personen, in het vorig lid be
doeld, worden uitsluitend begrepen: 

a.. de echtgenoote van den ingeschrevene ; 
b. zijn bloed- en aanverwanten in de rechte 

linie; 
c. zijn andere bloed- en aanverwanten in 

den tweeden graad ; 
d. zijn pleegouders ; 
e. degenen, in wier onderhoud de inge

schrevene ingevolge rechterlijk vonnis moet 
voorzien. 

3. Geldt het iemand, die reeds i~ ingelijfd. 
dan wordt de vrijstelling niet verleend, zoo de 
belangen van den dienst het wenschelijk maken 
haar niet te verleenen. 

P ersoonlijke onmis-
baarheid. 

Art. 15. Vrijstelling wegens persoonlijke 
onmisbaarheid wordt verleend aan hem, door 
wiens verblijf in werkelijken dienst voor eerste 
oefening onoverkomelijke bezwaren zouden 
ontstaan voor de instandhouding der middelen 
van bestaan van personen, als in art. 14, tweede 
lid, bedoeld. 

Geestelijken enz. 
Art. 16. Vrijstelling om de reden, genoemd 

in art. 12, eerste lid, onder d, wordt met in acht.
neming van door Ons vast te stellen bepalingen 
verleend: 
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a. aan den geestelijke, den bedienaar van 
den godsdienst, den zendeling, den broeder
diakoon van een godsdienstige vereeniging en 
den roomsch-katholieken ordebroeder; 

b. aan den student, in cle godgeleerdheid en 
den zendeling-kweekeling, die tot gee3telijke, 
tot bedienaar van den godsdienst of tot zende
ling wordt opgeleid, en aan den proefbroeder, 
c!ie tot br·oeder-diakoon van een godsdienstige 
vereeniging wordt opgeleid. 
Verdragen. 

Art. 17. Vrijstelling wegens verdrag wordt 
verleend aan hem, die blijkt ingevolge een ver
drag met een vreemden Staat niet tot krijgs
dienst verplicht te zijn. 
Beroep. 

Art. 18. 1. Tegen elke omtrent vrijstelling 
gedane uitspraak kunnen - uiterlijk den tien
den dag na den dag, waarop de uitspraak ter 
algemeene kennis is gebracht - in beroep 
komen de ingeschrevene, wien de uitspraak 
geldt, elk der overige voor de gemeente inge
schreven personen of de wettige vertegenwoor
diger. Indien de ingeschrevene, wien de uit
spraak geldt, in het buitenland woonplaats 
heeft, kan, voor zoover het door dezen in te 
stellen beroep betreft, met overschrijding van 
den termijn van tien dagen genoegen worden 
genomen. Zoolang omtrent zoodanige over
schrijding geen beslissing is genomen, wordt de 
uitspraak na het verloop van den termijn van 
tien dagen als onherroepelijk beschouwd. 

2. Het verzoekschrift, dat met redenen om
kleed moet zijn, wordt ingediend bij den burge
meester der gemeente, waar de persoon, wien 
de uitspraak geldt, voor den dienstplicht inge
schreven is. De burgemeester zendt het ver
zoekschrift aan Ons door. 

3. Nadat de Raad van State, afdeeling voor 
de geschillen van bestuur, is gehoord, wordt 
door Ons op het beroep beslist bij een met 
redenen omkleed besluit. 
Vrijstelling door valsch-
heid enz. 

Art. 19. 1. Blijkt, dat iemand ten onrechte 
van den dienstplicht is vrijgesteld doordat het 
bewijsstuk of een der bewijsstukken, waarop 
de vrijstel!in,e: is verleend, valsch of vervalscht 
is, een onvolfedige of met de waarheid strijdige 
verklarina, getuigenis of opgaaf bevat, of een 
ander geldt dan hem, op wien het beschouwd 
werd betrekking te hebben, dan wordt de des
betreffende uitspraak door den minister ver
vallen verklaard en wordt de persoon, wien 
het geldt, geplaatst in de verhouding tot den 
dienstplicht, waarin hij zou hebben verkeerd, 
indien hij niet vrijgesteld was. 

2 Tegen elke beslissing, krachtens het eerste 
lid genomen, kan - uiterlijk den tienden dag 
na den dag, waarop zij ter kennis van den inge
schrevene is gebracht - deze of zijn wettige 
vertegenwoordiger in beroep komen. Art. 18 
is, met uitzondering van den eersten volzin van 
het eer te lid, hierbij van toepa sing. 

HOOFDSTUK V. 
Keuring. 

Redenen van onge
schiktheid. 

Art. 20. 1. De geschiktheid of ongeschikt-

heid voor den dienst in verband met lichaams
lengte of met ziekten en gebreken wordt be
oordeeld naar door Ons te stellen regelen. 

2. De uitspraak omtrent geschiktheid of 
ongeschiktheid geschiedt in het algemeen door 
keuringsraden en herkeuringsraden. 

3. De uitspraken van deze raden worden 
in het openbaar medegedeeld. 

Herkeuring. 
Art. 21. 1. Een nieuw genee kundig onder

zoek van een ingeschrevene, omtrent wien door 
den keuringsraad uitspraak is gedaan, kan -
uiterlijk den tienden dag na den dag, waarop 
de uitspraak in het openbaar is medegedeeld -
worden aangevraagd door den ingeschrevene, 
wien de uitspraak geldt, door elk der overige 
voor de gemeente ingeschreven personen of door 
den wettigen vertegenwoordiger. 

2. De aanvraag moet op aannemelijke in het 
verzoekschrift omschreven gronden berusten. 

3. De aanvrager dient het verzoekschrift in 
bij den burgemeester der gemeente, waar de 
persoon, wien de uitspraak geldt, voor den 
dienstplicht ingeschreven is. De burgemeester 
zendt het verzoekschrift aan den herkeurings
raad, die omtrent de aanvraag beslist. 

4. Verschijnt de ingeschrevene niet voor den 
herkeuringsraad, dan wordt de aanvraag, in
dien zij is gedaan door den ingeschrevene, wien 
de uitspraak geldt, of door zijn wettigen ver
tegenwoordiger, als vervallen beschouwd, be
houdens de door Ons vast te stellen uitzonde
ringen. 

5. Indien het vanwege den herkeuringsraad 
te houden onderzoek niet mocht kunnen plaats 
hebben, wordt de ingeschrevene voor geschikt 
gehouden. · 

Keuringsplicht. 
Art. 22. 1. Voor zoover de minister het 

noodig acht, is ieder ingeschrevene verplicht 
zich te onderwerpen aan een onderzoek tot het 
beoordeelen van zijn geschiktheid voor den 
dienst in het algemeen en tot het verkrijgen 
van gegevens voor zijn nadere bestemming en 
daartoe te verschijnen op plaats en tijd, welke 
hem worden aangewezen. 

2. Op den ingeschrevene, die tijdelijk onge
schikt is verklaard, rust de in het vorig lid om
schreven verplichting nogmaals in het jaar, 
volgende op dat, waarin deze uitspraak ge
schiedde, tenzij hij inmiddels geschikt of voor
goed ongeschikt is verklaard of van den dienst 
is uitgesloten. 
Verplichtingen genees-
kundigen. 

Art. 23. Elke voor het onderzoek van inge
schrevenen opgeroepen geneeskundige is ver
plicht de hem door den voorzitter van den 
keurings- of van den herkeuringsraad opge
dragen werkzaamheden te verrichten. 
Afkeuring enz. door 
bedrog. 

Art. 24. 1. Blijkt, dat iemand voorgoed 
ongeschikt is verklaard als gevolg van bedrog, 
dan wordt de desbetreffende uitspraak door 
den 1ninister vervallen verklaard en wordt de 
persoon, wien het geldt, geplaatst in de ver
houding tot den dienstplicht, waarin hij zou 
hebben verkeerd, indien hij niet ongeschikt 
verklaard was. 
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2. Tegen elke beslissing, krachtens het eerste 
lid genomen, kan - uiterlijk den tienden dag 
na den dag, waarop zij ter kennis van den inge
schrevene is gebracht - deze of zijn wettige 
vertegenwoordiger in beroep komen. Art. 18 
is, met uitzondering van den eersten volzin 
van het eerste lid, hierbij van toepassing. 

HOOFDSTUK VI. 
u i t s I u i t i 11 g. 

Redenen van uit
sluiting. 

Art. 25. 1. Van den dienst wordt uitge
sloten hij, die : 

a. bij rechterlijke uitspraak in Nederland, 
in Nederlandsch-Indië, Suriname of Curaçao of 
in het buitenland is veroordeeld tot een of meer 
straffen, zwaarder of te zamen zwaarder dan 
Nederlandsche gevangenisstraf van zes maan
den; 

b. vóór zijn inlijving als dienstplichtige bij 
rechterlijke uitspraak, hetzij ontslagen is uit 
den militairen dienst met of zonder ontzetting 
van de bevoegdheid om bij de gewapende macht 
te dienen, hetz\j in Neder land of in N ederlandsch 
Indië, Suriname of Curaçao, van het recht om 
ooit weder bij de gewapende macht te dienen, 
ontzet, of van den militairen stand of van de 
betrekking van militair geëmployeerde verval
len verklaard is ; 

c. vóór zijn inlijving als dienstplichtige bij 
wijze van krijgstuchtelijken maatregel uit den 
dienst bij de land- of de zeemacht of bij de over
zeesche weermacht is weggejaagd. 

2. Voor de toepassing van het eerste lid 
wordt hij, die gratie heeft verkregen, geacht 
slechts te zijn veroordeeld tot de straf, welke 
krachtens de gratie op hem blijft rusten of 
komt te rusten. 

3. In bijzondere gevallen kan de uitsluiting 
achterwege worden gelaten. 

Beslissing. 
4. De uitsluiting geschiedt door den minister. 
5. Tegen elke omtrent uitsluiting gedane 

uitspraak kan - uiterlijk den tienden dag na 
den dag, waarop de uitspraak ter kennis van 
den ingeschrevene is gebracht - deze of zijn 
wettige vertegenwoordiger in beroep komen. 
Art. 18 is, met uitzondering van den eersten 
volzin van het eerste lid, hierbij van toepassing. 

HOOFI?STUK VII. 
In I ij ving. 

Aanwijzing voor inlijving. 
Art. 26. 1. Behoudens de bepaling van het 

tweede lid worden alle voor den dienstplicht 
ingeschreven parsonen aangewezen voor in
lijving bij de land- of de zeemacht. 

2. Voor inlijving wordt niet aangewezen bij : 
a. die voor den dienst voorgoed ongeschikt 

is verklaard ; 
b. die van den dienstplicht is vrijgesteld om 

de reden, genoemd in art. 12, eerste lid, onder e ; 
c. die van den dienst is uitgesloten; 
d. van wien bekend is, dat hij is overleden. 
3. Blijkt, dat iemand voor meer dan één 

gemeente voor inlijving is aangewezen, dan 
bepaalt de minister voor welke gemeente of 
gemeenten deze aanwijzing komt te vervallen. 

Lichtingsterkte gewone 
dienstplichtigen. 

Art. 27. 1. Van de voor inlijving aange
wezen personen worden - behoudens het be
paalde in art. 28, vijfde lid - tot gewoon dienst
plichtige bestemd ten hoogste 19,500 man, ver
meerderd met het getal van hen, die bij de voor
vorige lichting tot gewoon dienstplichtige zijn 
bestemd, doch op het tijdstip van eindiging 
van het jaar dier lichting ontbraken. doordat zij: 

a. in gebreke zijn gebleven aan de verplich
ting tot opkomst voor eerste oefening te vol
doen; 

b. voor den dienst voorgoed ongeschikt zijn 
verklaard; 

c. van den dienstplicht zijn vrijgesteld ; 
d. van den dienst zijn uitgesloten; 
e. uit den dienst zijn ontslagen; 
j. in Nederlandsch-Indië aan den dienst

plicht onderworpen zijn o:! uitstel van eerste 
oefening hebben ontvangen in verband met 
hun vestiging of voorgenomen vestiging in 
Nederlandsch-Indië 

g. zijn overleden. 
2. Van de gewone dienstplichtigen worden 

per lichting bestemd : 
a. voor de zeemacht ten hoogste 1000 man, 

vermeerderd met het getal van hen, die bij de 
voorvorige lichting als gewoon dienstplichtige 
voor de zeemacht zijn bestemd, doch op het 
tijdstip van eindiging van het jaar dier lichting 
ontbraken, doordat zij verkeerden in een der 
gevallen, in het eerste lid onder a---g vermeld; 

b. de overigen voor de landmacht. 
3. De aandeelen, door de gemeenten of 

groepen van gemeenten in het getal gewo1;1e 
dienstplichtigen te dragen, worden bepaald m 
evenredigheid tot de getallen der ingeschreven 
personen, met uitzondering van hen, die vóór 
het door Ons te bepalen tijdstip : . .. 

a. voor den dienst voorgoed ongeschikt ZIJil 
verklaard; 

b. van den dienstplicht zijn vrijgesteld ; 
c. van den dienst zijn uitgesloten ; 
d. in verband met een vrijwillige verbintenis 

buiten aanmerking blijven overeenkomstig 
art. 28, tweede lid, tweeden volzin ; 

e. van het inschrijvingsregister zijn afge
voerd. 

Buitengewone dienst
plichtigen. 

4. De voor inlijving aangewezen personen, 
die niet tot gewoon dienstplichtige worden be
stemd, worden bestemd tot buitengewoon 
dienstplichtige. 

Bestemming tot gewoon 
dienstplichtige. 

Art. 28. 1. De bestemming tot gewoon 
dienstplichtige geschiedt na afloop van de alge
meene keuring voor de lichting en. nadat de 
in de lichting te dragen aandeelen z1Jn bepaald. 

2. Deze bestemming geschiedt in de volg
orde, waarin de ingeschrevenen in het alpha: 
betisch register vermeld staa~, te be_gmnen b1J 
den ingeschrevene, daartoe b1J de lotmg aange
wezen; hierbij wordt de naam, die het eerst 
in dit register voorkomt, geacht te volgen OP, 
den naam, die het laatst daarm voorkomt. B1J 
deze bestemming blijven ~uiten aanmerking 
Z\j, die niet voor inlijving z1Jn aangewezen, en 
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voorts zij, die van den dienstplicht zijn vrijge
steld of krachtens een vrijwillige verbintenis 
tot de land- of de zeemacht of tot de over
zeesche weermacht behooren ; wat de vrijwillig 
dienende personen betreft, behoudens de door 
Ons vast te stellen uitzonderingen. 

3. Voor hen, die aan de overeenkomstig het 
vorige lid samengestelde aandeelen blijken of 
komen te ontbreken, worden geen andere per
sonen tot voltalligmaking aangewezen. 

4. De gewone dienstplicht ige, aan wien na 
zijn bestemming als zoodanig vrijstelling van 
den dienstplicht is verleend, wordt voor den 
duur van de vrijstelling en voor den tijd, dat 
de vrij stelling ingevolge art . 12, vierde lid, niet 
geldt, beschouwd als buitengewoon dienst
plichtige. De minister kan ook andere gewone 
dienstplichtigen aanwijzen, die als buitengewoon 
dienstplichtige worden beschouwd. 

5. De buitengewone dienstplichtige, wiens 
vrijstelling van den dienstplicht of wiens dienst 
als vrijwilliger een einde heeft genomen, wordt 
beschouwd als gewoon dienstplichtige, indien 
hij uitsluitend ten gevolge van bedoelde vrij
stelling of van bedoelden dienst tot buitenge
woon dienstplichtige bestemd is geworden. 

Tijd van inlijving. 
Art. 29. De inlijving geschiedt in den regel 

in het jaar der lichting. Zij kan echter ook in 
het jaar te voren of in een later jaar plaats 
hebben. 

Niet-opkomst ter in-
lijving. 

Art. 30. 1. Hij, die ter inlijving heeft moe
ten opkomen en op tijd en plaats, voor zijn 
verschijning bepaald, niet is verschenen, meldt 
zich zoodra mogelijk aan bij de door Ons aan 
te wijzen autoriteit. 

2. De in art. 51 bedoelde personen en amb
tenaren kunnen den in het eerste lid bedoelden 
persoon voor de daar bedoelde autoriteit bren
gen en hem daartoe aanhouden en, voor zoo
veel noodig, in verzekerde bewaring houden. 
Zij hebben toegang tot elke plaats, ten aanzien 
waarvan zij vermoeden, dat hij zich daar kan 
bevinden, en kunnen, indien de toegang hun 
wordt · geweigerd, zich dezen verschaffen, zoo 
noodig met inroeping van den sterken arm. Is 
de plaats een woning of alleen door een woning 
toegankelijk, dan treden zij deze niet tegen den 
wil van den bewoner binnen dan op bijzonderen 
schriftelijken last van het hoofd van plaatse
lijke politie of in tegenwoordigheid van dezen. 
Van dit binnentreden maken zij een proces
verbaal op, dat binnen tweemaal vier en twintig 
uren aan den bewoner in afschrift wordt mede
gedeeld . 

3. De minister kan gevallen aanwijzen, waar
in toepassing van het eerste lid achterwege bJlijt. 

HOOFDSTUK VIII. 
W e r k e l ij k e d i e n s t . 

Verplichting tot werke
lijken dienst. 

Art. 31. 1. De gewone dienstplicht igen zijn 
- behalve in andere bij de wet voorziene ge
vallen - verplicht tot het vervullen van wer
kelijken dienst : 

a. voor eerste oefening : 

b. voor herhalingsoefeningen ; 
c. in geval van oorlog, oorlogsgevaar of 

andere buitengewone omstandigheden. 
2. De buitengewone dienstplichtigen zijn 

- behalve in andere bij de wet voorziene ge
vallen - alleen verplicht tot het vervullen van 
werkelijken dienst in geval van oor log, oorlogs
gevaar of andere buitengewone omstandig
heden. 

3. Voor hem, aan wien vrijstelling van den 
dienstplicht is verleend om de reden, genoemd 
in art. 12, eerste lid, onder d, gelden de in het 
eerste en het tweede lid omschreven verplichtin
gen slechts nadat hij heeft opgehouden te ver
keeren in een geval, a ls in eerstgenoemde be
paling is bedoeld. 

Duur eerste oefening. 
Art. 32. 1. De duur der eerste oefening 

bedraagt: 
Landmacht. 

a. ten hoogste vijf en een halve maand voor 
de onberedenen, behoudens het bepaalde onder 
b, c end; 

b. ten hoogste negen maanden voor de onbe
redenen - de ziekenverplegers en de dienst
plichtigen van den luchtvaartdienst uitgezon
derd - , die na hun inlijving in opleiding zijn 
genomen tot onderofficier ; 

c. ten hoogste elf maanden voor de zieken
verplegers ; 

d. ten hoogste twaalf maanden voor hen, die 
na hun inlijving in opleiding zijn genomen tot 
officier, voor de dienstplichtigen van den lucht
vaartdienst en voor de beredenen der artillerie ; 

e. ten hoogste vijftien maanden voor de 
cavalerie, uitgezonderd zij, die na hun inlijving 
in opleiding zijn genomen tot officier ; 

Zeemacht. 
/. ten hoogste acht maanden voor de zee

macht. 
2. Voor de voorgeoefenden van de landmacht 

wordt de duur der eerste oefening met vier 
maanden verkort, althans indien zij behooren 
tot een wapen of korps , waarop de voorgeoefend
heid betrekking heeft. Voor de voorgeoefenden 
van de landmacht, die voldoen aan bijzondere 
door Ons vast te stellen eischen, kan de ver
korting van den duur der eerste oefening op 
meer dan vier maanden worden bepaald. 

3. Behoudens de uitzonderingen, uit deze 
wet of uit door Ons vast te stellen bepalingen 
voortvloeiende, wordt de eerste oefening ter
stond na de inlijving aangevangen. 

4. Wie ter vervulling van de eerste oefening 
in werkelijken dienst komt buiten een tijdvak 
van inlij ving voor de groep, waartoe mj be
hoort, wordt geacht deze oefening aan te vangen 
in het eerstvolgend zoodanig tijdvak, tenzij de 
minister anders bepaalt. 

5. Naar door Ons te stellen regelen kan de 
dienstplichtige worden verplicht de eerste 
oefening bij gedeelten in twee of meer niet aan
sluitende tijdvakken te vervullen. 

6. Naar door Ons te stellen regelen kan ge
heele of gedeeltelijke vrijstelling van de eerste 
oefening worden verleend. 

Herhalingsoefeningen. 
Art. 33. 1. De duur der herhalingsoefe

ningen bedraagt ten hoogste 40 dagen. Voor 
zooveel de landmacht betreft, worden deze 



1928 24 o o To BE R (S.406) 932 

oefeningen in den regel over twee tijdvak.ken 
verdeeld, tenzij aan dienstplichtigen op hun 
verzoek wordt vergund deze over meer tijd
vak.ken te verdeelen. De ziekenverplegers heb
ben echter slechts één herhalingsoefening van 
ten hoogste 20 dagen. 

2. Voor zooveel noodig, duurt voor de onder
officieren elke herhalingsoefening zeven dagen 
langer dan voor de andere dienstplichtigen. 

3. Behoudens de door den minister vast te 
stellen uitzonderingen worden de herhalings
oefeningen vervuld binnen zes jaren na het jaar, 
waarin de eerste oefening werd beëindigd of 
waarin den dienstplichtige, die van de eerste 
oefening is vrijgesteld, voor het eerst groot 
verlof werd verleend. 

4. De dienstplichtigen van den luchtvaart
dienst zijn vrij van herhalingsoefeningen. 

5. Naar door Ons te stellen regelen kan ook 
aan anderen geheele of gedeeltelijke vrijstelling 
van de herhalingsoefeningen worden verleend. 

Buitengewone opkomst. 
Art. 34. 1. In geval van oorlog, oorlogsge

vaar of andere buitengewone omstandigheden 
heeft buitengewone oproeping in werkelijken 
dienst van dienstplichtigen plaats, voor zoover 
Wij dit noodig achten. 

2. Wordt een bevel tot oproeping, als in het 
eerste lid bedoeld, gegeven ter handhaving of 
tot herstel van de openbare rust of orde, tot 
uitvoering van wettelijke voorschriften of om 
andere overwegende redenen, dan geschiedt dit 
zoodanig, dat, voor zoover een groep van dienst
plichtigen niet in haar geheel wordt opgeroepen, 
de oproeping van dienstplichtigen eener jongere 
lichting aan de oproeping van die der da'trop 
volgende oudere lichting vooraf of daarmede 
gepaard gaat. 

3. Door Ons kunnen groepen van dienst
plichtigen worden aangewezen, die in geval van 
een buitengewone oproeping, als in het eerste 
lid bedoeld, niet of voorloopig niet in werke
lijken dienst komen. 

Vrijwillige opkomst. 
Art. 35. Aan dienstplichtigen, die in werke

lijken dienst wenschen te komea buiten den 
tijd, welken zij in werkelijken dienst moeten 
doorbrengen, kan dit naar door den minister 
te stellen regelen worden vergund. 

Verlenging werkelijken 
dienst. 

Art. 36. 1. De dienstplichtige kan, als hij 
voor groot verlof in aanmerking komt, in werke
lijken dienst worden gehouden : 

a. zoolang hij den graad van geoefendheid, 
dien hij bij het einde van den oefeningstijd had 
moeten bezitten, niet heeft bereikt ; 

b. gedurende evenveel dagen als hij door 
het ondergaan van straf, door ongeoorloofde 
afwezigheid of door desertie niet aan den dage
lijkschen dienst heeft deelgenomen ; 

c. zoolang dit noodig is tot het ondergaan 
van straf of voor het onderzoek omtrent een 
strafbaar feit of een krijgstuchtelijk vergrijp, 
waarvan hij verdacht of beklaagd wordt; 

d. zoolang hij de geldelijke schuld, die inge
. volge administratieve bepalingen op hem rust 
ter zake van zijn aansprakelijkheid voor mili
taire goederen, niet heeft aangezuiverd; 

e. zoolang hij ziek is, voor zoover hij zelf 
verlangt in werkelijken dienst te blijven en zijn 
toestand dit wenschelijk maakt ; 

f. zoolang het vertrek met groot verlof ge
vaar zou opleveren voor verspreiding van in 
de kazerne· of aan boord heerschende of ge
heerscht hebbende besmettelijke ziekte. 

2. De dienstplichtige, die niet in werkelijken 
dienst is, kan ter zake van de in het eerste lid 
onder c omschreven reden in werkelijken dienst 
worden geroepen. 

Dienst buitenslands. 

Art. 37. 1. De dienstplichtigen van de 
landmacht worden niet dan met hun toestem
ming naar Nederlandsch-Indië, Suriname of 
Curaçao gezonden. 

2. De dienstplichtigen van de zeemacht 
kunnen worden bestemd voor diensten buiten 
Europa: 

a. ingeval zij daartoe hun toestemming 
hebben gegeven ; 

b. in geval van oorlog of oorlogsgevaar ; 
c. in geval van andere buitengewone om

standigheden op door Ons te verleenen mach
tiging; 

d. in gewone tijden, indien het te verwachten 
is, dat de voor hen bepaalde oefeningstijd daar
door niet zal worden overschreden. 

3. Ingeval onvoorziene omstandigheden -
niet inbegrepen de gevallen, bedoeld in het 
tweede lid onder b en c - verhinderen, dat 
dienstplichtigen van de zeemacht, die in ge
wone tijden voor diensten buitenslands in Euro
pa of krachtens het bepaalde in het tweede lid 
onder d voor diensten buiten Europa ?.iin be
stemd, vóór het einde van den voor hen be
paalden oefeningstijd in Nederland terugkeeren, 
kunnen zij, zonder hun toestemming, niet langer 
dan twaalf maanden in werkelijken dienst 
worden gehouden. 

4. De dienstplichtigen, die tusschen de keer
kringen dienen, genieten de voordeelen, aan 
vrijwillig dienende militairen aldaar toegekend. 

Kostwinnersvergoeding. 

Art. 38. 1. H eeft het verplicht verblijf in 
werkelijken dienst van een dienstplichtige ten 
gevolge, dat voldoende middelen tot levens
onderhoud ontbreken of zouden komen te ont
breken aan personen, als in art. 14, tweede lid, 
bedoeld, en wordt hem om redenen van dienst
belang geen vrijstelling van den dienstplicht 
of van den werkelijken dienst verleend, dan 
wordt naar door Ons te stellen regelen aan be
doelde personen op hun verzoek een vergoeding 
uit 's rijks kas toegekend. Ook in andere ge
vallen kan ter zake van verblijf in werkelijken 
dienst zoodanige vergoeding worden toegekend. 

2. Wanneer in geval van oorlog, oorlogsge
vaar of andere buitengewone omstandi~heden 
de dienstplichtigen - hetzij allen, hetzti voor 
een deel - buitengewoon in werkelijken dienst 
zijn geroepen, worden de gelden, benoodigd 
voor de uitbetaling van de in dit artikel bedoelde 
vergoeding, voorgeschoten uit de gemeentekas, 
tenzij de mimster dit niet noodig acht. Bij de 
regelen, omtrent het verleenen van het voor
schot te stellen, kan van de bepalingen der Ge
meentewet in zake het doen van betalingen uit 
de gemeentekas worden afgeweken. 
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HOOF DSTUK I X . 

G r o o t v e ~ 1 o f. 

Verleenen groot verlof. 
Art. 39. 1. Zoodra voor een dienstplichtige 

een tijdvak aanbreekt, waarin h,i niet in werke
lijken dienst is, noch in werkelijken dienst be
hoeft t e zijn, t reedt hij in het genot van groot 
verlof. 

2. Voor de toepassing van de volgende ar 
tikelen wordt onder groot-verlofganger ver 
Rtaan de gewone dienstplichtige, van het t ijd
stip, waarop het groot verlof ingaat, tot het 
t ijdstip, waarop hij daarna in werkelijken 
dienst komt. 

Opgaaf van adres. 

Art. 40. 1. De groot-verlofganger doet 
binnen veer t ien dagen na den dag, waarop hem 
na den aan vang van de eerste oefening voor 
de eerste maal groot verlof is verleend, volledige 
opc,aaf van zijn adres aan den burgemeest er 
eeier Nederlandsche gemeente. Hij, die, na als 
vrijwilliger te hebben gediend, a ls dienstpli?h• 
t ige met groot verlof ver t rekt, doet zoodamge 
opgaaf binnen veer t ien dagen na den dag, waarop 
het verlof is verleend. 

2. De opgaaf geschiedt in de gemeente, 
waarin de verlofganger gevestigd is of zich 
vestigt. Indien hij niet in Nederla nd gevestigd 
is of zich ve t igt, zoomede indien hij zich bij 
vertrek met groot verlof t ijdelijk buiten Neder 
land begeeft , doet hij de opgaaf in de gemeente 
zijner keuze. 

3. De groot-verlofganger, die van adres 
verandert, doet binnen veertien dagen daarna 
volledige opgaaf van zijn nieuw adres aan den 
b urgemeester der gemeente, waar hij laatstelijk 
a ls groot-verlofganger werd inge chreven. I_s 
deze gemeente hem niet bekend, dan doet hiJ 
de opgaaf aan den burgemeester der gemeente, 
waar hij voor den dienstplicht werd inc,eschreven. 
Heeft hij zich in een andere gem eente in N eder
land gevestigd, dan doet hij zoodanige opgaaf 
binnen veertien dagen na de vestiging tevens 
aan den burgemeester van laatstbedoelde ge
meente. 

4. De groot- verlofganger, wien een zakboekje 
is uitgereikt , legt dit over zoowel bij de eerst e 
als bij elke latere opgaaf van adres. In geval 
van vestiging in een andere gemeente in Neder
land geschiedt deze overlegging alleen in de ge
meente, waarin de nieuwe woonplaats is ge
legen. In geval van verandering va n adres in 
het buitenland behoeft de overlegging niet 
plaats t e hebben. 

5. Tot het doen van de opgaaf verschij nt de 
verlofganger ter secret arie der gemeente op de 
daarvoot· b P.RtP.mde i:>laats. Onder verantwoor
delijkheid van den verlofganger kan de opgaaf 
echter, met overlegging van het zakboekj e, 
namens hem door een a nder of schriftelijk door 
hem zelf geschieden. 

6. Naar door den minister te stellen regelen 
en behoudens de daarbij vast te stellen uit 
zonderingen en afwij kingen , geeft de groot
verlofganger, op gelijken voet a ls in het derde 
lid omschreven, kennis van ver t rek naar en 
t erugkeer uit het buitenland ter zake van 
de uitoefening van de zeevaar t of de zee
visscherij. 

Uitrusting. 
Art. 41. 1. De groot-ve rlofganger is verplicht 
de t ot zijn uitrusting behoorende goederen , 
voor zoover deze hem zijn uitgereikt of door 
hem zelf zijn aangescha ft , naar behooren te 
bewaren en te onderhouden, zoomede te zorgen, 
dat zij niet worden gebruikt buiten de gevallen, 
door den minist er aangewezen. 

2. De groot -verlofganger is verplicht om in 
de gevallen en naar de voorschriften , door den 
minister vast te st ellen, goederen in ontvangst 
t e nemen of in t e leveren. 

3. Voor zoover de minister het noodig acht, 
is de gr oot-verlofganger verplicht zich elk jaar 
eenmaal te onderwerpen aan een onderzoek. 
H ij verschij nt daarbij in uniform gekleed en 
bovendien voorzien van de overige in het eerste 
lid bedoelde goederen. 

4. De groot-verlofganger, die een der in het 
tweede en het derde lid omschreven verplich
t ingen niet naleeft of wiens goederen bij de 
in lever ing of bij het onderzoek blijken niet in 
den vereischten staat te verkeeren, kan nog
maals worden verplicht tot gelijke handelingen, 
als in genoemde bepalingen omschreven. 

5. De groot -verlofganger staat bij het onder: 
zoek, in het derde lid bedoeld, en zoolang h1J 
ter gelegenheid van het onder.zoek in ~mi_for~ 
gekleed i , a lsmede zoolang h1J aanwezig 1s b1J 
de inlevering van goederen, onder de bevelen 
van de autoriteit , die het onderzoek houdt of met 
het in ontvangst nemen van goederen belast is. 

Straffen. 
Art. 42. 1. Aan hem, die niet voldoet aan 

een ingevolge art. 41, tweede of derde lid, op 
hem rustende verplichting, kan een streng arrest 
of een licht ar rest van ten hoogst e zes dagen 
worden opgelegd door de door den minister 
aangewezen autoriteit. H et streng arrest wor~t 
in een daar toe bestemd vert rek of een hIDs 
van bewaring, het licht a rrest in een kazerne 
of aan boord ondergaan . 

2. H ij, die niet voldoet aan een ingevolge 
art. 40 of art. 41, eerst e of vierde lid, op hem 
rust ende verplichting, kan voor den t ijd van 
t en hooo-ste twee maanden in werkelijken dienst 
worden "geroepen. De minist er bepaalt den duur 
van dezen werkelijken dienst. Hij, die in Neder
landsch-Indië verblij ft , kan worden verplicht 
dezen werkelijken dienst aldaar t e vervullen. 

3. De dienstplicht ige, die zich niet onder
werpt aan een hem krachtens dit ar t ike l of 
k rachtens een andere wett elijke bepaling op
gelegde straf of niet voldoet aan een oproeping 
voor den werkelijken dienst, kan door de in 
art. 51 bedoelde personen en ambtenaren wor
den aangehouden en naar de plaats van be
stemming worden overgebracht . Art . 30, tweede 
lid, tweede, derde en vierde volzin, is hierbij 
van t oepassing. 

Schadevergoeding rijks-
goederen. 

Art. 43. 1. In geval van beschadiging, 
zoekraken of verloren gaan van aan een dienst
plicht ige t oever trouwde r ijksgoederen is. deze, 
onverminderd de overige daaraan verbonden 
gevolgen, verplicht de deswege ontstane sohade 
aan het rij k te vergoeden, t enzij hij aantoont 
of a lt hans aannemelijk maakt, dat de schade 
niet aan zijn schuld is te wij ten. 
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2. De verplichting tot het vergoeden van de 
schade en het bedrag der vergoeding worden 
vastgesteld en de betaling geschiedt naar rege
len, door Ons te ste'len. 

3. Heeft de betaling, in het vorig lid be
doeld, niet binnen den daarvoor bepaalden tijd 
plaats gehad, dan maant de door dPn minister 
aan te wijzen autoriteit den nalatigen dienst
plichtige schriftelijk aan om alsnog binnen tien 
dagen na de dagteekening van de aanmaning 
het vastgestelde bedrag te betalen. Volgt op 
deze aanmaning de betaling binnen den ge
stelden termijn niet, dan vaardigt bedoelde 
autoriteit een dwangbevel uit, medebrengende 
het recht om de roerende en onroerende goe
deren van den dienstplichtige zonder vonnis 
aan te tasten. · 

4. Het dwangbevel wordt door de zorg van 
den daarbij aangewezen ontvanger der directe 
belastingen beteekend en voorts ten uitvoer 
gelegd op de wijze, bij het Wetboek van Bur
gerlijke Rechtsvordering ten aanzien van von
nissen en authentieke akten voorgeschreven, 
behoudens dat, met afwijking van art. 440, 
derde lid, en art. 450, tweede lid, van dat wet
boek, bij inbeslagneming van roerende goederen 
de daarmede belaste ambtenaar zich desver
kiezende niet door getuigen of door slechts één 
getuige behoeft te doen bijstaan en die ambte
naar bevoegd is den persoon, tegen wien het 
beslag is gedaan, ook zonder diens bewilliging 
tot bewaarder aan te stellen. Het dwangbevel 
kan in het geheele rijk worden ten uitvoer ge
legd. De beteekening en de tenuitvoerlegging 
van dwangbevelen, als in dit lid bedoeld, ge
schieden door de deurwaarders der directe be
lastingen. 

5. Na de beteekening kan uitsluitend worden 
betaald ten kantore van den in het dwangbevel 
aangewezen ontvanger of. bij inbeslagneming, 
in handen van den deurwaarder. 

6. De kosten van vervolging worden be
rekend volgens de bepalingen b treffende de 
kosten van vervolging ter zake van directe be
lastingen. Het recht, om de goederen van den 
dienstplichtige zonder vonnis aan te tasten, 
strekt zich uit tot deze kosten. 

7. Verzet tegen de tenuitvoerlegging van 
het dwangbevel kan niet gericht zijn tegen de 
rechtmatigheid van de beslissing, houdende 
vaststelling van de verplichting tot het ver
goeden -van de schade of van het bedrag der 
schadevergoeding, noch gegrond zijn op de be
wering, dat de aanmaning tot betaling den 
dienstplichtige niet heeft bereikt. 

8. De toerekening en afschrijving van de 
betalingen van den dienstplichtige geschieden 
in de volgende orde : 

a. op de kosten van vervolging, zoo die ver
schuldigd zijn; 

b. op het bedrag der schadevergoeding. 
9. Indien het vergoeden van schade, a ls 

in het eerste lid bedoeld, niet heeft plaats ge
had vóór het tijdstip, waarop de dienstplichtige 
uit den dienst wordt ontslagen, zijn de bepa
lingen van de vorige leden ook ten aanz ien van 
den ontslagene van toepassing. 

Verhaal op loon, enz. 
Art. 44. 1. Alle personen of lichamen, d ie 

aan een dienstplichtige arbeidsloon dan wel 
bezoldiging, pensioen, wachtgeld of andere 

periodieke uitkeeringen wegens ambten of be
dieningen verschuldigd zijn, zijn verplicht, op 
daartoe gedane vordering van den overeen
komstig art. 43, vierde lid, aangewezen ont
vanger, voor zoover de door hen verschuldigde 
gelden strekken, de ten laste van den dienst
plichtige vastgestelde schadevergoeding voor 
diens rekening aan den bedoelden ontvanger 
te betalen, tenzij onder hen beslag gelegd, ver
zet gedaan of op andere wijze verhaal genomen 
is ter zake van inschuMen, waaraan voorrang 
is verbonden. De kwitantiën der betaalde 
schadevergoeding moeten hun in rekening 
worden geleden. 

2. Zoolang het in de vordering genoemde 
bedrag niet ten volle is voldaan, gaan de in het 
eerste lid bedoelde schuldenaren met de be
taling voort, naar gelang zij arbeidsloon of wel 
bezoldiging, pensioen, wachtgeld of andere 
periodieke uitkeeringen wegens ambten of be
dieningen verschuldigd worden. 

3. Indien de in dit artikel bedoelde schulde
naren in gebreke blijven aan de vordering van 
den ontvanger te voldoen, worden zij bij exe
cutoriaa l beslag vervolgd op de wijze, bij het 
2de boek, 2den titel, 2de afdeeling, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering be
paald. De kosten van vervolging komen in dat 
geval voor hun rekening, zonder dat zij te dier 
zake eenig verhaal op den dienstplichtige kun
nen uitoefenen. 

4. De bepalingen van de vorige leden zijn 
niet van toepassing op het gedeelte van het 
arbeidsloon, dat naar art. 1638g, eerste lid, 
eersten en tweeden volzin, van het Burgerlijk 
Wetboek niet vatbaar is voor beslag. Dezelfde 
beperking geldt mede, indien het arbeidsloon 
is gage, aan den kapitein of andere schepelingen 
verschuldigd. 

5. De bepalingen van art. 757 van het Wet
boek van Burgerlijke Rechtsvordering en van 
de bjjzondere wetten of wettelijke verordenin
gen, krachtens welke schuldeischers alleen bin
nen de daarin aangegeven grenzen en op de 
daarin bepaalde wijze ten aanzien van bezol
diging. pensioen, wachtgeld of andere periodieke 
uitkeeringen wegens ambten of bedieningen 
rechten kunnen doen gelden, alsmede art. 21, 
derde lid, der wet van 7 M~i 1856 (St,aatsblad 
n°. 32) blijven te dezen buiten werking. 

6. Art. 43, negende lid, geldt ook mf't be
trekking tot de vorige leden van dit artikel. 

HOOFDSTUK X. 

0 n t s Ia g. 

Algemeene dienstein
diging. 

Art. 45. 1. De dienstplichtigen worden -
behoudens het bepaalde in het tweede lid -
uit den dienst ontslagen : 

a. voor zoover zij den rang van onderoffiC'ier 
of dien van officier niet bekleeden, met ingang 
van 1 October van het jaar, waarin zij 40 jaar 
oud worden; 

b. voor zoover zij den rang van onderofficier 
of dien van officier bekleeden, met ingang van 
1 October van het jaar , waarin zij 45 jaar oud 
worden. 

2. De dienstplichtigen van de zeemacht, die 
als vr ijwilliger bij de zeemacht worden gepen-
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8 ionneerd en als zoodanig krachtens andere 
wettelijke bepalingen in geval van oorlog, oor
logsgevaar of andere buitengewone omstandig
heden kunnen worden opgeroepen, worden op 
den datum van hun pemionneering tevens als 
dienstplichtige uit den dienst ontslagen. 

3. Behoudens de door Ons vast te stellen 
uitzonderingen behooren zij, die als dienst
plichtigen van de landmacht in opleiding zijn 
genomen tot officier, van den dag, waarop hun 
eerste oefening is geëindigd, tot het reserve
personeel der landmacht voor den tijd, dien zij 
a ls dienstplichtige nog hebben te dienen. 

4. De dienstplichtigen van de zeemacht, die 
vóór de eindiging van hun dienstplicht zijn of 
worden ontslagen als vrijwilliger bij de zee
macht en niet behooren tot de dienstplichtigen, 
bedoeld in het tweede lid, behooren van dat 
ontslag af tot aan het tijdstip, waarop hun 
dienstplicht eindigt, tot de Koninklijke marine
reserve, indien en voor zoolang zij te begrijpen 
zijn onder een van de door Ons aan te wijzen 
categorieën. 

5. Het ont•lag, bedoeld in het eerste !id, 
kan worden opgeschort zoolang de dienst
plichtige krachtens art. 36 in werkelijken dienst 
behoort te blijven en zoolang hij den ingevolge 
een andere wettelijke bepaling te vervullen 
werkelijken dienst nog niet heeft volbracht. 

Tusschentijdsch ontslag. 
Art. 46. 1. Met afwijking van de bepalingen 

van het vorig artikel wordt, behoudens de ge
vallen van ontslag, in andere wetten voorzien, 
zoo spoedig mogelijk uit den dienst ontslagen 
de dienstplichtige : 

a. die wegens te geringe lichaamslengte of 
wegene ziekte of gebreken blijkt voorgoed onge
schikt te zijn voor den dienst ; 

b. die van den dienstplicht wordt vrijge
steld om de reden, genoemd in art. 12, eerste 
lid, onder e of onder f; wat .f betreft, voor zoover 
bij het verleenen van de vrijstelling niet is be
paald, dat zij niet geldt in geval van oorlog, 
oorlogsgevaar of andere buitengewone om~tan
digheden; 

c. die van den dienst wordt uitgesloten: 
d. die bij wijze van krijgstuchtelijken maat

regel uit den dienst moet worden weggejaagd; 
e. wien t\idelijk het recht is ontzegd om bij 

de gewapende macht of als militair geëmplo
yeerde te dienen, of die tijdelijk van dat recht 
is of wordt ontzet, met dien verstande, dat hij 
a lleen in bijzondere gevallen, ter beoordeeling 
van den minister, opnieuw wordt ingelijfd, mits 
de ontzegging of de ontzetting, hetzij door het 
ve_rstr1Jken __ van den daarvoor bepaalden ter
m1Jn, hetz1J ten gevolge van verleende gratie 
een einde heeft genomen ; 

/. die bij rechterlijke uitspraak in Nederland 
of in Nederlandsch-Indië, Suriname of Curaçao 
van het recht om ooit weder bij de gewapende 
macht te dienen, ontzet, of van den militairen 
stand of van de betrekking van militair ge
ëmployeerde vervallen verklaard is ; 

g. die op grond van gewetensbezwaren wordt 
te werk ge.steld bij een burgerlijken tak van 
Staatsdienst. 

2. T en aanzien van den onder e bedoelden 
persoon blijft toepassing van het eerste iid ach
terwege, indien de ontzegging of de ontzetting 
voorwaardelijk is uitgesproken en geen last 

tot tenuitvoerlegging is gegeven, en kan zij 
achterwege worden gelaten, indien de ontzeg
ging of de ontzetting, hetzij door het verstrijken 
van den daarvoor bepaalden termijn, hetzij ten 
gevolge van verleende gratie reeds een einde 
heeft genomen. 

Schorsing ontslag. 
Art. 47. 1. In geval van oorlog, oorlogs

gevaar of andere buitengewone omstandig
heden kunnen Wij dienstplichtigen langer in 
dienst doen houden dan is bepaald in art. 4/i. 

2. adat van deze bevoegdheid is gebruik 
gemaakt, wordt onverwijld een voorstel vah 
wet aan de Staten-Generaal gedaan, om het 
langer in dienst houden zooveel noodig te be-
palen. • 

HOOFDSTUK XI. 

S t r a f b e p a 1 i n g e n. 

Nalat-igheid inschrijving, 
opgaven en keuring. 

Art. 48. 1. M:et hechtenis van ten hoogste 
veertien dagen of geldboete van ten hoogste 
honderd vijftig gulden wordt gestraft. : 

a. hij, die niet voldoet aan een ingevolge 
art. 4, tweede of derde lid, art. 8, tweede lid, 
of art. 22 op hem rustende verplichting ; 

b. degene, die de in verband met deze wet 
van hem gevraagde opgaven niet of niet naar 
waarheid verstrekt ; 

c. diegene der bestuurders van krankzinni
gen-, idioten-, doofstommen- of blindenge
stichten, rijksopvoedingsgestichten, tucht
scholen, gevangenissen of rijkswerkinrichtingen, 
die niet voldoet aan een ingevolge art. 8, tweede 
lid, op de bestuurders rustende verplichting of 
die niet overeenkomstig door Ons te geven 
voorschriften opgaven verstrekt ter inschrijving 
voor den dienstplicht van in die gestichten op
genomen personen. 

2. Met gevangenisstraf van ten hoogste twee 
maanden of geldboete van ten hoogste zes
honderd gulden wordt gestraft hij, die opzette
lijk een der in het eerste lid bedoelde feiten 
pleegt. 

Nalatigheid inlijving. 
Art. 49. 1. Met hechtenis van ten hoogste 

een maand of geldboete van ten hoogste drie
honderd gulden wordt gestraft : 

a. hij , die ingevolge deze wet ter inlijving 
moet opkomen en niet verschijnt op tijd en 
plaats, voor zijn verschijning bepaald, tenzij 
blijkt, dat voor zijn niet-verschijning een gel
dige reden bestond ; 

b. hij, die niet voldoet aan de ingevolge 
art. 30, eerste lid, op hem rustende verplichting. 

2. Met gevangenisstraf van ten hoogste tien 
maanden of geldboete van ten hoogste drie 
duizend gulden wordt gestraft hij, die opzette
lijk een der in het eerste lid bedoelde feiten 
pleegt. 

Overtredingen en mis
drijven. 

Art. 50. De feiten, bij deze wet strafbaar 
gesteld, worden als overtredingen beschouwd, 
met uitzondering va,n die, strafbaar gesteld 
bij art. 48, tweede lid, en bij art. 49, tweede lid, 
welke als misdrijven worden beschouwd. 
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Opsporing strafbare 
feiten. 

Art. 51. Met de opsporing van de feiten, 
bij deze wet strafbaar gesteld, zijn, behalve 
de in art. 141 van het Wetboek van Strafvor
dering aangewezen personen, belast de mare
chaussee, de militairen der politietroepen en de 
ambtenaren van rijks- en gemeentepolitie. 

HOOFDSTUK XII. 

0 v er g a n g s- e n s I o t b e p a 1 i n g e n. 

Ingeschrevenen lich
ting 1923. 

Art. 52. 1. Zij , die voor de lichting der 
mili .a van 1923 zijn ingeschreven, worden ge
acht Vc den dienstplicht te zijn ingeschreven 
overeenkomstig de bepalingen van deze wet. 

Verzuimde inschrijving. 
2. Zij, die vóór het in werking treden van 

deze wet voor de militie hadden moeten worden 
ingeschreven, doch wier inschrijving niet heeft 
plaats gehad, worden voor den dienstplicht 
ingeschreven, zoodra het verzuim blijkt. 

Toepassing r palingen 
op lichting 1922 en 
vroegere lichtingen. 

3. Door Ons wordt bepaald in hoever de 
wP.ttelijke bepalingen, die laatstelijk vóór het 
in werking treden van deze wet golden, na dat 
in werking treden nog worden toegepast ten 
aanzien van de licht ingen van 1922 en vroegere 
jaren en in hoever de bepalingen van deze wet 
niet voor die lichtingen gelden. 

Tijdelij k-vrijge~telden. 
4. Zij , die bij het in werking treden van deze 

wet ia het. genot zijn van tijdelijke vrij3t.elling 
van den d ienst b~j de militie of , van ontheffing 
van den werkelijken dienst bij de landweer, 
worden, totdat de duur van deze vrijstelling 
of ontheffing zal zijn geëindigd, geacht vrijstel
ling van den dienstplicht te genieten overeen
komstig de bepalingen van deze wet. 

Ter inlijving bestemden. 
5. Zij , die bij het in werking treden van deze 

wet ter inlijving bij de militie bestemd zijn, 
worden geacht overeenkomstig de bepalingen 
van deze wet tot gewoon d ienstplichtige be
stemd te zijn, met dien verstande, dat een deel 
van hen, die voor de licht ing van 1922 ter in
lijving zijn bestemd, alsnog tot buitengewoon 
dienstplichtige kan worden bestemd. 

Ter inlijving opgeroepenen. 
6. Zij, die vóór het in werking t reden van 

deze wet ter inlijving bij de militie zijn opge
roepen, maar nog niet zijn ingelijfd, worden 
geacht overeenkomstig de bepalingen van deze 
wet ter inlijving te zijn opgeroepen. 

Ingelijfden militie en 
landweer. 

Art. 53. 1. Zij, die bij het in werking treden 
van deze wet bij de militie of als dien.•tplich
tige bij de landweer dienen, worden geacht 
overeenkomstig de bepalingen van deze wet 
tot gewoon dienstplichtige bestemd te zijn. 

Landweervrijwilligers. 
2. Zij, die bij het in werking treden van deze 

wet tot de landweer behooren krachtens een 
bij het reservepersoneel der landmacht aan
gegane verbintenis, volbrengen de uit deze ver
bintenis voortspruitende, bij de landweer te 
vervullen, verplichtingen na het in werking 
treden van deze wet bij de landmacht. 
Landstormplichtigen. 

3. Zij, die bij het in werking treden van deze 
wet a ls dienstplichtige behooren tot den land
storm, worden beschouwd als buitengewone 
dienstplicht igen in den zin van deze wet. Voor 
zooveel zij, hetzij vóór, hetzij na den aanvang 
van den landstormplicht. in werkelijken dienst 
zijn geweest, zijn de artikelen 39-42, met 
uitzondering van het derde lid van art. 41, op 
hen van toepassing. Echter geldt voor hen, die 
bij de zeemacht hebben gediend, het bepaalde 
in art. 41, eerste lid, slechts ten aanzien van 
uitrustingsgoederen, die zijn uitgereikt of aan
geschaft na het in werking treden van deze wet. 
De minister kan groepen van dienstplichtigen 
aanwijzen, voor wie het bepaalde in den tweeden 
.volzin niet geldt. 
Vrijgestelden eigen vrij-
willige dienst, enz. 

4. Zij. die vóór het in werking treden van 
deze wet een vrijwillige verbintenis hebben 
aangegaan, niet bij de militie zijn ingelijfd en 
niet tot den landstorm behooren, worden even
eens beschouwd a ls buitengewone dienstplich
tigen in den zin van deze wet, voor zoover het 
in art. 45 bedoelde tijdstip te hunnen aanzien 
nog niet is verstreken en de vrijwillige dienst 
niet is geëindigd om een reden, a ls bedoeld in 
art. 46. Ten aanzien van diegenen hunner, wier 
vrijwillige dienst bij het in werking treden van 
deze wet nog niet is geëindigd, wordt de be
paling van den vorigen volzin eerst toegepast 
van het tijdstip af, waarop zij den vrijwilligen 
dienst verlaten. 
Landstorm vrijwilligers. 

5. Zij, die bij het in werking treden van 
deze wet tot den landstorm behooren krachtens 
een daarbij aangegane verbintenis, volbrengen 
de uit deze verbintenis voortspruitende ver
plichtingen na het in werking treden van deze 
wet bij een onderdeel van de landmacht of bij 
de zeemacht. 

Dienstplichtige res. 
officieren. 

6. Zij, die bij het in werking treden van 
deze wet krachtens art. 79, vijfde lid, der Mili
tiewet of krachtens art. 16, vierde lid, der 
Landweerwet tot het reservepersoneel der 
landmacht behooren, blijven daartoe behooren 
tot het tijdstip, waarop hun dienstplicht vol
gens art. 45 zou eindigen, tenzij hun volgens de 
geldende wettelijke bepalingen eerder ontslag 
wordt verleend. Gedurende den tijd, dien zij 
krachtens deze bepaling dienen na het tij dstip, 
waarop zij volgens de Militiewet of de Land
weerwet zouden zijn ont~lagen, zijn zij niet 
verplicht voor oefeningen in werkelijken dienst 
te komen. 
Militie-officieren. 

7. De wet van 6 Juni 1905 (Staatsblad 
n°. 178) is niet van toepassing op hen, die na 
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1 Maart 1912 uit de militie tot officier zijn be
noemd. 
Gewezen vrijwilligers 
zeemacht. 

8. De dienstplichtigen van de -zeemacht, die 
als vrijwilliger bij de zeemacht zijn ont~lagen 
of die als zoodanig worden ontslagen voordat 
de wettelijke voorzieningen ter uitvoering van 
het bepaalde in ar t. 45, vierde lid, in w_erking 
zullen zijn getreden, komen eerst met mgang 
van den datum van die inwerkingtreding tot 
de Koninklijke marine-reserve te behooren. 

Werkelijke dienst. 
9. Zij, die bij het in werking treden van deze 

wet den werkelijken dienst, dien zij ingevolge 
f'en vroegere wet te vervullen hadden, nog niet 
hebben volbracht, zijn verplicht dien dienst 
nog te vo!brengen, tenzij de minister anders 
bepaaL. 

10 Voor hen, die vóór het in werking treden 
van deze wet ter inlijving bij de militie bestemd 
zijn en hun eerste oefening nog niet hebben 
volbracht, duurt deze oefening niet laPger dan 
zij volgens de Militiewet zou hebben geduurd. 
Hierbij wordt het in art. 79, ze~~e _ lid, der 
Militiewet bedoeld verlengd verbliJf m werke
lijken dienst van dienstplichtigen, die tot onder
officier worden opgeleid, gerekend tot de eerste 
oefening te behooren. 

Lichtingsterkte 1923 
en 1924. 

Art. 54. Voor zooveel de lichtingen van 1923 
en 1924 betreft, kan ten aanzien van het getal 
tot gewoon dienstplichtige te bestemmen per
sonen worden afgeweken van art. 27, eerste lid, 
met dien verstande, dat op het einde van het 
lichtingsjaar het getal van deze tot de land- of 
de zeemacht behoorende personen voor e lk der 
genoemde lichtingen niet meer dan 19,500 mag 
bedragen. 

Titel. 
Art. 55. Deze wet kan worden aangehaald 

onder den titel van "Dienstplichtwet". 

Inwerkingtreding. 
Art. 56. 1. Deze wet treedt in werking met 

ingang van 1 Maart 1922. 
2. Alsdan vervallen de Militiewet (Staatsblad 

1912, no. 21), de Landweerwet (Staatsblad 
1901, no. 160) en de Landstormwet (Staats
blad 1913 n°. 149) met de in die wetten ge
brachte ,vjjzigingen, zoomede de wet van 16 
Februari 1921 (Staatsblad n°. 61). 

TEKST VAN DE ARTIKELEN Il, III en IV 
VAN DE WET VAN 21 JULI 1928 (Staats
blad nr. 225), TOT WIJZIGING VAN DE 

DIENSTPLICHT WET. 
Art. Il. 1. Met uitzondering van de per

sonen, die, indien zij voor den dienstplicht in
geschreven waren, volgens het tweede lid van 
de daar bedoelde registers zouden moeten worden 
afgevoerd, worden zij, die vóór het in werking 
treden van deze wet ingevolge de Dienstplicht
wet voor den dienstplicht hadden moeten wor
den ingeschreven, doch wier inschrijving niet 
heeft plaats gehad, voor den dienstplicht inge
schreven, zoodra het verzuim blijkt. 

2. Zij , die voor de lichting 1930 zijn inge
schreven, doch vol~ens de Dienstplichtwet, 
zooals deze na de wijziging luidt, niet zouden 
worden ingeschreven, worden, voor zoover zij 
niet reeds vóór l Maart 1928 hadden moeten 
worden ingeschreven, van het inschrijvings
register en, zoo noodig, mede van het alpha
betisch register afgevoerd. 

3. Het recht op vrijstelling wegens broeder
dienst van dienstplichtigen van de lichtingen 
van 1923 tot en met 1929 wordt beoordeeld 
naar de bepalingen van art. 13 der Dienstplicht
wet, zooals deze bepalingen vóór de bij deze 
wet aangebrachte wijzigingen luidden. 

4. Hij, die bij het in werking treden van deze 
wet in het genot is van een tijdelijke vrijstelling 
van den dienstplicht, verleend om een der in 
art. 12, ee.rste lid, onder b, c en d, der Dienst
plichtwet genoemde redenen, wordt, indien op
nieuw grond voor vrijstelling aanwezig blijkt, 
voorgoed van den dienstplicht vrijgesteld, be
houdens het bepaalde in art: 12, vijfde. lid, twee
den volzin, dier wet. 

5. De in art. I vermelde wijziging van art. 32, 
tweede lid, der Dienstplichtwet geldt niet ten 
aanzien van hen, die het bewijs van voorge
oefendheid vóór de inwerkingtreding van deze 
wet hebben verworven. 

6. De in art. I vermelde wijzigingen van 
art. 32 en van art. 3:l der Dienstp!ichtwet ten 
aanzien van de zeem11,cht en van de ziekenver
plegers gelden niet voor de lichtingen van 1928 
en vroegere jaren. 

Art. 111. Op Onzen la~t wordt de tekst van 
de Dienstplichtwet, zooals deze met inacht
neming van de aaangebrachte wijzigingen luidt, 
met den tekst van de artikelen II, III en IV 
van deze wet in het Staatsblad bekendgemaakt, 
met dien verstande : 

a. dat de nummering van de hoofdstukken 
III, IV, V en VI der Dienstplichtwet wordt 
veranderd onderscheidenlijk in V, IV, VI en 
III en deze hoofdstukken dienovereenkomstig 
worden gerangschikt ; 

b. dat de artikelen der Dienstplichtwet in 
een onafgebroken reeks worden genummerd 
en ook de aanhaling van nieuw genummerde 
artikelen in andere met de nieuwe nummering 
in overeenstemming wordt gebra.ch~. 

Art. IV. Deze wet treedt in werking op een 
door Ons te. bepalen tijdstip, met uitzondering 
van de in art. I vermelde wijzigingen van art. 3 
en van art. 45, vierde lid , der Dienstplichtwet, 
welke wijzigingen worden geacht t-e zijn in 
werking getreden met ingang onderscheidenlijk 
van 1 Januari 1928 en van l Februari 1925. 

INHOUD DIENSTPLICHTWET. 

Hoofdst. 
I. Algemeene bepalingen 

II. Inschrijving 
III. Loting .. 
IV. Vrijstelling 

V. Keuring .. 
VI. Uitsluiting. 

VIL Inlijving . . . 
VIII. Werkelijke dienst 

IX. Groot verlof . . . 
X. Ontslag ..... 

Artikelen 
1- 5 
6- 9 

10- 11 
12-19 
20- 24 

25 
26-30 
31-38 
39-44 

XI. Strafbepalingen . . . . . . 
XII. Overgangs- en slotbepalingen 

45-47 
48-51 
52-56 
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24 October 1928. BESLUIT, houdende bepa
ling van het tijdstip. waarop de wet van 
21 Juli 1928 (Staatsblad n°. 255) tot wij
ziging van de Dienstplichtwet in werking 
treedt. S. 407. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Defensie en van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 22 October 1928, Vlle Afd., 
n°. 257 H; 

Gelet op art. IV der wet van 21 Juli 1928 , 
(Staatsblad n°. 255) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
pal en: 

De wet van 21 J ul i 1928 (Staatsblad n°. 
255) tot wijziging•van de Di enstplichtwet, met 
uitzondering van de in art. I van eerstgenoem
de wet vermelde wijzigingen van art. 3 en van 
art. 43, vierde lid, der Dienstplichtwet, treedt 
in werking met ingang van 1 November 1928. 

Onze Ministers van Defensie en van Binnen
landsche Zaken en Landbouw zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

Het Loo, den 24sten October 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van D efensie, L a m b o o y . 
De 1Jfiniste1· van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, J. B. Kan. 
(Uitgeg.· 27 Octobe1· 1928.) 

24 October 1928. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente 
Zelhc,n d.d. 17 Augustus 1928, houdende 
vasts teil ing eene1· verorcleni ng op de win
kels! uiting. S. 408. 

Geschorst tot 1 Maart 1929. 

24 October 1928. BESLUIT tot aanvulling en 
wijziging van het Rjjkstelefoonreglement 
1919, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 6 December 1919 (Staatsbw.d n°. 803), 
laatstelijk gewijzigd en aangevuld bij dat 
van 29 November 1926 (Staatsbw.d n°. 387). 
s. 409. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
In aanmerking nemende, dat het wensche

lijk is het Reglement voor den dienst der 
Rijkstelefoon, vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van 6 December 1919 (Staatsbw.d n°. 803), 
laatstelijk gewijzigd en aangevuld bij dat van 
29 November 1926 (Staatsbw.d n°. 387), nader 
aan te vullen en te wijzigen ; 

Gelet op artikel 16 der Telegraaf- en Tele
foonwet 1904 (Staatsbw.d n°. 7) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 5 September 1928, n°. 4, 
Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 October 1928, n°. 30) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 October 1928, n°. 3, 
Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Art. I. Tusschen artikel 4 en artikel 5 
van het Rijkstelefoonreglement 1919 wordt 
opgenomen een nieuw artikel genummerd 4bis, 
luidende als volgt : 

"1. Aan locale Rijkstelefoonaansluitingen 

kunnen huistelefooninrichtingen worden ver
bonden, voor zooveel deze door of vanwege 
het Rijk zijn aangelegd en worden onderhouden. 

2. Van een huistelefooninrichting, die aan 
een locale Rijkstelefoonaansluiting is verbonden 
en niet door of vanwege het Rijk wordt onder
houden, is de hoedanigheid, het gebruik, het 
uitbreiden, het wijzigen en het onderhouden 
aan de goedkeuring van den Directeur-Generaal 
der Posterijen en Telegrafie onderworpen. 
Indien terzake een contract wordt afgesloten, 
vernieuwd of verlengd, behoeft de duur van 
zoodanig contract eveneens de goedkeuring 
van den Directeur-Generaal." 

Art. II. Artikel 28, punt 23 wordt ver
vangen door het ,-olgende : 

"Voor elk toestel van een aau een locale 
Rijkstelefoonaansluiting verbonden en niet 
door het Rijk onderhouden telefooninrichting, 
met hetwelk over de Rijkslijnen kan worden 
gesproken, is verschuldigd ... . f 5,- per jaar." 

Punt "22" wordt genummerd "23", punt 
,.23" wordt genummerd "22". 

Art. III. In artikel 31 wordt na punt 4-
ingevoegd een nieuw lid, genummerd 5, luidende 
als volgt: 

,.Indien de invloed, welken de maatschappe
lijke samenhang van twee plaatsen op het 
verkeer tusschen de beide in die plaatsen 
gelegen kantoren uitoefent, Ons daartoe aan
leiding geeft, worden door Ons voor huur- en 
uurlijnen tusschen deze kantoren de vereischte 
bedragen vastgesteld met afwijking van het 
hiervoren bepaalde tarief." 

In verband met het vorenstaande worden 
de tegenwoordi~e leden 5 tot en met 10 van 
artikel 31 gew\Jzigd in 6 tot en met ll. 

Art. IV. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van den tweeden dag na dien der 
dagteekening van het Staatsbw.d, waarin het 
is geplaatst, met uitzondering van de in artikel 
III genoemde aanvulling, welke geacht wordt 
1 April 1928 in werking te zijn getreden. 

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

H et Loo, den 24sten October 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van WaterBtaat, H. v. d . V egt e. 
(Uitge,g. 5 Nov. 1928.) 

24 October 1928. KONINKLIJK BESLUIT 
(Armenwet art. 15). B. en W. zijn niet 
bevoegd een collecte te stuiten om beweeg
redenen, ontleend aan de belangen van 
andere instellingen van weldadigheid, aan 
welke zij voorrang meenen te moeten toe
kennen, zooals die, wier zetel in de ge
meente gevestigd is, of die, welke reeds 
lang in de gemeente plegen te collecteeren. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
de Verecni ging "Zonnestraal", gevestigd te 
's-Gravenha ::;e tegen stuiting door Burgemees
ter en Wethouders van Breda van eene aldaar 
op 30 Juni 1928 te houden collecte; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 October 1928, n°. 870; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
18 October 1928, n°. 2348, Afd. Armwezen; 

0. dat het bestuur der Vereeniging "Zon
nestraal", Nederlandsche Vereeniging tot het 
oprichten van arbeidskolonies voor tubercu
loselijders in Nederland, bij schrijven van 4 
April 1928, aan Burgemeester en Wethouders 
van Breda kennis heeft gegeven van zijn voor
nemen, om op 30 Juni 1928 te Breda ten be
hoeve van deze Vereeniging eene openbare 
collecte te doen houden; 

dat Burgemeester en W0thouders van Breda 
bij besluit van 4 Juni 1928, deze voorgenomen 
collecte hebben gestuit, op grond van de na
deelen, welke van deze collecte zouden worden 
ondervonden door instellingen van weldadig
heid, in hunne gemeente gevestigd; 

dat van dit besluit de Voorzitter der ge
noemde Vereeniging, namons het Bestuur, bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
de voorgenomen collecte niet strijdig is met 
het belang der openbare orde en daartegen 
ook niet uit anderen hoofde met grond be
zwaar kan worden gemaakt; dat Burgemees
ter en \Vethouders z. i. niet bevoegd zij n, het 
aantal collecten in hunne gemeente te beper
ken; dat Burgemeester en Wethouders niet 
gerecht.igd zijn, collecten van wettig erkende 
Instellingen van Weldadigheid te weren en 
zeer zeker niet de onderwerpelijke collecte, 
voorgenomen door zoodanige instelling en ten 
bate van een doe) van algemeen nut, n .l. voor 
kostelooze verpleging van tuberculoselijders 
van alle gezindten, zonder onderscheid en uit 
heel het land, in de Inrichting voor Arbeids
therapie van zijne Vereeniging; dat, voor het 
geval zou moeten worden aangenomen, dat 
Burgemeester en Wethouders wèl bevoegd zijn, 
het aantal collecten te beteugelen, het daarbij 
dan niet zou opgaan, collecten van elders ge
vestigde instellingen van weldadigheid te we
ren ten gunste van plaatselijke instellingen 
van weldadigheid, a lleen omdat laatstgenoem
de ter plaatse gevestigd zijn, en zonder het 
afwegen van belangrijkheid ; dat dit in het 
geheel niet zou opgaan ten aanzien van elders 
gevestigde instellingen van weldadigheid, wier 
arbeid ook den ingezetenen der betrokken ge
meente ten nutte is, gelijk het werk van zijne 
vereeniging; dat hij ten slotte de juistheid 
van het motief, dat plaatselijke instellingen 
van weldadigheid van de collecte van zijne 
Vereeniging nadeelen zouden ondervinden, 
niet kan erkennen en daarenboven nog ge
gronde reden heeft om aan te nemen, dat wèl 
aan andere elders gevestigde instellingen gele
genheid wordt gegeven, te Breda te collectee
ren; dat bovendien de bestreden beslissing van 
gebrekkigen vorm en onvoldoende gemotiveerd 
is, en z. i. ook daarom vernietigd behoort te 
worden; 

0. dat het 2e lid van art. 15 der Armenwet 
aan Burgemeester en Wethouders de bevoegd
heid toekent eene openbare inzameling van 
gelden, a ls bedoeld in het l e l id, te stuiten; 

dat bij de toepassing van deze wetsbepaling, 
welke ter uitvoering van de Armenwet te de
zen aanzien de medewerking van het Gemeen
tebestuur vordert en niet raakt de zorg voor 
de huishouding der gemeente, richtsnoer be
hoort te zijn het a lgemeen belang, zooals dit 
in de Armenwet erkenning vindt; 

dat de Armenwet, blijkens hare bepalingen, 
als beginsel huldigt gelijkelijke vrijheid in de 
uitoefening van haar taak voor alle instellin
gen van weldadigheid zonder onderscheid; 

dat daarmee niet vereenigbaar is het stuiten 
- gelijk in het onderhavige geval - van eene 
door eene instelling van weldadigheid voor
genomen collecte om beweegredenen, ontleend 
aan de belangen van andere instellingen van 
weldadigheid, aan welke Burgemeester en-Wet
houders voorrang meenen te moeten toeken
nen, zooals die, wier zetel in de gemeente ge
vestigd is, of die, welke reeds lang in de ge
meente plegen te collecteeren; 

dat mitsdien de door Burgemeester en Wet
houders ten aanzien van de door de Vereeni
ging "Zonnestraal" voorgenomen collecte toe
gepaste stuiting niet kan worden gehand
haafd; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het bestreden besluit van Burgemeester en 
Wethouders van Breda van 4 Juni 1928 te 
vernietigen. 

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

25 October 1928. BESLUIT, houdende aan
wijzing van eene losplaats van ruw zout 
of zouthoudend water. S. 410. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 19 October 1928, n°. 3, Ac
cijnzen; 

Gezien artikel 5 der wet van 27 September 
1892 (Staatsblad n° . 227), artikel 2 van On& 
besluit van 3 Januari 1908 (Staatsblad n°. 2) 
én Ons besluit van 3 April 1928 (Staatsblad 
n°. 92); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
pal en: 

:Met ingang van de dagteekening van dit 
besluit wordt Boi·enkarspel mede aangewezen 
als losplaats van ruw zout of zouthoudend 
water bij invoer langs riv ieren en kanalen. 

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

Het Loo, den 25sten October 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, de Geer. 
(Uitgeg. 7 November 1928.J 

25 October 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
12;~ · (Gemeentewet art. 194c). E en raadsbe

sluit tot vervreemding van klokken uit 
een carillon, die zich op het tijdstip dat 
de Raad tot hare vervreemding besloot,. 
nog op hare plaats in den toren bevonden, 
strekt tot vervreemding van onroerend 
goed, zoodat daarop de goedkeuring van 
Ged. Staten wordt vereischt. De mogelijk
heid dat de klokken ten aanzien waarvan 
bedongen was, dat zij in Mederland zullen 
worden geplaatst, voor Nederland teloor 
zullen gaan, wanneer de overeenkomst, 
op de nakoming waarvan de Ned. Klokken
en Orgelraad zal toezien, niet wordt nage
leefd, is geen aanleiding om de goedkeuring 
aan het raadsbesluit te onthouden. 
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Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Zierikzee tegen de bij 
schrijven van 3 Juni 1927, n° . 181, Se Afd. 
door Ged. Staten van Zeeland aan het bestuur 
der voornoemde gemeente kenbaar gemaakte 
beslissing, dat zij goedkeuring onthouden aan 
het raadsbesluit van 7 Maart 1927, n°. 10, 
waarbij, onder de daarin nader omschreven 
voorwaarden, aan de N. V. Fabriek van Uur
werken, Carillons en Raderwerken, voorheen 
J . H. Addicks en Zoon te Amsterdam, aan 
welke is opgedragen het in overleg met den 
Nederlandschen Klokken- en Orgelraad te 
Utrecht uitvoeren van de vernieuwing enz. 
van het carillon in den Stadhuistoren, worden 
afgestaan de vrijkomende klokken uit dat 
carillon; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
4 Januari 1928, n°. 844 en van 23 Mei 1928, 
n°. 344/280; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenl andsche Zaken en Landbouw van 
20 October 1928, n°. 9342 I afd. B .B.; 

0. dat de Raad der gemeente Zierikzee in 
zijne vergadering van 2 November 1926 o. a. 
heeft besloten onderhands op te dragen aan 
de N. V. Fabriek van Uurwerken, Carillons 
en Raderwerken voorheen J. H. Addicks en 
Zoon te Amsterdam, agenten van John Tayler 
en Co., klokkengieters te Loughborough, En
geland, voor de som van f 8150, de geheele 
restauratie van het carillon in den Stadhuis
toren; 

dat Ged. Staten van Zeeland bij besluit van 
17 December 1926, n°. 38, l e Afd. aan dit 
raadsbeslui t hunne goedkeuring verleenden; 

dat, in verband met de omstandigheid, dat 
de N. V. aan welke de opdracht was verstrekt, 
mede had bedongen, dat de oude vrijkomenae 
klokken van het carillon aan haar zouden 
worden afgestaan en dat anders eene prijsver
hooging van f 1600 zou noodzakelijk zijn, de 
gemeenteraad in zijne vergadering van 7 
Maart 1927 nader heeft besloten aan die N. V. 
bedoelde klokken af te staan, onder voorwaar
de, dat zij in Nederland worden geplaatst; 

dat Ged. Staten daarop bij hun besluit van 
3 Juni 1927, n°. 181, Se afd., hunne goed
keuring aan het raadsbesluit van 7 Maart 
1927 hebben onthouden, op grond, dat de klok
ken van het carillon onroerend zijn door be
stemming, zoodat een raadsbesluit tot ver
vreemding van die klokken goedkeuring van 
Ged. Staten behoeft; dat voor de N. V . 
slechts eene moreele verplichting bestaat om 
de klokken binnen Nederland te behouden, 
welke verplichting bij overdracht van de klok
ken aan derden geheel zou vervallen; dat de 
mogelijkheid dus geenszins uitgesloten is, dat 
deze klokken een sieraad der zestiende-eeuw
sche klokkengieterskunst, te eeniger tijd voor 
ons land zullen teloor gaan, hetgeen h. i. in 
strijd is met het algemeen belang; 

dat van dit besluit de gemeenteraad bij Ons 
in beroep is gekomen aanvoerende dat een 
carillon weliswaar onroerend is door bestem
ming maar dat, wanneer het carillon van zijne 
p laats is verwijderd en vervangen is door an
dere klokken, de oude klokken roerende goe
deren zijn geworden; dat het hem niet duide-

lijk is, waarom het in het algemeen belang 
zou zijn, dat de oude klokken in de gemeente 
of in het land moeten blijven; dat het behoud 
van de oude klokken voor zijne gemeente eene 
volkomen nutteleoze uitgave van f 1600 mede
brengt, terwij l zij terecht wuden komen in een 
pakhuis of kelder; dat hij het algemeen be
lang veel meer gediend acht door een wellui
dend, opvroolijkend carillon dan door ~et be
waren van een aantal gescheurde en met-wel
luidende oude klokken die woals de Klokken
raad ook van oordeel 'is, slechts uit een anti
quarisch oogpunt van eenig belang zijn; 

0. dat door Ged. Staten bij hun bestreden 
besluit - blijkens nadere inlichtingen, inge
wonnen naar aanleiding van een schrijven van 
den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, genomen met inachtne
ming van den termijn, gesteld in art. 196 der 
Gemeentewet - is aangenomen en door den 
appellant niet is weersproken, dat de klokken 
zich op het tijdstip, dat de gemeenteraad tot 
hare vervreemding besloot, nog op hare plaats 
in den toren bevonden; 

dat het raadsbesluit mitsdien moet geacht 
worden te strekken tot het vervreemden van 
onroerend goed, zoodat daarop de goedkeuring 
van Ged. Staten vereischt wordt ; 

0. wat de zaak zelve betreft, dat blijkens de 
stukken, de ko ten van vernieuwing van het 
carillon met f 1600 verhoogd zullen worden, 
indien de vrijkomende klokken niet aan de 
N. V., aan welke de opdracht is verstrekt, 
worden afgestaan; 

dat de met de . V. getroffen regeling wel
iswaar geen algeheele zekerheid verschaft, dat 
de klokken in Nederland zullen worden ge
plaatst, doch dat op goeden grond mag wor
den aangenomen, dat de N. V . aan hare ver
plichtingen ten deze, op de nakoming waarvan 
de Nederlandsche Klokken- en Orgelraad zal 
toezien, zal voldoen; 

dat onder deze omstandigheden moet worden 
geoordeeld dat in de mogelijkheid, dat de 
klokken voor Nederland teloor zullen gaan, 
geen aanleiding is gelegen de goedkeuring 
aan het raadsbesluit te onthouden; 

dat Ged. Staten mitsdien ten onrechte de 
goedkeuring van het raadsbesluit hebben ge
weigerd; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : . 

met vernietiging van het bestreden beslmt 
van Ged. Staten van Zeeland van 3 Juni 1927, 
n°. 181, Se Afd., het besluit van den Raad 
van Zierikzee van 7 Maart 1927 n°. 10 goed 
te keuren. 

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

25 October 1928. RONDSCHRIJVEN van 
den Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan H eeren Commissarissen 
der Koningin in de onderscheidene provin
ciën betreffende akten van den Burger
lijke~ Stand Nederland-Zwitserland. 

Ten vervolge op de tot U H.E.G. g~ri?hte 
gemeenschappelijke circnl_aires van den M1ruste~ 
van Justitie en van miJ, d.d. 6/23 Februari 
1928, le Afdeeling C., n°. 885, Afdeeling B.B., 
no. 1239 (akten van den Burgerlijken Stand 
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nopens Belgen), 17 Maart 1928, n°. 2225 
(huwelijksakten Duitschland-Nederland), en 
1 ûctober 1928, n°. 8754, Afdeeling B.B. (over
lijdensakten Tsjecho-Slowakye), heb ik de 
eer, mede namens den Minister van Justitie, 
U H .E.G. mede te deelen, dat de Regeering 
van Zwitserland heeft te kennen gegeven het 
op prijs te stellen voortaan, behalve afschriften 
van de huwelijksak,ten ingevolge het Haagsche 
Huwelijksverdrag, mede te ontvangen afschrif
ten van de andere akten van den burgerlijken stand, 
welke Zwitsers betreffen. Al deze afschriften 
zouden door de ambtenaren van den burger
lijken stand aan U. H.E.G. kunnen worden 
gezonden, terwijl door U H.E.G. die stukken 
dan, gelijk thans reeds met de huwelijksakten 
geschiedt, tweemaal 's jaars (Januari on Juli) 
kunnen worden doorgezonden aan den Minister 
van Buitenlandsche Zaken. 

Tevens vestig ik de aandacht op het Konink- · 
lijk besluit van 26 September 1928 (Staatsblad 
n°. 385), waarbij is bekend gemaakt de tekst 
der tusschen Nederland en Zwitserland gewis
selde verklaring, waarbij is overeengekomen, 
dat afschriften (en uittreksels) van akten van 
den burgerlijken stand, in Nederland of Zwit
serland opgemaakt, niet behoeven te zijn gele
galiseerd om in het andere land te dienen, mits 
zij voor eensluidend zijn verklaard door den 
bewaarder der registers ( of dengeen, die hem 
vervangt) en de authenticiteit er van niet in 
twijfel kan worden getrokken. Ten aanzien 
van de Zwitsersche stukken geldt bovendien, 
dat zij moeten voorzien zijn van een stempel
afdruk. Deze regeling is op 1 October 1928 in 
werking getreden. 

U H.E.G. zoude kunnen goedvinden te be
vorderen, dat een en ander te kennis komt van 
de ambtenaren van den burgerlijken stand in 
Uw gewest. (B.) 

29 Octob e,· 1928. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 4 November 1913 te 's-Gravenhage tus
schen N ede,·land en Chili gesloten consu
lair verdrag, betreffende de toelating van 
consulaire ambtenaren van Chili in Ne
derlandsch-lndië, Surinarne en Cu,·açao 
(Staatsblad 1928, n°. 289}. S. 411. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de wet van 21 Juli 1928 (Staatsblad 

n°. 289}, houdende goedkeuring van het op 
4 November 1913 te 's-Gravenhage tusschen 
N ederland en Chili gesloten consulair ver
drag, betreffende de toelating van consula ire 
ambtenaren van Chili in Nederlandsch-lndië, 
Surina,ne en Curaçao, van welk verdrag een 
afdruk bij dit besluit is gevoegd; 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van dat verdrag op 29 September 1928 
te 's-G,·avenhage zijn uitgewisseld; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 23sten Octo
ber 1928, Directie van het Protocol, n°. 33117; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd verdrag te doen bekend ma

ken door de plaatsing van dit besluit in het 
Staatsblad. 1 

1 Zie voor de tekst van het verdrag de wet 
van 21 Juli 1928, S. 289. 

19:lS 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
vàn Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo den 29sten October 1928. 
' WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

( Uitgeg. 12 N overnber 1928.} 

30 October 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920, art. 72 j0 101, 
5• lid). De kosten van vernieuwing van 
een houten gangvloer, die versleten is, 
vallen niet onder art. 72, doch onder die 
van instandhouding, bedoeld in art. 101 
lid 5 ; deze kosten veranderen niet van 
aard, omdat in plaats van een houten 
vloer een terrazzo-vloer wordt aangebracht 
tengevolge waarvan immers niet de bouw 
of de inrichting der school is gewijzigd. 

De kosten van bestrating van de speel
plaats kunnen worden aangemerkt als 
kosten van verandering van inrichting van 
het schoolgebouw met bijbehoorenden 
grond in den zin van art. 72, daar tengevol
ge van deze verandering de speelplaats 
beter aan zijne bestemming zal beant
woorden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Slochteren tegen het 
besluit van Ged. Staten van Groningen van 
15 Maart 1928, letter C.C., 3e Afdeeling, 
waarbij met vernietiging van het besluit van 
dien Raad van 28 September 1927, n°. 33, is 
bepaald, dat de door het Roomsch-Katholieke 
Kerkbestuur der parochie van den Heiligen 
Martinus, gevestigd te Martenshoek (gemeente 
Hoogezand) overeenkomstig art. 72 der Lager
Onderwijswet 1920 gevraagde medewerking 
voor eene bestrating van het speelterrein en 
voor het doen leggen van een tenazzovloer 
in de schoolgang ten behoeve van de 
Roomsch-Katholieke bijzondere school te Sloch
teren Foxham E 67, alsnog behoort te worden 
verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 Juli 1928, n°. 601; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
24 ûctober 1928, n° . 23110, Afd. L.O.F.; 

0. dat de Raad der gemeente Slochteren 
bij het besluit van 28 Sept. 1927, n°. 33, afwij
zend heeft beschikt op het verzoek van voor
noemd schoolbestuur om, ingevolge art. 72 der 
Lager-Onderwijswet 1920, de benoodigde gel
den beschikbaar te stellen voor eene bestra
ting van het speelterrein en het doen leggen 
van een terrazzovloer in de schoolgang ten 
behoeve van zijne school te Slochteren, Fox
ham E 67; 

dat de Raad daarbij heeft overwogen, dat 
het Bestuur deze aanvrage doet naar aanlei
ding van de door den Inspecteur van het 
Lager-Onderwijs in de Inspectie Appingedam 
na zijn laatste bezoek gemaakte opmerkingen, 
dat 1 °. het schoolplein slecht in orde is en 
dringend verbetering eischt; 2°. dat de hou
ten vloer in de schoolgang door een steenen 

60 
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of betonnen vloer dient te worden vervangen; 
dat uit het ter zake van dit adres door den 
gemeente-opzichter naar aanleiding van een 
door hem ingestel d onderzoek uitgebracht rap
port blijkt: 1 °. ,,dat het speelterrein is voor
zien van een sintellaag, waarover een zeer 
dunne grintlaag, welke grintlaag grootendeels 
reeds weer onder zand is geloopen, zoodat 
bijna niet meer zichtbaar is, dat grint is aan
gebracht"; 2°. ,,dat de houten gangvloer in 
een zeer slechten staat van onderhoud ver
keert, aangezien deze hier en daar gaten ver
toont en overigens de planken grootendeels zijn 
vergaan, zoodat die vloer noodzakelijk hersteld 
of door een anderen vervangen moet worden" ; 
dat alzoo duidelijk blijkt dat hier geen sprake 
is van verbouw of verandering van inrichting, 
doch van gewoon onderhoud; dat art. 101 der 
Lager-Onderwijswet 1920 voorschrijft, dat de 
gemeente aan de besturen der in art. 97, le 
lid, bedoelde scholen de kosten van instand
houding der schoolgebouwen vergoedt, waar
onder ook behooren te worden gebracht de 
kosten van instandhouding van de school
pleinen; dat de instandhouding van het ge
bouw (en plein) noodzakelijk medebrengt, 
onderdeelen van dit gebouw (plein) te ver
nieuwen; dat dus het bestuur wel degelijk de 
ter zake van de genoemde verbeteringen -
inderdaad herstellingen - gemaakte kosten 
in rekening kan brengen, doch langs den weg 
van art. 101 e. v. der Lager-Onderwijswet 
1920, en hiervoor niet gelden kunnen worden 
aangevraagd krachtens art. 72 der Lager
Onderwijswet 1920; 

dat, nadat het Schoolbestuur bij Ged. Staten 
van Groningen in beroep was gegaan, dit col
lege bij besluit van 15 Maart 1928 met ver
nietiging van het bestreden Raadsbesluit heeft 
bepaald, dat de gevraagde medewerking als
nog moet worden verleend, daarbij overwe
gende, dat met het oog op de jurisprudentie, 
zooals die zich in den laatsten tijd heeft ont
wikkeld, kan worden aangenomen, dat het 
bestraten van een speelterrein en het leggen 
van een terrazzovloer in de schoolgang ter 
vervanging van een versleten houten vloer 
mogen worden geacht te vallen onder het 
begrip "verandering van inricht ing", waarvan 
sprake is in art. 72 der Lager-Onderwijswet 
1920; dat de Raad, waar de aanvrage vol
deed aan de in art. 73 der Lager-Onderwijs
wet 1920 omschreven vereischten, zijne mede
werking derhalve niet had mogen weigeren; 

dat van dit besluit de Gemeenteraad van 
Slochteren bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat de verbeteringen noodig waren 
wegens den slechten onderhoudsroestand, waar
in zoowel het speelplein als de gangvloer ver
keeren; dus zuiver het karakter dragen van 
onderhoudswerken; dat dit karakter niet ver
andert, doordat de verbeteringen geheele of 
gedeeltelijke vernieuwing van het schoolge
bouw (plein) betreffen, dan wel of steen in 
plaats van hout wordt gebruikt of dat deze 
verbeteringen noodig zijn wegens verrotting 
dan wel wegens slijtage der oude materialen; 

0. dat blijkens de stukken de houten gang
vloer van de Roomsch-Katholieke school te 
Foxham E 67 in zoodanigen slechten toestand 
verkeert, dat algeheele vernieuwing wensche
lijk is; 

dat de kosten van zoodanige vernieuwing 

1 
krachtens hunnen aard vallen onder die van 
instandhouding, als bedoeld in art. 101 , lid 5, 
der Lager-Onderwijswet 1920; 

dat deze kosten niet van aard veranderen, 
omdat in plaats van een houten vloer een 
terrazzovloer wordt aangebracht, ten gevolge 
waarvan immers niet de bouw of de inrichting 
van de school is gewijzigd; 

dat mitsdien de R aad van de gemeente 
Slochteren terecfil voor deze vernieuwingen 
geen gelden, ingevolge a rt. 72 der Lager
Onderwijswet 1920 heeft beschikbaar gesteld 
en Ged. Staten daartoe ten onrechte alsnog 
medewerking hebben bevolen ; 

0. ten aanzien van de bestrating van de 
speelplaats, dat de kosten van dit werk kun
nen worden aangemerkt als kosten van veran
dering van inrichting van het schoolgebouw 
met bijbehoorenden grond in den zin van art. 
72 der Lager-Onderwijswet 1920, daar ten ge
volge van deze verandering de speelplaats 
beter aan zijne bestemming zal beantwoorden; 

dat mitsdien de R aad van de gemeente 
Slochteren te dezen aanzien de gevraagde me
dewerking ten onrechte heeft geweigerd en 
Ged. Staten terecht deze a lsnog hebben bevolen; 

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

1 °. het beroep ongegrond te verklaren, voor 
zoover betreft de door Ged. Staten bevolen 
medewerking voor de verandering van de 
speelplaats; 

2°. voor het overige met vernietiging, voor 
zoover noodig, van het bestreden besluit van 
Ged. Staten van Groningen van 15 Maart 
1928 Letter C.C., 3e Afdeeling, het besluit 
van den R aad van de gemeente Slochteren 
van 28 September 1927 te handhaven, voor 
zoover medewerking is geweigerd voor de ver
andering van den houten gangvloer in een 
terrazzovloer. 

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

30 October 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 101, 2• lid). 

Bij de berekening der vergoeding, be
doeld in het 2• lid, mag de gemeente niet 
ten volle van de uitgaven aftrekken h etgeen 
zij heeft ontvangen wegens het in gebruik 
geven van schoollokalen, doch slechts de 
meerdere kosten van verlichting, enz., wel
ke van dat in gebruik geven het gevolg zijn 
geweest. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur der Vereeniging voor uitgebreid 
lager onderwijs op Gereformeerden grondslag 
te Zeist, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Utrecht van 4 Juni 1928, 3e Afd., n°. 
1335/1027, waarbij met vernietiging in zoo
verre van het besluit van den Raad der ge
meente Zeist van 29 September 1927, ten be
hoeve van de bijzondere school voor Uitge
breid Lager Onderwijs dier Vereeniging aan 
de Fransen van de Puttelaan 9, aldaar, nader 
is vastgesteld de vergoeding, bedoeld in art. 
101, le -lid der Lager-Onderwijswet 1920 over 
het jaar 1924, met inbegrip van de driejaar
lijksche verrekening overeenkomstig het acht
ste lid van dit wetsartikel over het tijdvak 
1922 rot en met 1924; 
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Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van· 
3 October 1928, n°. 910; 

Op de voordracht van Onzen l\iinister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
24 October 1928, n°. 22782, Afd. L.O.F.; 

0. dat de Raad der gemeente Zeist, onder 
2° en 3° van zijn besluit van 29 September 
1927, ter nadere vaststelling o. a. ten aanzien 
van de bovengenoemde school van de vergoe
ding bedoeld in art. 101, le lid, der Lager-On
derwijswet 1920 over het jaar 1924, met inbe
grip van de driejaarlijksche verrekening over
eenkomstig het Se lid van dit wetsartikel over 
het tijdvak 1922 tot en met 1924, het bedrag 
der werkelijk gemaakte kosten over de jaren 
1922, 1923 en 1924 voor deze school heeft vast
gesteld op het bedrag in kolom 7 van den bij 
dit Raadsbesluit behoorenden staat vermeld, 
zijnde dit, in verband met aftrek van school
gelden, een negatief bedrag van f 843 .61, als
mede d0 vergoeding, bedoeld in art. 101 der 
Lager-Onderwijswet 1920 over 1924, met in
achtneming van het achtste lid van dat arti
kel, voor de-;;e school vastgesteld op het be
drag, in kolom 9 van den evenbedoelden 
staat vermeld, zijnde dit, eveneens in verband 
met aftrek van schoolgelden, een negatief be
drag van f 666. 97; 

dat, nadat het schoolbestuur tegen dit Raads
besluit bij Ged. Staten van Utrecht in beroep 
was gegaan, dit college bij besluit van 4 Juni 
1928, 3e afd. n°. 1335/1027, heeft bepaald als 
volgt: 

1°. het besluit van den Raad der gemeente 
Zeist van 29 September 1927 te vernietigen, 
voor zoover de punten 2 en 3 aangaat ten aan
zien van de school voor uitgebreid lager on
derwijs aan de Fransen van de Puttelaan n°. 
9 te Zeist, staande onder het Bestuur der 
Vereeniging voor uitgebreid lager onderwijs 
op Gereformeerden grondslag te Zeist; 

2°. A. de bij art. 101, eerste lid, der Lager
Onderwijswet 1920 bedoelde vergoeding over 
1924, voor de hiervorenbedoelde school, te 
bepalen op 55 X f 25.57 = f 1406.35, zonder 
aftrek van de verschuldigde schoolgelden; 
doch aangezien deze over 1924 f 2013.03 be
dragen, komt het meerdere of f 606.68 voor 
storting in de gemeentekas in aanmerkmg, 
behoudens toepassing van het achtste lid van 
art. 101; B. de vermindering, bedoeld bij het 
achtste lid van voormeld wetsartikel, over de 
jaren 1922 tot en met 1924 te bepalen op nihil 
berekend als volgt: 

De uitgaven bedroegen, volgens het over
gelegde specificatieboek der rekeningen, over 
1922 tot en met 1924 . . . . . f 6431.13 
van welk bedrag door den Raad is 
afgetrokken f 1191.80 
waaronder ten onrechte 
afgetrokken : 
onkosten ouderavonden 

administratie
kosten 

f 45.30 

" 77.50 
" 122.80 

zoodat terecht is afgetrok-
ken . ,, 1069.-

en dus voor vergoeding in aanmer-
king komt . { 5362.13 

welk bedrag moet worden verminderd met de 
verschuldigde schoolgelden ad f 6082.94, zoo
dat het schoolbestuur over de jaren 1922 tot 
en met 1924 geen aanspraak zou kunnen ma
ken op eene vergoeding, daar de schoolgelden 
deze aanspraak met f 720.81 overtreffen; 

De vergoeding (zonder toepassing van het 
achtste lid van art. 101), waarop het School
bestuur recht heeft, bedroeg over de jaren 
1922 tot en met 1924, zonder aftrek van de 
verschuldigde schoolgelden f 5299.62, terwijl 
deze schoolgelden over die drie jaren f 6082.94 
hebben bedragen, zoodat de vermindering van 
het achtste lid niet behoeft te worden toege
past. Daarentegen zal een bedrag van f 783.32 
in de gemeentekas moeten worden gestort we
gens verschil in meer tusschen de verschul
digde schoolgelden en de vergoeding over 
genoemd driejarig tijdvak; 

dat Ged. Staten daarbij o. a. hebben over
wogen, dat het 'bezwaar van den appellant is 
gericht tegen de wijze, waa1·op door den Raad 
het over 1924 per leerling van de openbare 
scholen ten laste van de gemeente gebleven 
bedrag, voor zoover de overeenkomstige open
bare school aangaat, is berekend, en wel om
dat door den Raad van de uitgaven is afge
trokken een bedrag, groot f 450 wegens ont
vangen huur voor medegebruik van lokalen 
door de handelsschool, welk bedrag door den 
appellant te hoog wordt geacht en omdat 
eveneens buiten rekening is gelaten het door 
de gemeente aan de vereeniging voor meer 
uitgebreid lager onderwijs over 1924 gegeven 
subsidie, dat het bezwaar van den appellant 
voorts is gericht tegen het feit, dat door den 
Raad bij de berekening van de vermindering, 
bedoeld bij het Se lid van art. 101 der Lager
Onderwijswet 1920, de kosten van aanschaf
fing van het boekwerk "Neerlands Welvaart" 
niet zijn beschouwd als uitgaven, in aanmer
king komende voor de bij dat wetsartikel be
doelde vergoeding; dat naar het oordeel van 
hun college door den appellant niet aanne
melijk is gemaakt, dat het door den Raad bij 
de berekening van het onkostenbedrag per 
leerling van de overeenkomstige openbare 
school, bedoeld in art. 101, 2e lid, der Lager
Onderwijswet 1920, afgetrokken bedrag, groot 
f 450 wegens van de handelsschool ontvangen 
huur voor medegebruik van lokalen, te hoog 
zoude zijn berekend, zoodat het ingestelde be
roep op dit punt ongegrond moet worden ge
acht; dat de Raad terecht bij de berekening 
van meerbedoeld onkostenbedrag per leerling 
van de openbare school buiten rekening liet 
een bedrag groot f 20, wegens subsidie, ver
leend aan de Vereeniging voor meer uitge
breid lager onderwijs, aangezien het subsidie 
niet uitsluitend strekt ten behoeve van het 
openbaar onderwijs; dat de Raad terecht de 
kosten wegens aanschaffing van het boekwerk 
"Neerlands Welvaart" niet voor gemeentelijke 
vergoeding in aanmerking deed komen, aan
gezien die kosten de normale eischen aan het 
onderwijs te stellen, te boven gaan, en mits
dien niet geacht kunnen worden te vallen on
der die, bedoeld bij art. 101, vijfde lid van de 
meergenoemde wet; 

dat van dit besluit van Ged. Staten het 
Schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat het onjuist acht de wijze, 
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waarop door den Raad van Zeist het oYer 
1924 per leerling van de openbare scholen ten 
l aste van de gemeente gebleven bedrag, voor 
zoover de overeenkomstige openbare school 
aangaat, is berekend; dat de Raad van de 
uitgaven heeft afgetrokken een bedrag ad 
f 450 wegens ontvangen huur voor medege
bruik van lokalen door de Handelsavondschool , 
welk bedrag door het schoolbestuur te hoog 
wordt geacht; dat het voorts van meening is, 
dat de Raad ten onrechte bij de berekening 
van het onkostenbedrag per leer! i ng van de 
openbare school heeft uitgeschakeld een be
drag ad f 20 wegens subs idie, verleend aan de 
Vereeni g ing voor meer uitgebreid lager onder
wijs en dat ook ten onrechte de kosten van 
aanschaffen van het boekwerk "Neerlands 
Welvaart" ad f 70.80 zijn geschrapt; 

0. ten aanzien van het bezwaar inzake het 
op de kosten van de openbare school voor uit
gebreid lager onderwijs in mindering gebrach
te bedrag ad f 450 wegens van de Handels
school ontvangen huur voor gebruik van lo
kalen, dat aannemelijk is gemaakt, dat de 
meerdere kosten van verlichting enz. , welke 
van dat in gebruik geven het gevolg zijn ge
weest, in 1924 ongeveer een vijfde van het 
totaal die r kosten hebben bedragen; 

dat bedoelde meerdere kosten in verband 
daarmede kunnen worden geschat op f 330 ; 
dat dus Ged. Staten ten onrechte de door den 
gemeenteraad toegepaste vermindering ad 
f 450 ten volle hebben gehandhaafd; 

0. ten aanzien van het bezwaar inzake het 
buiten rekening laten van het door den ge
meenteraad over 1924 aan de Vereeniging 
voor meer uitgebreid lager onderwijs ver
leende subsidie, dat op grond van de overge
legde stukken moet worden aangenomen, dat 
deze uitgave strekt ter verzekering van den 
goeden gang van het onderwijs aan de open
bare school voor uitgebreid lager onderwijs te 
Zeist, in den zin van art. 55 onder o der La
ger-Onderwijswet 1920 ; 

0. ten aanzien van het bezwaar inzake de 
uitgaven voor aanschaffing van het boekwerk 
" N eerl ands Welvaart", dat deze uitgave ten 
deze is te rangschikken onder letter / van 
art. 55 der evengenoemde wet; 

dat zoodanige uitgave, ook indien zij mocht 
uitgaan boven de normale eischen, aan het 
geven van uitgebreid I ager onderwijs te stel
len, behoort te worden medegerekend bij de 
ten behoeve van de school werkelijk gemaakte 
kosten, als bedoeld in art. 101, 80 lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 ; 

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

met h andhav ing van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Utrecht van 4 Juni 1928, 
3e Afdeeling n°. 1335/1027, voor wat betreft 
het daarin onder 1 ° bepaalde, dat besluit, 
voor zoover het daarin onder 2° bepaalde 
aangaat, te vernietigen. 

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

30 October 1928. KO:NI KLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 ar t . 101, 5• lid). 

Uitgaven voor de bisschoppelijke in
sp ectie, welke er op toeziet, dat het onder 
wijs wordt gegeven overeenkomstig de 
richt ing, welke het schoolbestuur wenscht, 
kunnen worden geacht bevorderlijk te zijn 
voor den goeden gang van het onderwijs 
aan de onderhavigè school en komen 
mitsdien voor vergoeding in aanmerking. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Hulst tegen het be
slui t van Ged. Staten van Zeeland van 22 
Juni 1928, n°. 16/3, le afdeel ing, waarbij met 
gegrondverklaring van het beroep van het be
stuu~· van het Genootschap tot Opvoeding, ge
vestigd te Roosendaal, tegen het besluit van 
den Raad der gemeente Hulst van 16 Maart 
1928, 'ten behoeve van de Roomsch-Katholieke 
Meisjesschool "Sint Aloysius" aldaar de ver
goeding, bedoeld in art. 101, l e lid, der La
ger-Onderwijswet 1920 over het jaar 1924, met 
inbegrip van de 3-jaarlijksche verrekening, 
overeenkomstig het Se 1 id van dit wetsartikel , 
over het tijdvak 25 Augustus 1922 tot en met 
31 December 1924 is vastgesteld op f 833.10 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Be tuur, gehoord, advies van 
10 October 1928, n°. 926; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
24 October 1928, n°. 23114, Afd. L .O.F.; 

0. dat de Raad der gemeente Hulst, bij be
slui t van 16 Maart 1928, ten behoeve van de 
Roomsch-Katholieke Meisjesschool "Sint Aloy
sius" a ldaar heeft vastgesteld de vergoeding, 
bedoeld in art. 101, lid 1, der Lager-Onder
wijswet 1920, met inbegrip van de 3-jaarlijk
sche verrekening overeenkomstig lid 8 van dit 
a r ti kel, over het tijdvak 25 Augustus 1922 tot 
en met 31 December 1924, daarbij bu iten aan
merking latende eene uitgave voor vakonder
wijs in 1922 en uitgaven voor de bisschoppe
lijke inspectie ; 

dat, nadat het Schoolbestuur bij Ged. Sta
ten van Zeeland in beroep was gekomen, dat 
college, bij besluit van 22 Juni 1928, n°. 16/3, 
l e Afdeeling, het beroep gegrond heeft ver
klaard en de vergoeding over het jaar 1924 
heeft vastgesteld op f 833 .10 ; dat Ged. Sta
ten daarbij hebben overwogen, dat onder "on
derwijzer " in art. 55, sub a der Lager-Onder
"'.!jswet 1920 de vakonderwijzers niet begrepen 
ZIJD, evenmin als dit het geval is in art. 100, 
en aangezien de jaarwedden van de vakonder
wijzers bij het openbaar onderwijs niet zijn 
ondergebracht onder a rt . 55, sub a de samen
hang tusschen de artt. 55 en 54 medebrengt, 
dat de jaarwedden van deze categorie van 
onderwijzers voor de toepassing van het 9e lid 
aan art. 101 der wet bij de wet van 16 Fe
bruari 1923 S. 38 als behoornnde tot de kosten 
van het lager onderwijs, waarin de gemeente 
ingevolge art. 54 moet voorzien, onder een der 
overige rubrieken van art. 55 moeten worden 
gerangschikt; dat, daar de kosten vallende 
op de aanstelling van vakonderwijzers onge
twij feld geacht kunnen worden te strekken tot 
verzekering van den goeden gang van het on
derwijs, deze uitgaven over 1922 gerangschikt 
behooren te worden onder letter o van art. 55 
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der wet en mitsdien in verband met het be-
• paalde in art. 101, 5e lid der wet, zooals dit 

luidde voor de aangehaalde wetswijziging, de 
hierbedoel de wedde voor de vakonderwijzers 
bij de bepaling van de gemeentel ijke vergoe
ding over 1922 in aanmerking had behooren 
te worden genomen; dat de uitgaven voor de 
bisschoppelijke inspectie geacht kunnen worden 
te behooren tot de kosten bedoeld in art. 55, 
sub o dbr Lager-Onderwijswet 1920; 

dat van dit besluit de Raad der gemeente 
Hulst bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat het geven van vakonderwijs wel 
den omvang, maar niet den goeden gang van 
het onderwijs betreft., terwijl bovendien in 
1922 op de openbare lagere school te Hulst 
geen vakonderwijs is gegeven; dat voorts een 
school bestuur geen aanspraak op eene afzon
derlijke bijdrage voor eigen schoolinspectie 
kan doen gelden, daar ook de gemeente niet 
beschikt over een eigen inspecteur voor het 
gemeentel ijk onderwijs; 

0 . dat de jaarwedden voor vakonderwijzers 
in het jaar 1922 toen het tegenwoordige 9e 
lid van art. 101 der Lager-Onderwijswet 1920 
nog niet gold, moeten worden geacht te vallen 
onder de uitgaven, bedoeld onder letter o van 
art. 55 dier wet en mitsdien, ingevolge- het 
bepaalde in lid 8, juncto lid 5 van art. 101 
der wet voor vergoeding in aanmerking ko
men, waarbij het onverschillig is, of aan de 
openbare lagere scholen in 1922 buiten de 
schooluren vakonderwijs is gegeven; 

0 . voorts dat de ui tgaven voor de bisschop
pelijke inspectie, welke er op toeziet, dat het 
onderwijs wordt gegeven overeenkomstig de 
richting, welke het schoolbestuur wenscht, ge
acht kunnen worden bevorderlijk te zijn voor 
den goeden gang van het onderwijs aan de 
onderhavige school en mitsdien voor vergoe
ding in aanme1·king komen; 

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

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

Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) 

30 Octuber 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 101, 5• lid). 

Een dicteerbord kan worden beschouwd 
als leermiddel voor het onderwijs en komt 
als zoodanig voor vergoeding in aanmer
king. 

De aanschaffing van een L. O.-wet 1920 
en de daarmede samenhangende kon. be
sluiten strekt ter verzekering van den 
goeden gang van het onderwijs, en komt 
derhalve voor vergoeding in aanmerking. 
Hetzelfde is het geval met de jaarwedden 
voor vakonderwijzers over 1922, waarbij 
het onverschillig is, of aan de openbare 
scholen in 1922 buiten de schooluren vak
onderwijs is gegeven. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
door den Raad der gemeente Hulst tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zeeland van 22 
Juni 1928, n°. 16/1, l e Afd. , waarbij met ge
grondverklaring van het beroep van het Be
stuur van het Genootschap tot Opvoeding, ge
vestigd te Roosendaal, tegen het besluit van 

den Raad der gemeente Hulst van 16 Maart 
1928, ten behoeve van de op 24 Augustus 1922 
opgeheven Roomsch-Katholieke Meisjesschool 
voor gewoon lager onderwijs, de vergoeding, 
bedoeld in art. 101 eerste lid, der Lager-On
derwijswet 1920, over het jaar 1922, met inbe
grip van de verrekening volgens het achtste 
lid van dit wetsartikel over het tijdvak 1 
Januari 1922 tot en met 24 Augustus 1922, is 
vastgesteld op f 1783. 77; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
10 October 1928, n°. 927; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
24 October 1928, n°. 23116, Afd. L.O.F. ; 

0. dat de Raad der gemeente Hulst bij be
sluit van 16 Maart 1928, ten behoeve van de 
op 24 Augustus 1922 opgeheven Roornsch
Katholieke Meisjesschool voor gewoon lager 
onderwijs aldaar, heeft vastgesteld de vergoe
ding, bedoeld in art. 101, lid 1, der Lager
Onderwijswet 1920, over het jaar 1922, met 
inbegrip van de 3-jaarlijksche verrekening 
overeenkomstig lid 8 van dit artikel over het 
tijdvak 1 Januari 1922 tot en met 24 Augustus 
1922, daarbij buiten aanmerking latende eene 
uitgave voor vakonderwijs, benevens uitgaven 
voor de aanschaffing van een dicteerbord en 
een Lager-Onderwijswet 1920 en de daarmede 
in verband staande Koninklijke besluiten ; 

dat nadat het schoolbestuur bij Ged. Staten 
van Zeeland in beroep was gekomen, dit col
lege, bij besluit van 28 Juni 1928, n°. 16/1, 
le afdeeling, het beroep gegrond heeft ver
klaard en de vergoeding over het tijdvak 1 
Januar i 1922 tot en met 24 Augustus 1922 
heeft vastgesteld op f 1783. 77; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de uitgaven ter zake van het dicteerbord 
en de Lager-Onderwijswet en de daarmede in 
verband staande Koninklijke besluiten geacht 
kunnen worden te behooren onderscheidenlijk 
tot de kosten van de leermiddelen en tot die, 
bedoeld in art. 55 sub o der Lager-Onderwijs
wet 1920; dat onder "onderwijzers" in art. 55, 
sub a, der Lager-Onderwijswet 1920, de vak
onderwijzers niet begrepen zijn, evenmin als 
dit het geval is in art. 100, en aangezien de 
jaarwedden van de vakonderwijzers bij het 
openbaar onderwijs niet zijn ondergebracht 
onder art. 55, sub a, de samenhang tusschen 
de artt. 55 en 54 medebrengt, dat de jaar
wedden van deze categorie onderwijzei·s voor 
de toevoeging van het 9e 1 id van art. 101 der 
wet bij de wet van 16 Februari 1923, S. 38, 
als behoorende tot de kosten van het Lager
Onderwijs, waarin de gemeente ingevolge art. 
54, moet voorzien, onder een der overige ru
brieken van art. 55 moeten worden gerang
schikt; dat, daar de kosten vallende op de 
aanstelling van vakonderwijzers ongetwijfeld 
geacht kunnen worden te strekken tot verze
kering van · den goeden gang van het onder
wijs, deze uitgaven over 1922 gerangschikt 
behooren te worden onder letter o van art. 55 
dier wet en mitsdien in verband met het be
paalde in art. 101, 5e lid , der wet, zooals dit 
luidde voor de aangehaalde wetswijziging, de 
hierbedoelde wedde voor de vakonderwijzeres 
bij de bepaling van de gemeentelijke vergoe
ding over 1922 in aanmerking had behooren 
te worden genomen; 
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dat va n di t besluit de R aad der gemeente 
Hulst bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat een dicteer bord a ls een meubel 
moet worden aangemerkt en mi tsdien van de 
exploitatierekening dient te worden afge
voerd ; dat de aanschaffing van een Lager
Onderwijswet 1920 en de daarmede in verband 
staande K oninklijke beslui ten wel in het per
soonlijk belang van de onderwijzeressen is, 
maar niet in dat van het onderwij s ; dat voorts 
het geven van va konderwijs wel den omvang, 
maar niet den goeden gang van het onderwijs 
betreft, terwijl bovendien in 1922 op de open
bare lagere school in Hulst geen vakonder
wijs is gegeven ; 

0. dat een d icteerbord als leermiddel voor 
het onderwijs kan worden beschouwd en mits
dien de uitgaven voor aanschaffing daarvan, 
ingevol ge art. 101, lid 8, juncto l id 5, en art. 
55 onder / voor vergoeding in aanmerking 
komen ; 

dat voor het voeren van de administratie 
de aanschaffing van een Lager-Onderwijswet 
1920 en de daarmede samenhangende Ko
ninklijke besluiten noodig is en de uitgaven 
voor deze aanschaffing, a ls strekkende ter ver
zekering van den goeden gang van het onder
wijs, voor vergoeding in aanmerking komen ; 

dat de jaarwedden voor vakonderwijzers in 
het jaar 1922, toen het tegenwoordige negende 
lid van ar t. 101 der Lager-Onderwijswet 1920 
nog niet gold, moeten worden geacht te vallen 
onder de u itgaven, bedoeld onder letter o van 
art. 55 dier wet en mitsdien, ingevolge het 
bepaalde in lid 8, juncto l id 5, van a rt. 101 
der wet voor vergoeding in aanmerking ko
men, waarbij het onverschill ig is, of aan de 
open bare lagere scholen in 1922 buiten de 
school uren vakonderwijs is gegeven ; 

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

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze M inister van Onderwij s, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. (A . B.) 

31 Octob er 1928. BE SLU I T tot verl enging 
va n de schorsing van het besluit van den 
R aad der gemeente Wijk en Aal burg van 
11 Augustus 1928, strekkende tot na dere 
verlenging van den bij raadsbesluit van 
13 Juni 1928 bepaalden en bij raadsbe
sluit van 11 Juli 1928 verl engden termijn 
van schorsi ng van den H eer E . S lu yrn e1"8 
als secretar is-ontvanger dier gemeente. 
S. 412. 

Verlengd t,ot 13 November 1928. 

31 October 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwij swet 1920, art. 38). 

De omstandigheid da t op den dag waarop 
de Raad besloot tot het verleenen van 
ongevraagd eervol ontslag de wettelijke 
termijn van beroep t egen een b esluit van 
Ged. Staten , waarbij een vroeger verleend 
ontslag was vernietigd, nog niet was ver 
streken, staat niet in d en weg aan ' s Raads 
bevoegdheid om het wegens overtreding 
van een wettelijk vormvoorschrift ver-

nietigd besluit opnieuw in den goeden vorm 
t e nemen. 

Ged. Staten en in beroep de Kroon zijn 
b evoegd t e beoordeelen of t erecht aan ap
pellante in plaats van a an een andere 
leerkracht ont slag is verleend wegens over 
tolligheid van een der onderwijzers. 
Daarbij dient te worden r ekening gehouden 
eenerzijds met d e billijkheid ten opzichte 
van het onderwijzend personeel, anderzijds 
met de belangen van h et onderwijs. 

Wij WILH E LMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Mejuffrouw W. B . E. H eynens, onderwijzeres 
aan de openbare lagere school te Eysden, te
gen het besluit van Ged. Staten van Limburg, 
van 27 April 1928, 2e A fdee ling, La . 3885/4 L, 
waarbij met handhaving van het besluit van 
den R aad der gemeente E ysden van 13 De
cember 1927, strekkende o. a . tot het ver
leenen van eervol ontslag met ingang van 1 
J anuari 1928 aan de appell ante al s onder
wijzeres aan de openbare lagere school in d ie 
gemeente, wegens opheffing met ingang van 
dien datum van eene betrekking van onder
wij zer (es) aan gemelde school , het daartegen 
door de appellante ingestelde beroep onge
grond is verklaard; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschil len van Bestuur, gehoord, advies van 
3 October 1928, n°. 909 ; 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
25 October 1928, n°. 8325, A fd . L .O.A.; 

0 . dat de Raad der gemeente Eysden, bij be
sluit van 13 December 1927, aan W. B . E. 
H eynens ongevraagd eervol ontslag heeft ver
leend a ls onderwijzeres aan de openbare la
gere school a ldaar wegens opheff ing van eene 
betrekking van onderwijzer(es ) aan genoemde 
school in verband met het aantal kinderen ; 
dat van dit beslui t W. B. E. Heynens bij 
Ged. Staten van Limburg in beroep is geko
men, o. m. aanvoe1·ende, I. dat aan het R aads
besluit rechtskracht moet worden ontzegd, 
wijl op 25 November 1927 door Ged. Staten 
werd vernietigd het R aadsbeslui t van 1 April 
1927, waarbij h aar voor de tweede maal on
gevraagd eervol ontslag werd verleend, tegen 
welk vernietigingsbeslui t door haar krachtens 
art. 17 der Lager-Onderwijswet 1920 bij de 
Kroon hooger beroep is ingesteld, waarop nog 
geen beslissing is genomen ; II. dat het, we
gens gemis van eene daartoe strekkende voor
dracht van Burgemeester en Wethouders aan 
den gemeenteraad, niet gehandhaafd kan wor
den ; III. dat de materieele inhoud van het 
gevallen besluit in strijd is met de wet en het 
algemeen belang, aangezien: a. a rt. 29 der 
Lager-Onderwijswet 1920 bepaalt, dat het on
derwij s in de laagste twee (c. q. drie ) leer
ja ren eener school voor gewoon lager onder
wijs zoo eenigszins mogelijk wordt opgedragen 
aan onderwijzeressen; b. bij het ontslag van 
onderwij zers in verband met de vermindering 
van het aantal leerl ingen de R aad in de eer
ste pl aats re kening heeft te · houden met de 
bela ngen van het onderwijs en dat onderwijs
belang i. c. meer gediend zou zijn geweest met 
het ontslag van eene andere leerkracht dan de 
appell ante; 

dat Ged. Staten van Limburg, bij besluit 
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van 27 April 1928, het beroep ongegrond heb
ben verklaard, daarbij ten aanzien van de 
voornoemde in beroep aangevoerde punten 
overwegende, ad Ium, dat bij hun besluit van 
25 November 1927, La. 13008/3 E, 2e Afdee
Iing, in beroep is vernietigd het besluit van 
den Raad der gemeente Eysden, van 1 April 
1927, waarbij de appellante met ingang van 
1 Mei 1927, ongevraagd eervol ontslag werd 
verleend a ls onderwijzeres aan de openbare 
lagere school aldaar ; dat deze vernietiging is 
geschied op grond, dat de stemming over de 
door Burgemeester en Wethouders, overeen
komstig art. 38, le lid, letter b, der Lager
Onderwijswet 1920 aan den Raad gedane voor
dracht tot ontslag, in strijd met art. 52 der 
Gemeentewet niet mondeling, doch bij besloten 
en ongeteekende briefjes heeft plaats gehad; 
dat do Raad in die vernietiging heeft berust, 
doch de appellante krachtens art. 17 der La
ger-Onderwijswet 1920 bij de Kroon in hooger 
beroep is gekomen, om verbetering der gron
den, waarop de vernietiging steunt; dat di t 
beroep van de appellante, ook al is daarom
trent nog niet beslist, naar het oordeel van 
Ged. Staten niet medebrengt, dat de Raad 
onbevoegd zou zijn eene genomen beslissing, 
die om formeele gronden is vernietigd, ander
maal in den goeden vorm te nemen; ad Hum, 
dat door Burgemeester en W ethouders wel 
degelijk, onder dagteekening van 10 Decem
ber 1927, eene schriftelijke voordracht tot het 
verleenen van ongevraagd eervol ontsl ag aan 
de appellante aan den Raad is gedaan, waar
van een afschrift aan dit college is overge
legd; ad IIIum, dat, waar volgens ontvangen 
schrijven van Burgemeester en Wethouders 
van Eysden, van 2 Februa1·i 1928, n°. 42, op 
1 Januari 1928 geen leerlingen de le en 2e 
klasse der openbare lagere school bezochten, 
appellantes beroep op het bepaalde in art. 29 
der Lager-Onderwijswet 1920 in deze niet op
gaat; dat het voorts niet op den weg van 
Ged. Staten ligt in eene beoordeeling te tre
den van de gronden, welke den Raad er toe 
geleid hebben de appellante, in plaats van 
eene andere leerkracht, voor ontslag in aan
m erking te doen komen; dat van dit besluit 
W. B. E. Heynens bij Ons in beroep is geko
men, aanvoerende, dat het raadsbesluit van 
13 December 1927 het derde is eener reeks 
van besluiten, waarbij haar telkens ontslag is 
verleend, van welke de beide eerste door Ged. 
Staten werden vernietigd, terwijl de vernieti 
ging in het eerste geval in hooger beroep 
werd gehandhaafd en het tweede geval in 
hooger beroep aanhangig is; dat zij ter ver
eenvoudiging en ter bekorting de vrijheid 
neemt te verwijzen naar hetgeen door haar in 
de beide eerste gevallen werd betoogd en 
naar hetgeen door haai· werd aangevoerd in 
haar laa tste beroepschrift aan Ged. Staten 
van L imburg; dat zij voorts handhaaft, dat 
hernieuwde behandeling van haar zaak door 
den Raad, hangende het beroep , ontoelaat
baar was; dat voorts de schriftelijke voor
dracht, die 3 dagen voor de Raadsvergadering 
aan den Raad zou zijn gedaan nimmer is uit
gereikt aan of ter kennis gebracht van het 
Raadslid, hetwelk haar omtrent den feitelijken 
gang der behandeling ter vergadering van 
voorlichting heeft gediend; dat de aangele-

genheid van het ontslag niet voorkomt op de 
agenda van de Raadsvergadering van 13 De
cember 1927, en dat bedoeld Raadslid - on
kundig van het voornemen eener nieuwe be
handeling - zich door die hernieuwde behan
deling volmaakt overrompeld zag; dat de 
mededeeling, dat op 1 Januari 1928 geen 
leerlingen de le en 2e klasse der openbare 
lagere school bezochten, feitelijk als juist kan 
worden erkend - de school immers wordt ten
gevolge van den algemeen bekenden slechten 
toestand op het gebied van het openbaar lager 
onderwijs te Eysden hoe langer hoe meer ont
volkt, welke ontvolking in steeds sneller tempo 
gaat, sinds de appellante aan die school niet 
meer verbonden is - , doch dat daaruit de 
juistheid naar vore:ri treedt van het door haar 
reeds vroeger gestelde, dat n.l. het openbaar 
belang i. c. het onderwijsbelang te Eysden, 
gediend zou zijn met het ontslag van een of 
meer leerkrachten, andere dan de appellante; 
dat Ged. Staten wel degelijk bevoegd zijn, 
om in beroep de vraag te beoordeelen, of niet 
een andere onderwijzer eerder voor ontslag in 
aanmerking kwam; 

0. ten aanzien van het bezwaar van de ap
pellante, dat de Raad van Eysden hangende 
haar beroep tegen het besluit van Ged. Staten 
van Limburg, van 25 November 1927, haar 
niet opnieuw ontslag had mogen verleenen, 
dat bij voornoemd besluit van Ged. Staten 
van Limburg van 25 November 1927, over
eenkomstig het verzoek van de appellante was 
vernietigd het besluit van den Raad der ge
meente Eysden van 1 April 1927, waarbij met 
ingang van 1 Mei 1927 haar eervol ontslag 
als onderwijzeres aan de openbare school voor 
gewoon lager onderwijs in die gemeente was 
gegeven; dat dit besluit van Ged. Staten be
rustte op den enkelen grond, dat in strijd met 
het bepaalde in art. 52 der Gemeentewet het 
besluit van den Raad bij schriftelijke stem
ming was genomen; dat daarop de Raad bij 
besluit van 13 December 1927 aan de appel 
lante met ingang van 1 J anuari 1928 eervol 
ontslag heeft verleend uit voornoemde betrek
king ; dat op dien dag tegen voormeld be
sluit van Ged. Staten van Limburg van 25 
November 1927, nog geen beroep was inge
steld, aangezien het beroepschrift van de ap
pellante tegen dit besluit eerst op 24 Decem
ber 1927 bij Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen en op 28 Decem
ber d.a.v. bij Ons is ingekomen, zoodat het 
eerste bezwaar van de appellante feitelijken 
grondslag mist; dat weliswaar op 13 Decem
ber 1927 de wettelijke termijn om tegen het 
beslu it van Ged. Staten van 25 November 
1927 in beroep te gaan nog niet was verstre
ken, doch dat zulks niet in den weg staat aan 
's Raads bevoegdheid om het wegens overtre
ding van een wettelijk vormvoorschrift ver
nietigd besluit opnieuw in den goeden vorm 
te nemen; 

0 . ten aanzien van het bezwaar van de ap
pellante betreffende het ontbreken van eene 
schriftel ijke voordracht en de omstandigheid, 
dat de aangelegenheid van het ontslag niet op 
de agenda van de Raadsvergadering van 13 
December 1927 voorkwam, dat blijkens de 
stukken de schriftelijke voordracht wel aan 
den Raad is gedaan, terwijl de omstandig-
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heid, dat een voorstel om aan de appellante 
ontslag te verleenen niet op de agenda ver
meld stond, niet aan de rnchtsgeldigheid van 
het ontslagbesluit in den weg staat, aangezien 
de Raad, volgens art. 42 der Gemeentewet, 
behoudens de slotbepaling van art. 49, welke 
in dit geval niet van toepassing was , steeds 
kan beraadslagen en besluiten over andere 
zaken dan de agenda vermeldt; 

0. ten aanzien van het bezwaar, dat zij niet 
allereerst voor ontslag in aanmerking had 
mogen komen, dat aan de appellante kan 
worden toegegeven, dat Ged. Staten en in be
roep Wij bevoegd zijn om te beoordeelen, of 
terecht aan de appellante ontslag is verleend 
wegens overtolligheid van een der onderwij
zers · 

dlt bij het verleenen van ontslag op zoodani
gen grond eenerzij ds rekening behoort te wor
den gehouden met de billijkheid ten opzichte 
van het onderwijzend personeel en anderzijds 
met de belangen van het onderwijs; 

dat, gelet op de billijkheid ten opzichte van 
het onderwijzend personeel aan de openbare 
school voor gewoon lager onderwijs te Eysden, 
de appellante, die ongehuwd was , verreweg 
het geringste aantal dienstjaren telde en het 
laatst aan de school benoemd was, in de eerste 
plaats voor ontslag in aanmerking kwam; 

dat deze bij de noodzakelijke afvloeiïng 
meest redelijke gang van zaken, blijkens de 
rapporten van het Rijksschooltoezicht, in gee
nen deele schadelijk kan worden geacht voor 
het onderwijsbelang, daar juist de laagste 
klassen, waar de appellante les gaf, in de 
laatste jaren uiterst slecht bezet waren; 

dat mitsdien de Raad van Eysden terecht 
aan de appellante ontslag heeft verleend en 
Ged. Staten van Limburg dit besluit in be
roep terecht hebben gehandhaafd; 

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

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

Wetenschappen is belast, enz. · (A. B.) 

31 October 1928. RONDSCHRIJVEN van 
den Minister van Waterstaat aan Burge
meester en Wethouders van alle gemeenten, 
betreffende k enmerken burgerlijke lucht
vaartuigen. (Vervolg op rondschrijven van 
3 Augustus 1927, n°. 351). 

Met ingang van 1 Januari 1929 zal het Nati
onaliteits- en Inschrijvingskenmerk voor de 
Nederlandsche burgerlijke luchtvaartuigen zijn 
gewijzigd en a ls volgt komen te luiden: 

Nationaliteitskenmerk: de letters P. H. 
Inschrijvingskenmerk: een groep van drie 

letters. 
Voorbeeld: P.H.A.D.P. 
Ik verzoek U de daarop betrekking hebbende 

zinsnede in het aangehaalde rondschrijven in 
bovengenoemden zin te lezen. 

Daar de eigenaars van luchtvaartuigen voor 
het wijzigen van de bestaande kenmerken een 
termijn van twee maanden, ingaande 1 Novem
ber 192-8, is toegestaan, zal het kunnen voor
komen, dat van laatst genoemden datum af 
enkele luchtvaartuigen reeds het nieuwe ken-
merk zullen voeren. (B.) 

31 October 1928. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad. (Wegenbelasting in de 
gemeente Hemelumer-Oldephaert en Noord 
wolde). 

Een bepaling in de verordening op de 
wegenbelasting der gemeente Hemelumer
Oldephaert en Noordwolde, krachtens 
welke van uitwonende natuurlijke personen 
een hoogere belasting wegens het recht 
op genot van onroerende goederen gevor
derd wordt dan van ingezetenen, is in 
strijd met art. 242c der Gemeentewet en 
dus niet verbindend. 

Onjuist is het betoog in het cassatiemid
del, dat art. 11 der wet van 15 Mei 1829 
(Staatsblad n°. 28), dat den rechter ver
biedt de deugdelijkheid, gepastheid of 
billijkheid te beoordeelen, een Raad van 
Beroep zou verbieden de vraag te beoor
deelen of een voorschrift in eene gemeen
telijke belastingverordening in skijd is met 
de wet. Het vaststellen van de beteekenis 
die aan een voorschrift eener gemeentelijke 
verordening is te hechten behoort tot de 
taak van den rechter en wanneer beweerd 
wordt, dat een voorschrift niet verbindend 
zou zijn, zal dit moeten worden nagegaan 
en hieromtrent eene beslissing worden 
genomen. 

De H oogeR aad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Burgemeester der gemeente Hemelumer-Olde
phaert en Noordwolde tegen de uitspraak 
van den Raad van Beroep voor de Directe Be
lastingen te Leeuwarden, d.d. 22 Mei 1928, 
betreffende den aanslag in de wegenbelasting 
van Hemelumer-Oldephaert en Noordwolde, 
over het belastingjaar 1927/1928 van A. te 
Sneek; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Procureur-Generaal, strekkende tot verwer
ping van het beroep ; 

Overwegende, dat belanghebbende voor het 
belastingjaar 1 Mei 1927-30 April 1928 is 
aangeslagen in de wegenbelasting der gemeente 
Hemelnmer-Oldephaert en Noordwolde voor 
een bedrag van f 100.61 ter zake van het bezit 
van eenige in die gemeenten gelegen eigen
dommen; 

dat, toen hij tegen dezen aanslag bij den Raad 
der gemeente een bezwaarschrift had ingediend, 
deze bij beschikking van 21 J an. 1928 den 
aanslag heeft gehandhaafd; 

dat belanghebbende zich toen heeft gewend 
tot den Raad van Beroep voornoemd, met ver
zoek den aanslag te herzien, daar het niet ge
oorloofd zou zijn van uitwonende eigenaren 
een hoogere belasting te heffen dan van belas
tingschuldige natuurlijke personen, die binnen 
de gemeente wonen, hetgeen ten deze geschied 
is ingevolge art. 3 laatste alinea, der betrokken 
belastingverordening van 13 September 1924; 

0. dat de Raad van Beroep in de bestreden 
uitspraak het beroep gegrond heeft geacht en 
bepaald, dat ten deze een aanslag zal worden 
opgelegd van f 67.07, zulks op grond: 

dat de Gemeentewet in art. 242c aan de 
gemeenten de bevoegdheid verleent belasting 
te heffen wegens gebouwde eigendommen en 
daarbij behoorende erven, die aan openbare 
land- en waterwegen in de gemeente belenden 



949 31 0 CT OBER. 1928 

of in de onmiddellijke nabijheid daarvan zijn 
gelegen en wegens ongebouwde eigendommen, 
die aan deze wegen belenden of op deze wegen 
uitgang hebben en wel naar grondslagen voglens 
welke een billijke bijdrage wordt gevorderd in 
de kosten ten laste der gemeente komende voor 
aanleg en onderhoud dier land- en waterwegen, 
voor hare verlichting en voor afvoer van water 
en vuil"; 

dat in art. 3 der Verordening de gebouwde 
en ongebouwde eigendommen, waarvoor belas
ting is verschuldigd, in drie klassen worden 
ingedeeld en wordt bepaald, dat de belasting 
wordt berekend naar de in den kadastralen 
legger voor de perceelen aangewezen belastbare 
opbrengst, vermenigvuldigd voor de lste klasse 
met twee, voor de tweede klasse met een/tweede 
(l½? Red.), behoudens, dat voor de belas
tingschuldige natuurlijke personen, die bij den 
aanvang van het belastingjaar buiten de ge
meente hoofdverblijf hadden, de belastbare 
opbrengst voor de eerste klasse met 3, voor de 
tweede klasse met 2 ½ en voor de derde klasse 
met l½ wordt vermenigvuldigd; 

dat door die bepaling de aard van de belasting 
geheel verandert en in een zakelijke belasting 
een geheel persoonlijk element wordt gebracht 
en naast de wegenbelasting daardoor een ge
heel andere belasting wordt geheven dan waar
toe de gemeente krachtens art. 242c Gemeente
wet bevoegd is ; waarop dan aan het voorschrift 
van art. 3 slotalinea, als niet steunende op de 
Gemeentewet of eenig ander wettelijk voor
schrift, verbindende kracht wordt ontzegd en 
de aanslag met terzijdestelling dezer bepaling 
wordt vastgesteld; 

0. dat tegen deze uitspraak is aangevoerd 
het navolgend middel van cassatie: 

Schending of verkeerde toepassing van art. 
242c der Gemeentewet en van art. 3 der Ver
ordening op de heffing van een wegenbelasting 
in de gemeente Hemelumer-Oldephaert en 
Noordwolde van 13 September 1924, - tot 
toelichting waarvan voornamelijk is betoogd, 
dat de aard en het karakter der belasting be
doeld bij art. 242c der Gemeentewet niet door 
den wetgever zou zijn bepaald en dat de in de 
Verordening gemaakte onderscheiding tusschen 
uitwonende eigenaren en eigenaars-ingezetenen 
der gemeente niet alleen billijk maar ook in 
overeenstemming met de wet is, terwijl den 
Raad van Beroep wordt verweten, dat hij buiten 
de wet is getreden in el)ne beoordeeling van 
den aard en het karakter der belasting bedoeld 
in art. 242c der Gemeentewet en aan zijn oor
deel rechtsgevolgen heeft verbonden waardoor 
hij is getreden in de beoordeeling en gepast
heid van een wettelijk voorschrift, niettegen
staande art. 11 der wet houdende algemeene 
bepalingen van wetgeving dit verbiedt; 

O. hieromtrent: 
dat de Raad van Beroep, toen hij het karak

ter naging van de belasting, die onder den naam 
van wegenbelasting in de gemeente Hemelumer
Oldephaert en Noordwolde werd geheven, geens
zins de deugdelijkheid, gepastheid of billijk
heid van een wettelijk voorschrift heeft beoor
deeld en alzoo in strijd heeft gehandeld met art. 
11 der wet van 15 Mei 1829 (Staatsblad në. 28) 
doch niets anders gedaan heeft dan de betee
kenis vast te stellen, die aan genoemd art. 242c 
is te hechten, en daarna heeft onderzocht of de 

Verordening op de heffing der wegenbelasting 
te Hemelumer-Oldephaert en Noordwolde met 
dat artikel der Gemeentewet was te rijmen; 

dat nu het vaststellen van de beteekenis, die 
aan een wetsartikel is te hechten, zeer zeker 
behoort tot de taak des rechters en de Raad van 
Beroep daartoe in het onderhavig geval ver
plicht was, nu beweerd werd, dat de betrokken 
Verordening, wat het laatste lid van art. 3 
betrof, niet verbindend was, als in strijd met 
meergenoemd wetsartikel ; 

dat, waar nu de Raad van Beroep op alles
zins juiste en afdoende gronden van oordeel is 
geweest, dat de wegenbelasting, zooals zij vol
gens het slot van het laatste lid van art. 3 
der Verordening van 13 September 1924 was 
geregeld, niet meer het karakter droeg van de 
heffing, die art. 242c den gemeenten toestaat 
te heffen, hij terecht, daar deze heffingsbevoegd
heid ook op geen ander wetsartikel steunt, aan 
dezen slotzin verbindende kracht heeft ontzegd 
en de verschuldigde belasting heeft vastgesteld 
met terzijdestelling van deze in strijd met de 
wet zijnde bepaling der Gemeenteverordening ; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

31 October 1928. BESCHIKKING van .den 
Hoogen Raad. (Forensenbelasting. - Be
teekenis van art. 265e der Gemeentewet). 

De beteekenis van art. 265e, lid 1 en 2, 
der Gemeentewet is, dat hetgeen ten aan
zien van den aanslag in de Rijksinkomsten
belasting beslist is, ook geldt voor de ge
meentelijke inkomstenbelasting en zulks 
onverschillig of de aanslag in de gemeen
telijke inkomstenbelasting tegelijk met 
dien in de rijksinkomstenbelasting is tot 
stand gekomen dan wel afzonderlijk. · 

De Hooge Raad ten principale recht 
doende is niet bevoegd om, gelijk belang
hebbende wilde, den aanslag in de gemeen
tebelasting te Amsterdam (forensenbelas
ting), die op twee derden van den aanslag 
over een vol jaar was vastgesteld, op één 
derde terug te brengen, op grond dat de 
belanghebbende, die te Groesbeek woonde, 
behalve te Amsterdam ook te Nijmegen 
werkforens zou zijn. Immers geldt het 
hier de vraag of art. 245c der Gemeentewet 
toegepast moet worden en daarover is de 
rechter ingevolge art. 265 onbevoegd te 
beslissen. 

Een door den Minister van Financiën in
gesteld cassatieberoep is ontvankelijk, ook 
al heeft de Minister zich bepaald tot het 
noemen van eenige artikelen, die geschon
den zouden zijn, zonder de gronden die die 
zienswijze rechtvaardigen aan te geven. 
Immers is voor een beroepschrift in cassatie 
niet de eisch gesteld, ~at het met redenen 
omkleed zou zijn. 

Een incidenteel cassatieberoep in cassatie 
is in de cassatie-procedure, zooals de wet 
van 19 December 1914 (Staatsblad n°. 564) 
die voorschrijft, niet bekend. 

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

Minister van Financiën tegen de uitspraak van 
den Raad van Beroep voor de Directe Belas
tingen I, te Amsterdam, d.d. 1 Mei 1928, 
betreffende een aanslag in de plaatselijke in-
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komstenbelasting der gemeente Amsterdam 
over het belastingjaar 1924/1925 van A. te 
Groesbeek; 

Gezien de stukken : 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal van Lier, namens den 
Procureur-Generaal, strekkende tot vernieti
ging van de bestreden uitspraak en verwijzing 
van het geding naar den Raad van Beroep I, te 
Amsterdam, met inachtneming van het in 
deze te wijzen arrest ; 

Overwegende, dat ten deze vaststaat, dat 
belanghebbende voor het belastingjaar 1 Mei-
1924-30 April 1925 krachtens art. 244a, 3°., 
der Gemeentewet in de plaatselijke Inkomsten
belasting te Amsterdam is aangeslagen naar 
een zuiver inkomen van f X, zijnde dit het 
bedrag, waarover voor dat belastingjaar zijn 
aanslag in de Rijksinkomstenbelasting in zijn 
woonplaats Groesbeek was vastgesteld; 

dat, toen belanghebbende tegen dezen aanslag 
in de gemeentelijke Inkomstenbelasting had 
gereclameerd bij den Inspecteur der Directe 
Belastingen te Amsterdam, deze bij beschikking 
van 14 November 1925 den aanslag heeft ge
handhaafd, op grond dat het "belastbaar in
komen wordt bepaald door den Inspecteur 
van de gemeente van het hoofdverblijf, welk 
inkomen automatisch geldt voor den aanslag 
in de forensenbelasting ; " 

0. dat belanghebbende tegen deze beschik
king is opgekomen bij den Raad van Beroep 
voornoemd, die in de eerste plaats heeft vast
gesteld, dat ten tijde van de uitspraak de aan
slag in de Rijksinkomstenbelasting te Groes
beek was vastgesteld naar een zuiver inkomen 
van f X, met toepassing van een aftrek wegens 
noodzakelijk levensonderhoud van f 1100, en 
vervolgens in den strijd tusschendeninspecrteur, 
die betoogde, dat de aanslag te Amsterdam over 
dit inkomen moest berekend worden, en belang
hebbende, die beweerd had, dat het bedrag 
daarvan uitsluitend mag en moet getoetst 
worden aan de bepalingen van hoofdstuk II 
der wet op de Inkomstenbelasting, heeft be
slist, dat de laatste opvatting de juiste was, 
weshalve ten deze de aan belanghebbende over 
het belastingjaar 1924/1925 opgelegde aanslag 
in de plaatselijke Inkomstenbelasting der ge
meente Amsterdam is verminderd tot twee 
derde van een aanslag over een vol jaar, gere
geld naar de volgende gegevens ; 

zuiver inkomen f Y, aftrek· noodzakelijk 
levensonderhoud f 1100; 

0. dat de Minister van Financiën tegen deze 
uitspraak is opgekomen met het navolgend 
middel van cassatie : 

-Schending, althans verkeerde toepassing 
van art. 265e der Gemeentewet, in verband 
met de artt. 243c en 243g dier wet, doordien 
de Raad het inkomen, waarnaar de onderwer
pelijke forensen-aanslag is geregeld, heeft be
paald op een ander bedrag dan voor den aanslag 
in de Rijksinkomstenbelasting onherroepelijk 
is vastgesteld. 

(Vergelijk 's Hoogen Raads arrest van 25 
Juni 1924, Beslissingen in Belastingzaken 
n°. 3420); 

0. dat belanghebbende in zijn vertoogschrift 
in de eerste plaats de niet-ontvankelijkheid van 
het cassatieberoep heeft voorgesteld, daar, nu 
de Minister zich bepaalt tot het noemen van 

eenige artikelen, die geschonden zouden zijn, 
zonder zijn eigen gronden daarvoor aan te 
voeren, het beroepschrift niet voldoet aan den 
eisch, die aan een beroepschrift gesteld moet 
worden; 

dat hij voorts, ofschoon de uitspraak princi
pieel juist achtende, incidenteel daartegen in 
cassatie komt, vermits de Raad ten onrechte 
zijn aanslag verminderd heeft tot tewe derden 
van den aanslag van een vol jaar in plaats van 
een derde, daar hij toch in het belastingjaar 
1924/1925 werkforens was in Nijmegen èn in 
Amsterdam, terwijl hij zijn hoofdverblijf had 
in Groesbeek ; 

0 . dat belanghebbende ten onrechte het 
door den Minister ingestelde cassatieberoep 
niet-ontvankelijk acht, daar de wet van 19 
December 1914 (Staatsblad n°. 564), die de 
wijze van procedeeren in zaken als de onder
havige regelt, bepaaldelijk niet in art. 19 den 
eisch stelt, die belanghebbende aan beroep
schriften in cassatie gesteld wil zien ; 

dat, bad de wetgever dit gewild, h\i niet 
in gebreke zou zijn gebleven dezen eisch uit
drukkelijk in de wet neder te leggen, gelijk 
dan ook, waar het het beroep geldt op de Raden 
van Beroep in art. 79 der wet op de Inkomsten
belasting 1914, bepaald is, dat dit wordt inge
steld door indiening van een "met redenen 
omkleed" verzoekschrift; 

dat het beroep in cassatie derhalve ontvanke
lijk is en, waar het cassatiemiddel gegrond is, 
tot vernieeiging der bestreden uitspraak moet 
leiden; 

dat toch art. 265e der Gemeentewet. in zijn 
eerste lid op bezwaren tegen den aanslag in de 
plaatselijke Inkomstenbelasting de voorschrif
ten van hoofdstuk X der wet op de Inkomsten
belasting 1914 toepasselijk verklarende, in zijn 
tweede lid bepaalt, dat een bezwaarschrift tegen 
den aanslag in de Rijksinkomstenbelasting 
geacht wordt tevens gericht te zijn tegen den 
aanslag in de plaatselijke belasting ; 

dat genoemd tweede lid niet beperkt is tot 
dien aanslag in de gemeentelijke Inkomsten
belasting, welke overeenkomstig den eersten 
zin van art. 243g der Gemeentewet tegelijk met 
dien voor de Rijksinkomstenbelasting is vast
gesteld, doch - waar de wet ten deze eenig 
onderscheid niet gemaakt heeft - evenzeer 
geldt voor aanslagen, welke afzonderlijk zijn 
vastgesteld ; 

dat de wetgever door dit algemeen voor
schrift in deze heeft willen voorkomen, zoowel 
een herhaald geding over dezelfde geschilpun
ten als tegenstrijdige uitspraken van verschil
lende Raden van Beroep over het krachtens 
dezelfde regelen te berekenen inkomen van 
denzelfden belastingplichtige over hetzelfde 
belastingjaar ; 

dat dan ook de strekking van beide leden van 
art. 265e der Gemeentewet is, dat hetgeen ten 
aanzien van den aanslag in de Rijksinkomsten
belasting beslist is, ook geldt voor de gemeente
lijke Inkomstenbelasting, zoodat, waar de 
aanslag in de Rijksinkomstenbelasting over het 
betrokken belastingjaar ten slotte vastgesteld 
is naar een zuiver inkomen van f Z behoudens 
aftrek voor levensonderhoud, de onderhavige 
forensenaanslag daarmede in overeenstemming 
moet worden gebracht ; 

0. ten aanzien van het door belanghebbende 
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ingestelde incidenteele beroep in cassatie, dat 
de wet van 19 December 1914 (Staatsblad n°. 
564) zulk een cassatieberoep niet kent ; 

dat, wanneer een belanghebbende tegen een 
uitspraak van een Raad van Beroep grieven 
heeft, hij binnen den in art. 17 d er zooeven 
vermelde wet gestelden termijn aan den Raad 
van Beroep een beroepschrift in cassatie heeft 
in te zenden en dit onverschillig of al dan niet 
door de wederpartij cassatieberoep is ingesteld, 
doch dat zulk een beroep niet kan geschied en 
in het bij art. 21, 2e lid, der wet bedoelde ver
toogschrift ; 

dat belanghebbende mitsdien in zijn cassatie
beroep niet kan worden ontvangen ; 

0. dat uit het bovenstaande volgt, dat de 
uitspraak van den Raad van Beroep niet in 
stand kan blijven, alsmede dat, waar de be
slissing niet afhankelijk is van daadzaken, 
welke bij de vroegere behandeling onopgelost 
zijn gelaten, de Hooge Raad ten principale 
recht kan doen ; 

dat, waar de aanslag in de gemeentelijke 
Inkomstenbelasting te Amsterdam, met toe
passing van art. 245/, 3°., d er Gemeentewet, 
was bepaald op twee derden van den aanslag 
over een vol jaar, de Hooge Raad zich thans 
op hetzelfde standpunt heeft te stellen en niet 
bevoegd is na te gaan of wellcht art. 245c dier 
wet toepassing moet erlangen, daar art. 265i 
der Gemeentewet den r echter onbevoegd maakt 
over geschillen van dezen aard te beslissen ; 

Verklaart belanghebbende niet-ontvankelijk 
in het door hem ingesteld incidenteel beroep 
in cassatie ; 

Vernietigt de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen I, te Am
sterdam, den l en Mei 1928 in deze zaak gegeven; 

B epaalt, dat de aanslag aan belanghebbende 
over het belastingjaar 1 Mei 1924-:30 April 
1925, opgelegd in de plaatselijke Inkomsten
belasting der gemeente Amsterdam tot twee 
derden van den aanslag over een vol jaar, zal 
worden geregeld naar een zuiver inkomen van 
f Z, met aftrek wegens noodzakelijk levens-
onderhoud van f llOfl. (W.) 

1 Novembe,· 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 75 j 0 Art. 
72.) H et ligt niet op den weg van Ged. 
Staten, bij gelegenheid dat een raadsbe
sluit tot het aangaan van een geldleening 
aan hunne goedkeuring wordt onderwor
pen, te treden in een onderzoek naar de 
juistheid van een door den Raad krachtens 
ar t . 75 genomen beslissing, waartegen in
gernlge art. 76 2e lid beroep openstond en 
waarvan Ged. S taten krachtens art. 146 
Prov. Wet schorsing of vern ietiging had
den kunnen vragen. 

De bewoordingen van art. 72 geven geen 
aanleiding om onderscheid te m aken, ten 
aanzien van de bevoegdheid van een 
schoolbestuur om gelden aan te vragen 
voor aanschaffing van schoolmeubelen, 
naar gelang het een eerste complete aan
schaffing van schoolmeubelen betreft dan 
wel aanschaffing van deze ter vervanging 
van de bestaande. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den R aad der gemeente Vleuten tegen het he-

sluit van Ged. Staten van Utrecht van 10 
Januari 1928, n° . 95/118, 3e Afd. , waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het besluit van 
den R aad dier gemeente van 28 September 
1926 tot het aangaan van eene geldleening, 
groot f 1490.60; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
18 Juli 1928, n°. 630; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
27 October 1928, n°. 9631, Afd. B.B. ; 

0. dat de Raad van Vleuten in zijne ver
gadering van 28 September 1926 heeft beslo
ten ingaande 1 November 1926 bij de Onder
linge Brandverzekering Vleuten-Haarzuilens 
en Omstreken te Vleuten eene geldleening aan 
te gaan, groot f 1490.60 tegen den koers van 
100 % tegen eene rente van 4¾ en onder ver
bintenis tot terugbetaling van het gemelde 
bedrag in elf jaarlijksche termijnen, elk ver
schijnende op den 31en December van elk 
jaar, voor het eerst op den 31en December 
1927, met een bedrag van f 90.60 en de overi
ge t ien jaren met een bedrag van f 140, zoodat 
het geheele bedrag ultimo 31 December 1937 
zal zijn afgelost en voorts onder de voorwaar
den als bij het Raadsbesluit nader is aange
geven; 

dat de Raad daarbij heeft overwogen, dat 
bij zijn besluit van 6 Augustus 1926 aan het 
Bestuur der Bijzondere Lagere School uit
gaande van den Kerkeraad en de K erkvoogdij 
der Nederduitsch H ervormde Gemeente te De 
Meern, een bedrag van ten hoogste f 1500 is 
toegestaan voor het aanschaffen van nieuwe 
schoolmeubelen, ter vervanging van de oude 
meubelen; dat de kosten in werkel ijkheid be
dragen f 1490.60; dat deze kosten niet uit de 
gewone middelen kunnen worden bestreden; 

dat Ged. Staten van Utrecht bij hunne be
schikking van 10 J anuar i 1928, 3e Afd. n°. 
95/118 aan dit besluit hunne goedkeuring heb
ben onthouden, uit overweging, dat de nieuwe 
schoolmeubelen zijn bestemd om bestaande 
meubelen te vervangen; dat de aan die ver
vanging verbonden kosten betrekking hebben 
op gewone kosten van instandhouding, ge
noemd in art. 101, juncto art. 55, letter /, der 
Lager-Onderwijswet 1920, voor de betaling 
waarvan niet op grond van art. 72 di er wet 
gelden uit de gemeentekas mogen worden be
sch ikbaar gesteld; dat deze kosten moeten wor
den gekweten uit de jaarlijksche gemeentelijke 
vergoeding, bedoeld bij art. 101 vermeld; dat · 
het besluit van den R aad van 6 Augustus 
1926, waarbij een bedrag van ten hoogste 
f 1500 is toegestaan voor de aanscha ffing van 
de meerbedoelde meubelen in strijd is met de 
wet en in verband hiermede eveneens het on
derwerpelijke R aadsbesluit tot het aangaan 
van eene leening, zoodat dit laatste niet voor 
goedkeuring vatbaar is; 

dat van het besluit van Ged. Staten de Raad 
van Vleuten bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat de aanschaffing van nieuwe 
schoolmeubelen, hetzij voor het eerst, hetzij 
ter vervanging van andere niet bekostigd mag 
worden ui t de vergoeding voor exploitatie
kosten (art. 101) en wel omdat rubr iek d van 
art. 55 ( de kosten van het aanschaffen van 
schoolmeubelen) in het vijfde lid van art. 101 
n iet genoemd wordt en in dien zin ook beslist 
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werd bij Ons besluit van 30 Mei 1927, n°. 21 ; 
dat de aanschaffing van deze n ieuwe school
meubelen dringend noodzakelijk is; dat voorts 
nog o . a . bij Ons besluit van 2 September 
1927, n° . 45, is besli st, dat eene gemeente de 
gelden, aangevraagd door een schoolbestuur 
voor de aanschaffing van nieuwe banken ter 
vervanging van andere moest toestaan en dat 
dus de tweede overweging van Ged. Staten, 
dat het R aadsbesluit van 6 Augustus 1926, 
waarbij de noodige gelden werden toegestaan, 
in strijd met de wet zoude zij n, onjuist is en 
derhalve ook hunne daaropvolgende conclusie, 
dat het onderwerpelijke Raadsbeslui t tot het 
aangaan van eene leening in strijd met de 
wet zoude zij n; dat ove rigens Ged . Staten 
niet bevoegd zijn bij de beoordeeling van een 
geldleeningsbesluit in een onderzoek te treden, 
naar de juisthe id van het in kracht van ge
wijsde gegane R aadsbesluit, a ls bedoeld in 
a rt. 75 der L ager-Onderwijswet 1920; dat ook 
in dien zin werd beslist bij Ons bes! uit van 
29 October 1926 ; 

0 . dat de Raad van de gemeente Vleuten op 
6 Augustus 1926 heeft besloten aan het Be
stuur der Bijzondere Lagere School, uitgaande 
van den Kerkeraad en de Kerkvoogdij der 
Nederduitsche H ervormde Gemeente te De 
Meern, medewerking te verleenen voor de 
aanschaffing van nieuwe schoolmeubelen ter 
vervanging van de bestaande; 

dat de Gemeenteraad ter bestrijding van de 
uitgave, welke het vorengenoemde R aadsbe
slui t voor de gemeente met zich brengt eene 
geldl eening g root f 1490.60 wenscht aan te 
gaan; 

dat het niet op den ~veg van Ged. Staten 
ligt bij gelegenheid, dat deze geldleening aan 
hunne goedkeuring wordt onderworpen, te tre
den in een onderzoek naar de juistheid van de 
bovenbedoelde door den Gemeenteraad krach
tens art. 75 der L ager-Onderwijswet 1920 ge
nomen beslissing, waartegen, ingevol ge a r t . 
76, 2e lid, dezer wet beroep openstond en 
waarvan Ged. Staten ui t hoolde van art. 146 
der Provinciale wet, van Ons de schorsing of 
vernietiging hadden kunnen vragen, door wel 
ke in kracht van gewijsde gegane besl iss ing 
voor het genoemde schoolbestuur een wettelijk 
recht op medewerking van de zijde der ge
meente is ontstaan ; 

dat, al ware dit anders, in dit geval nog 
geene termen aanwezig zouden zij n aan het 
Raadsbesluit van 28 September 1926 de goed
keuring te onthouden; 

dat met name niet kan worden gedeeld de 
opvatting van Ged. Staten, a ls wude het 
Raadsbesluit van 6 Augustus 1926 in strijd 
zijn met de wet; 

dat immers art. 72 der L ager-Onderwijswet 
1920 aan het bestuur eener rechtspersoonlijk
hei d bezittende instelling of vereeniging o. m. 
de bevoegdheid geeft aan den gemeenteraad 
gelden aan te vragen, benoodigd voor de aan
schaf-fing van nieuwe schoolmeubelen, terwijl 
de bewoordingen van het wetsartikel geen aan
leiding geven om onderscheid te maken naar 
gelang het een eerste complete aanschaffing 
van schoolmeubelen betreft, dan wel aanschaf
fing van deze ter vervanging van de be
staande; 

dat ook niet op andere gronden aan het 

Raadsbesluit van 28 September 1926 goedkeu
ring behoort te worden onthouden; 

Gezien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vern ietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Utrecht van 10 Januari 
1928, n°. 95/118, 3e Afd., alsnog goedkeuring 
te verleenen aan het beslu it van den Raad 
der gemeente Vleuten van 28 September 1926 
tot het aangaan van eene geldleening bij de 
Onderlinge Brandverzekering Vleuten-Haar
zui lens en Omstreken te Vleuten. 

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

2 November 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 244a.) Indien iemand 
in llen gemeente zijn landbouwbedrijf per 
soonlijk uitoefent, maakt het feit, dat op 
zijn land aanwez ig is een uitsluitend a ls 
bergplaats en als sch aftlokaal voor zijn 
arbeiders dienend schuurtje , hem niet tot 
werkforens . ' 

Wij WILHELMINA, enz. 
B eschikkende op de beroepen, ingesteld door 

den Raad der gemeente Woubrugge tegen de 
ui tspraken van Ged . Staten van Zuid-Holland 
van 7 Maart 1927, G.S. nummers 134/1, 134/2, 
134/3, 134/4 en 134/5, op de bezwaarschriften 
van onderscheidenl ijk C. van K., J . van H. , 
G. A . K. Kz., C. Th. K . Kz. en P . van D ., 
a llen te Roelofarendsveen, gemeente Alke
made, tegen den aanslag als werkforens over 
het belastingjaar 1925/26 in de gemeente Wou
brugge; 

Den R aad van State, enz. ; 
0 . dat Ged. Staten van Zu id-Holl and, bij 

besluiten van 7 Maart 1927, G .S. nummers 
134/1, 134/2, 134/3, 134/4 en 134/5, op hunne 
reclame hebben vernietigd de aanslagen over 
het belastingjaar 1925/26 in de gemeente Wou
brugge a ls werkforens van onderscheidenl ij k 
C. van K. , J. van H. , C. A. K. Kz., C. Th. 
K. K z. en P. van D. , all en wonende te Roe
lofarendsveen, gemeente Alkemade; 

dat Ged. Staten daarbij hebben- overwogen, 
dat de bezwaarden in de gemeente ,voubrugge, 
zonder er hoofdverblijf te hebben, gedurende 
het belastingjaar 1925/26 het tuindersbedrijf 
voor eigen rekening hebben ui tgeoefend ; dat 
zij bij de ui toefeni ng van hun bedrij f te Wou
brugge de beschikking hebben gehad over een 
in die gemeente op of bij hun land gelegen 
schuurtje; dat evenwel d it schuurtje, waarvan 
de oppervlakte slechts weini ge M2 bedraagt, 
nimmer is gebezigd voor bedrijfswerkzaam
heden en uitsluitend c;1ienst deed a ls bergplaats 
van tuinbouwgereedschappen en a ls schuil
p laats en schaftlokaal der arbeiders; dat der
halve dit schuurt je niet beschouwd kan wor
den a ls eene vaste inrichting tot persoonlijke 
u itoefening van een bedrijf, bedoeld in art. 
244a, le lid, 3°, der Gemeentewet; dat toch 
onder eene zoodanige inrich ting moet worden 
verstaan eene inrichting, welke is bestemd 
voor het verrichten van bedrijfswerkzaamhe
den en wel door den belastingplichtige per
soonlijk; dat het bezigen van het schuurtje als 
bergplaats en schaftlokaal der arbeiders niet 
kan worden beschouwd als het verrich ten van 
bedrij fswerkzaamheden; dat door het gemeen-
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tebestuur van Woubrugge wel is aangevoerd, 
dat dergelijke schuurtjes in het algemeen ook 
worden gebruikt voor berging van veldvruch
ten en veevoeder en zoodoende dienstbaar wor
den gemaakt aan de uitoefening van het be
drij f; dat evenwel in het onderhavige geval 
van een zoodan ig gebru ik niet is gebleken en 
zulks door de bezwaarden en het gemeente
bestuur van A lkemade, in welke gemeente zij 
hoofdverblij f hebben, ook is betwist geworden; 
dat mitsdien de bestreden aanslagen, daar niet 
gebleken is, dat de bezwaarden op andere 
gronden als forens in de p laatselijke inkom
stenbelasting der gemeente Woubrugge konden 
worden betrokken, ten onrechte zijn opgelegd; 

dat van deze beslu iten het gemeentebestuur 
van Woubrugge bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat een schuur, dienende tot 
bergplaats van werktuigen en hulpmiddelen 
voor het bedrijf benood igd, zeer zeker eene 
inrichting is, we lke bestemd is voor het ver
richten van bedrij fswerkzaamheden en in casu 
dit verrichten ook door den belastingpl ichtige 
persoonlijk geschiedt; dat deze k leine schuur
tjes voor de uitoefen ing van het tuindersbe
drij f n iet gem ist kunnen worden en dan ook 
overal worden aangetroffen, terwij l, daar geen 
enkele wetsbepaling de grootte van dergelij ke 
inrichtingen aangeeft, het niet ter zake doet 
of deze groot of k lein zijn ; dat naar analogie 
kan worden gewezen op de werkzaamheden, 
welke op scheepstimmerwerven worden ver
richt; dat immers de arbeid door de arbei
ders aldaar ook in de open lucht wordt ver
r icht, terwijl een of meer magazijngebouwtjes 
voor de gereedschappen en het mater iaal om 
de werf zelf zij n geplaatst; dat onder derge
lij ke omstandigheden ook den met het werk
vol k medewerkende patroons, in de gevallen 
bij de wet omschreven , een forensenaanslag is 
opgelegd en nog nimmer aan de wettighe id 
van een zoodanigen aanslag is getwij fe ld, ter
wijl toch in beide gevallen de bedrijfswerk
zaamheden buiten worden verricht, • gelij k 
mede ·zoowel de scheepswerf als eene tuinderij 
beperkte afmetingen hebben; 

0. dat blij kens de stukken de voornoemde 
aangeslagenen over het belastingjaar 1925/26 
weliswaar elk de beschikking hebben gehad 
over een schuurtje, gelegen onder de gemeente 
Woubrugge, doch dat deze inrichtingen n iet 
voor hen bestemd waren, om persoonlijk hunne 
werkzaamheden uit te oefenen, aangezien deze 
schuurtjes slech ts d ienden tot bergplaats van 
werktu igen en hulpmiddelen bij het tu inders
bedrij f; 

dat van hen derhalve niet kan worden ge
zegd, dat zij op meer dan 90 dagen van het 
belastingjaar 1925/26 in de gemeente Wou
brugge de beschi kking hebben gehad over 
eene vaste inrichting tot persoonlij ke u itoefe
ning van hun bedrij f; 

dat ook niet is gebleken, dat zij tijdens dit 
art. 244a, lid 1, 3° der Gemeentewet ver
belastingjaar verkeerden in een der andere in 
melde gevallen en Ged. Staten de opgelegde 
aanslagen derhalve terecht hebben vernietigd; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
(A.B.) 

5 Nove,nbe,· 1928. ARREST van den Hoogen 
Raad. Art. 34, 2de lid der straatpol itie
verordening der gemeente Maastrich t, 
waarbij geheel algemeen wordt verboden 
het op den openbaren weg vertoonen van 
borden voorzien van eenig drukwerk van 
een zekeren inhoud, mist, a ls in strijd 
met art. 7 der grondwet, verb indende 
krach t. 

Johannes Wiel ing, geboren te Arnhem den 
lsten Februari 1872, wonende te Heerl en, is 
requirant van cassatie tegen een te zijnen 
laste gewezen vonnis van de Arrondissements
Rechtbank te Maastricht van den vij f en 
tw intigsten April 1928, waarbij h ij in hooger 
beroep, na vernietiging van een vonnis van 
het Kantongerecht te Maastricht van 29 Oc
tober 1927, ter zake van: ,,In de gemeente 
Maastr icht op den openbaren weg borden 
vertoonen, die op eenige wij ze voorz ien zijn 
van eenig drukwerk, hetwelk geschikt is om 
onder bedekte termen bekend te maken adres
sen, aan welke op aanvraag verkrijgbaar zij n 
m iddelen, welke naar hunne a lgemeene be
stemming dienen tot voorkoming van zwanger
schap, ook a l ku nnen deze m iddelen tot eeni g 
ander gebruik aangewend worden", met toe
pass ing van de artt. 34, alinea 2 en 134 der 
straatpolitie-verorden ing der gemeente Maas
tricht, benevens 23 en 91 van het Wetboek 
van Strafrecht, is veroordeeld tot een geld
boete van vij f gu lden en drie dagen vervan
gende hechtenis, met bevel tot vernietig ing 
van het bord waarmede de overtreding is ge
pleegd. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gehoord enz. ; 
Gezien enz, ; 
Gehoord den Advocaat-Generaal van Lier, 

namens den Procureur-Generaal, in zij n con
clusie, hiertoe strekkende, dat het bestreden 
vonn is zal worden vernietigd voor zoover be
treft de besliss ing, dat het bewezen verklaarde 
strafbaar is, de aan het strafbaar geoordeelde 
feit gegeven benaming, de beslissing, dat ver
dachte strafbaar is, de u itgespro ken veroordee
ling en het gegeven bevel tot vernietiging van 
het bord en dat Uwe Raad rechtdoende 
krachtens' art. 105 der wet op de rechterlij ke 
organisatie, den requ irant ter zake zal ont
slaan van a lle rechtsvervolg ing, met bevel, 
dat het inbeslaggenomen bord aan hem zal 
worden teruggegeven; 

0 . dat noch bij de aanteekening van het be
roep noch naderhand door of vanwege den 
requirant eenige gronden voo r dat beroep zij n 
aangevoerd ; 

0. evenwel ambtsh a lve: 
dat bij het bestreden vonn is, met qual ificatie 

en strafoplegging als voormel cl, van het ten
lastegelegde a ls bewezen is aangenomen, dat 
de requirant op 12 September 1927, des na
middags circa 8½ uur te Maastricht op den 
openbaren weg de Markt heeft vertoond een 
aan beide zijde van een drukwerk voorzien 
bord, waarop aan een zijde vermeld was: 
Haarverfkam van Dr. Mortreux geeft direct 
blond, bruin of zwart Hoofd- of Baardhaar. 
Prij s compleet f 3.25. A ll een de origineele bij 
Sanitas Novum. Heerlen, Stationstraat 18, 
Roermond, Stationstraat 15 a ............ .. . 
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en aan de andere zij de: Oh! Oh! Oh! Wat 
heb ik een jeuk. Het jeukmiddel de walwisch 
geneest jeuk, huiduitslag, infectie, baard
schurft . Prijs f 2.75, proefflacon f 1.00. Alleen 
de origineele bij Sanitas Novum. Heerlen, 
Stationstraat 18, Roermond, Stationsplein 15a. 
Let op ons adres! ......... welke drukwerken 
geschikt waren om onder bedekte termen be
kend te maken adressen, aan welke op aan
vrage verkrijgbaar waren middelen, welke 
naar hun a lgeme·ene bestemming dienden tot 
voorkoming van zwangerschap; 

0 . dat het tweede lid van art. 34 der hier
boven aangehaalde verordening, welke door 
de R echtba nk op het bewezen verklaarde toe
passelij k is geacht, mede in verband met het 
in het derde lid van dat artikel bepaalde, 
luidt: 

,,Eveneens is het verboden op den open
baren weg te vertoonen borden, doeken en 
zei len of soortgelijke voorwerpen, die op eenige 
wijze zijn voorzien van eenige reclame, schil
der- of drnkwerk of geschrift hoegenaamd 
ook, welke tot bestemming hebben of geschikt 
zijn om onder bedekte termen bekend te ma
ken adressen, aan welke op aanvrage ver
krijgbaar zijn middelen, welke naar hunne 
algemeene bestemming dienen of dienen kun
nen tot voorkoming of verstoring van zwan
gerschap, ook al kunnen deze middelen tot 
eenig ander gebruik aangewend worden". 

terwijl het derde lid bepaald: 
"Onder bedekte termen a ls in het vorige 

lid bedoeld worden o.a. verstaan aandui dingen 
als "Sanitas", ,,sanitaire artikelen", gumm i
waren", ,,gummi artikelen en soortgelijke". 

0. dat het eerste bedoeld voorschrift op het 
bewezen verklaarde niet had mogen worden 
toegepast; 

dat toch daarbij geheel algemeen wordt 
verboden het op den openbaren weg vertoonen 
van borden, voorzien van eenig drukwerk van 
een zekeren inhoud, hetgeen in strijd is met 
de bepaling van art. 7 der grondwet; 

0. dat op het bewezen verklaarde ook het 
derde lid van gemeld artikel niet kan w01·den 
toegepast, daar dit geen andere strnkking 
heeft dan om onder den in het voorafgaand 
lid bedoelden inhoud bepaalde uitdrukkingen 
te betrekken, zoodat ten aanzien van het 
derde lid moet gelden, hetgeen ten aanz ien 
van het tweede lid is overwogen; 

0. dat het vonnis derhalve niet kan worden 
gehandhaafd ; 

Vernietigt het bestreden vonnis behalve ten 
opzichte van de bewezenverklaring; 

En rech tdoende ten principale krachtens art. 
105 der wet op de rechterlijke organisatie; 

0. dat het tenlastegelegde en bewezenver
klaarde feit ook n iet elders is strafbaar ge
steld, met name niet bij art. 451ter van het 
wetboek van strafrecht; - en de requirant 
derhalve deswege niet had mogen worden 
veroordeeld; 

Verklaart het bewezen feit niet strafbaar; 
Ontslaat den requirant te dier zake van 

alle rechtsvervolging. 
Gezien art. 353 in verband met de artt. 425 

en 415 van het wetboek van strafvordering ; 
Beveelt, dat het a ls stuk van overtuiging 

gediend hebbend bord, met inachtneming van 
het in eerstgemeld artikel bepaalde, zal wor-

den teruggegeven aan den requirant, bij wien 
het is in beslag genomen. (Gem. Stem) 

7 November 1928. BESLUIT tot vaststelling 
van termijnen, binnen welke verevening 
moet worden aangevraagd, (artikel 78 der 
Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 
259). s. 413. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën d.d. 2 November 1928, n° . 113, af
deeling Generale Thesaurie, gedaan na gehou
den overleg met de Algemeene Rekenkamer; 

Gelet op artikel 78 der Comptabiliteitswet 
(Staatsblad 1927, n°. 259); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te, bepalen: 
Art. 1. Voor de uitgaven, waarvoor op

dracht tot betaling is gegeven, moet de ver
evening worden aangev1·aagd voor den vij f. 
tienden van de maand volgende op de kalen
dermaand, waarin bij het betrokken Depar te
ment de mededeeling binnenkomt, dat aan de 
gegeven opdracht uitvoering is gegeven, met 
dien verstande, dat voor de uitgaven, waar
voor opdrachten tot betaling worden afgege· 
ven in de maanden October tot en met Decem• 
ber van het jaar volgende op het dienstjaar, 
waarop zij betrekking hebben, de verevening 
in elk geval moet worden aangevraagd uiter
lijk 31 December van het jaar, volgende op 
het betrokken dienstjaar. 

Art. 2. 1. Voor de. uitgaven, bedoeld in 
artikel 37 der Comptabilite itswet (Staatsblad 
1927, n°. 259) moet de verevening worden 
aangevraagd binnen den in het laatste lid van 
dat artikel genoemden termijn. 

2. Met afwijking in zoover van het bepaal 
de in het vorig lid , behoort terzake van de 
uitgaven, welke bij de comptabelen van de 
belastingadministratiën en van de administra
tie der Domeinen vorderbaar zij n of waarvoor 
betalingsstukken bij hen betaalbaar worden 
gesteld, de verevening te worden aangevraagd 
binnen zes weken na de maand waarin be
doelde stukken door de genoemde comptabelen 
definitief in hunne verantwoording zijn op • 
genomen. • 

Art. 3. Voor de uitgaven gedaan uit gelden 
ter goede rekening bedoeld in artikel 38 der 
Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259) , 
moet de verevening worden aangevraagd bin
nen een maand, nadat de Algemeene Reken
kamer de in artikel 40 dier wet bedoelde ver
'tntwoording heeft goedgekeurd. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit beslui t, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

Het Loo, den 7den November 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, de Geer. 
(Uitgeg. 13 Decem ber 1928. ) 
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!l November 1928. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Koninklijk Besluit van 
4 October 1920 (Staatsblad n°. 772) tot in
stelling van een centraal bureau van vç,or
bcreiding voor ambtenarenzaken. S. 414. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Justitie van den 7den November 1928, Kabinet 
n°. 195 A; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Het tweede lid van artikel 2 van Ons Besluit 

van 4 October 1920 (Staatsblad n°. 772), 
gewijzigd bij Ons Besluit van 25 Februari 
1925 (Staatsblad n°. 49), vervalt. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan Onzen 
Minister van Financiën en aan de Algemeene 
Rekenkamer_ 

Het Loo, den 9den November 1928. 
WILHELMINA. 

De Minis!er van Justitie, J . Don n er. 
( Uitgeg. 12 Nov. 1928.) 

9 November 1928. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeen reglement voor het 
vervoer op de spoorwegen. S. 415. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Ministei· van 

Waterstaat van 20 Augustus 1928, La. F, af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

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

11 September 1928, n°. 13) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 5 November 1928, La. 
G., afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met ingang van 1 Januari 1929 
I. vast te stellen het Algemeen Reglement 

voor het Vervoer op de Spoorwegen, zooals 
dat hiernevens is gevoegd; 

II. buiten werking te stellen het Algemeen 
Reglement Vervoer 1901, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 4 Januari 1901 (Staats
blad n°. 20), het laatst gewijzigd bij Konink
lijk besluit van 31 October 1927 (Staatsblad 
n•. 346) . 

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

Het Loo, den 9den November 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v.d. V egt e. 
(Uitgeg. 26 November 1928.) 

ALGEMEEN REGLEMENT voor het ver
voe,· op de Spoorwegen. 

HOOFDSTUK I. 
Algemeene Bepalingen. 

Verplichtingen •van de beambten en bedienden 
van den Spoorweg. 

Art. 1. 1. De beambten en bedienden van 
den Spoo'rweg moeten zich bescheiden en be
leefd tegenover het publiek gedragen en bin-

nen de aangewezen dienstgrenzen de noodige 
voorkomendheid in acht nemen. 

2. Zij waken tegen overtredingen en trach
ten die door gepaste waarschuwingen te voor
komen. 

3. Zij mogen voor hun dienstverrichtingen 
aan het publiek geen belooning of fooien vra
gen. 

4. Zij rooken niet, wanneer zij, in dienst, 
met het publiek in aanraking zijn. 

Ve,·houding van het publiek tegenover de be
ambten en bedienden van den Spoorweg. 
Art. 2. 1. Het publiek is verplicht de 

voorschriften op te volgen, welke door de be-
ambten en bedienden van den Spoorweg, aan 
hun dienstkleeding kenbaar, of van een aan
stelling of van een onderscheidingsteeken 
voorzien, in het belang van de orde of van de 
ve il igheid gegeven worden. 

2. Geschillen tusschen het publiek en de 
beambten of bedienden worden op de stations 
door ëien stationschef en gedurende den loop 
van den tre in door den hoofdconducteur be
sl i t . 

Toegang tot den spoo,·weg en tot de stations. 
Art. 3. § 1. Het is aan een ieder, wien 

het uit den aard zijner betrekking niet vrij 
staat, verboden: 

a. zich te begeven naar wachtkamers en 
perrons, van waar de treinen toegankelijk zijn, 
of het station te verlaten langs een anderen 
dan den daarvoor aangewezen weg; 

b. zich te begeven in die gedeelten van 
stations of van den spoorweg, welke niet voor 
het publiek toegankelijk zijn ; 

c. zich te begeven in een wachtkamer van 
een hoogere klasse, dan op zijn plaatsbewij 
aangegeven is, wanneer dit niet toegelaten is ; 

d. aan mannen, zich te begeven in de ver
trekken of lokalen, uitsluitend voor vrouwen 
bestemd; • 

e. zonder vergunning van den Spoorweg op 
het spoorwegterrein waren ten verkoop aan 
te bieden of kruiersdiensten te verrichten. 

§ 2. (1) Het is aan een ieder, wien het 
uit den aard zijner betrekking niet vrij staat, 
verboden zich op een station zonder plaats
of toegangsbewijs, dat den houder het recht 
geeft op dit station te vertoeven, te bevinden 
in die gedeelten van het station, welke voor 
het publiek toegankelijk zijn, op tijdstippen, 
waarop of in gevall en waarin voor het verblijf 
aldaar een plaats- of toegangsbewijs verlangd 
wordt. 

(2) Hij die in strijd met het in het vorige 
lid bepaalde handelt, is niet strafbaar indien 
hij op eerste vordering van den beambte of 
bediende van den Spoorweg een bedrag van 
f 2 betaalt. 

§ 3. Het is verboden: 
a. rumoer te maken op stations of zich in 

kennelijk beschonken toestand aldaar te be
vinden; 

b . de wachtkamers door spuwen of op an
dere wijze te verontreinigen; 

c. te rooken in de wachtkamers , in welke 
dit niet toegelaten is; 

d. vruchtenschillen op de perrons en op de 
treeplanken der rijtuigen te werpen of te la
ten vallen. 
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§ 4. P ersonen, in kennelijk beschonken toe
stand, en personen, die wegens ziekte of onge
steldheid, waaraan zij lijden, of wegens andere 
1·edenen voor de reizigers hinderlijk of ge
vaarlijk kunnen zijn , worden niet in de wacht
kamers toegelaten, of, zich daarin bevindende, 
daaruit verwijderd; indien zij reeds van een 
plaatsbewijs voorzien zijn, ontvangen zij den 
betaalden vrachtprijs terug en wordt het 
plaatsbewijs ingetrokken . 

§ 5. (1) Mede worden in de wachtkamers 
niet toegelaten of daaruit verwijderd losloo
pende dieren en voorwerpen, we lke door hun 
aard of door hun omvang gevaarlijk of hin
derl ij k voor de reiziger zijn. 

(2) De beambten en bedienden van den 
Spoorweg zij n bevoegd te onderzoeken of vuur
wapenen, ook die in zakken of kisten beslo
ten, geladen zijn. 

Wachtka,n ers. 
Art. 4. l. De wachtkamers worden tus

schen 7 uur en 23 uur ten minste één uur, en 
overigens ten minste een half uur vóór het 
vertrek van el ken trein voor de reizigers open
geste ld . 

2. Zij blijven geopend tot na het vertrek 
van el ken trein . 

3. Indien voor afwachten van den aan
sluiten den tre in een langer oponthoud gevor
derd wordt, zijn de reizigers bevoegd het ver
trek van den trein in de wachtkamers af te 
wachte n. 

T oepasselijkheid in gevall en van kosteloos 
vervoer. 

Art. 5. l. Op hen , die ingevolge de Spoor
wegwet recht hebben op kosteloos vervoer op 
den spoorweg, zij n de bepalingen van artikel 3 
en van artikel 13 slechts van toepassing in 
zooverre a ls met dat recht en met de bevoegd
heden, in di e wet gegeven, overeen te bren
gen is. 

2. Zij moeten voorzien zijn van het bewijs 
van hun voormeld recht en dit, of een bewijs 
van vrij vervoer, op verlangen der beambten 
of bedienden van den Spoorweg toonen en 
overhandigen. 

Aansp,·akelijkheid voor kinderen. 
Art. 6. Voor de naleving van de bepalin

gen van dit Reglement wordt ten aanz ien van 
kinderen beneden den leeftijd van 10 jaren, 
die onde r geleide re izen, hun geleider aan
sprakel ijk gesteld. 

Verantwoordelijkheid van den Spoorweg voor 
zijn personeel. 

Art. 7. l. De Spoorweg is verantwoorde
lijk voor zijn personeel en voor de a ndere 
personen, van wier diensten hij bij het ver
voer gebruik maakt. 

2. Indien echter het spoorwegpersoneel op 
verzoek van den belanghebbende diensten be
wij st, waartoe de Spoorweg niet verplicht is, 
wordt dit personeel geacht te handelen in op
dracht van dengene, wien het deze diensten 
bewijst. 

B etalingen. 
Art. 8. § l. (1) Onverminderd het be

paalde in artikel 19, tweede lid der Muntwet 
1901 en behoudens het bepaalde in § 2 van 

dit artikel, moeten alle betalingen met gang
bare Nederlandsche muntspeciën of Neder
landsche bankbiljetten geschieden. 

(2) De betalingen kunnen in afgepast gelei 
gevorderd worden. 

§ 2. De Spoorweg is bevoegd vreemd geld 
in betaling aan te nemen en is verplicht op 
de stations, op welke hij van deze bevoegdheid 
gebruik maakt, door aanplakking aan de 
loketten of op andere doel treffende wijze den 
koers bekend te maken, tegen welken hij het 
vreemde geld aanneemt. 

HOOFDSTUK Il. 

Bepal ingen voor het vervoel' van reizigers 
en bagage. 

V erplichting van den Spoorweg om te 
ve1·voeren . 

Art. 9. l. De Spoorweg is verplicht reizi-
gera en bagage te vervoeren, m its : • 

a. de reiziger de bepalingen van dit Regle
ment en van de tarieven in acht neme; 

b. het vervoer niet op grond van wettelijke 
bepalingen of tariefvoorschriften of redenen 
van openbare orde verboden zij ; 

c. het vervoer met de gewone middelen van 
vervoer mogelijk zij; 

d. het vervoer niet wordt belet door om
standigheden, welke de Spoorweg niet vermij 
den noch verhelpen kon. 

2. Op de hoofdstations en de belangrij ke 
aansluitingsstations moeten verh indering van 
vervoer en vertraging van de treinen van 
meer dan 15 minuten onm iddellijk aan het 
publiek op duidelijk zichtbare wijze, zoo 
nauwkeurig mogelijk, bekend gemaakt worden. 

Treinen. Dienstregelingen. 
Art. 10. § 1. (1) Voor het vervoer zijn 

aangewezen de regelmatig loopende treinen, 
in de dienstregelingen vermeld, en de naar 
behoefte ingelegde treinen. 

(2) Het vervoer met extra-tre inen geschiedt 
alleen met goedvinden van den Spoorweg. 

§ 2. In de vestibule of in de wachtkamers 
van alle stations is een gedrukt exemplaar 
der dienstregeling van den Spoorweg, waa rtoe 
het station behoort, op duidelijk zichtbare 
plaats aangeplakt; op deze dienstregeling 
wordt aangewezen uit welke klasse van rij tu i
gen de treinen samengesteld zij n. 

§ 3. Het vertrek der treinen wordt geregeld 
naar de uurwerken op de stations. 

Tarieven en uittreksels daarvan. 
Art. l l. Op elk station moet de reizige r 

inzage kunnen nemen van de tarieven of uit
treksels daarvan, waarin de vrachtprijzen , in 
Nederl andsche munteenheden, van alle aan 
d it station verkrijgbare plaatsbewijzen en de 
daarbij behoorende bagageprijzen aangegeven 
zij n. 

Opening stationskantoren. 
Art. 12. De kantoren voor het afgeven van 

plaatsbewijzen en voor het verzenden van ba
gage worden ten minste twintig minuten vóór 
het vertrek van de treinen geopend. 

To egang tot de treinen. • 
Art. 13. § 1. ( 1) H et is verboden zich 
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zonder behoorlijk plaatsbewijs in den trein te wordendJ rnizigers verplicht op eerste aan-
bevinden. Onder behoorlijk plaatsbewijs wordt vraag vap den beambte of bediende van den 
verstaan een plaatsbewijs dat op den dag, Spoorweg dien toeslag te betalen. 
waarop gereisd wordt, geldig is voor de reis, (2) Zij, die deze betaling weigeren, worden 
welke wordt of zal worden afgelegd, en voor uit den trein, het rijtuig of de rijtuigafdeeling 
den trein en de klasse, waarin de reiziger verwijde~d, onverminderd de straf, op overtre-
sich bevindt, en dat niet is verminkt of on- ding van dit Reglement gesteld. 
leesbaar gemaakt. 

(2) De reiziger is verplicht het behoorlijk 
plaatsbewijs, waarvan hij krachtens het be
paalde onder (1) moet voorzien zijn of ge
weest zijn , te toonen en desverlangd te over
handigen aan den beambte of bediende van 
den Spoorweg, zoowel op diens aanvraag in 
den trein, als bij het opvragen van de plaats
bewijzen op het terrein van den spoorweg na 
aankomst van den trein. Hij, die niet in staat 
is of weigert aan deze verplichting te voldoen, 
wordt gelijkgesteld met dengene, die zich 
zonder behoorlijk plaatsbewijs in den trein 
bevindt. 

§ 2. Niet strafbaar is: 
a. de reiziger die vóór het instappen uit 

eigen beweging aan den conducteur mededeelt, 
dat hij niet in het bezit is van een behoorlijk 
plaatsbewijs en, behalve in de gevallen onder 
b en c van deze paragraaf bedoeld, op eerste 
vordering van den beambte of bediende van 
den Spoorweg betaalt den vrachtprijs van het 
station af, waarop hij is ingestapt, met een 
verhooging van f 0.50 voor de eerste en tweede 
en van f 0.25 voor de derde klasse; 

b. de rniziger die voorzien van een plaats
bewijs, waarmede krachtens de tarieven tegen 
bijbetaling plaats genomen kan worden in een 
hoogere klasse dan die, voor welke het geldig 
is vóór het plaatsnemen in de hoogere klasse 
a~n den conducteur mededeelt, dat hij van 
deze bevoegdheid wenscht gebruik te maken 
en op eerste vordering van den beambte of be
diende van den Spoorweg voor den afstand, 
waarover hij in de hoogere klasse reist, den 
in de tarieven bepaalden vrachtprijs betaalt; 

c. de reiziger die verder wenscht te reizen 
dan het station waarvoor zijn plaatsbewijs ge
nomen is, vóór of gedurende de reis waarvoor 
dat plaatsbewijs geldig is, aan den conduc
teur van zijn wensch mededeeling doet en op 
eerste vordering van den beambte of bediende 
van den Spoorweg betaalt den vrachtprijs voor 
het gedeelte van de reis, voor hetwelk hij niet 
van een plaatsbewijs voorzien is. 

§ 3. Hij, die zich zonder behoorlijk plaats
bewijs in den trein bevindt en nagelaten heeft. 
daarvan aan den conducteur zóó tijdig kennis 
te geven als in § 2 bepaald is, is niet straf
baar, indien hij op de eerste vordering van 
den beambte of bediende van den Spoorweg 
betaalt: 

a. den vrachtprijs, bedoeld in § 2, a, b of 
c, ten minste evenwel een bedrag van f 1 voor 
de eerste en tweede, en een bedrag van f 0.50 
voor de derde ki asse, en bovendien: 

b. een verhooging van f 3 voor de eerste 
en tweede en van f 1.50 voor de derde klasse. 

§ 4. (1) W anneer onder goedkeuring van 
den Minister van Waterstaat voor het vervoer 
met een bepaalden trein of in een bepaald rij 
tuig of in een bepaalde rijtuigafdeeling een 
toeslag boven den gewonen vrachtprijs gehe
ven wordt, zijn de met dien trein of in dat 
rij tuig of in die rijtuigafdeeling vervoerd 
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Afgifte der plaatsbewijzen. 

Art. 14. Vijf minuten vóór het vertrek van 
den trein behoeven geen plaatsbewijzen meer 
a fgegevep te worden; indien twee treinen 
in dezelfde richting binnen kort tijdsverloop 
van het station vertrekken, behoeven voor den 
volgendep trein geen plaatsbewijzen afgege
ven te worden, vóórdat die afgifte voor den 
voorgaanden trein afgeloopen is. 

Vrdc htvermindering voor kinderen. 

Art. 15. 1. Kinderen jonger dan vier jaar, 
voor w~~ke geen afzonderlijke plaats verlangd 
wordt, ,yorden kosteloos vervoerd. 

2. Kinderen die den leeftijd van vier, doch 
niet die' van tien jaar bereikt hebben en 
jongere kinderen, voor welke een afzonder
lijke plaats verlangd wordt, worden tegen ver
laagde prijzen vervoerd, welke niet meer mo
gen bedl-agen dan de helft van de prijzen der 
plaatskaarten voor volwassenen. 

3. Deze verlaging behoeft niet verleend te 
worden ep de prijien der plaatskaarten, welke 
reeds ep andere vermindering tegenover het 
normaal tarief opleveren. 

4. Bij twijfel omtrent den leeftijd van kin
deren beslist de beambte of bediende van den 
Spoorweg, met de controle der plaatsbewijzen 
belast. 

Geldigheid der plaatsbewijzen. 

Art. 16. De geldigheidsduur der plaatsbe
wijzen wordt in de tarieven geregeld. Tevens 
wordt in de tarieven bepaald of, ep onder 
welke yo01·waarden de reiziger binnen den 
geldightidsduur van zijn plaatsbewijs de reis 
op stations onderweg onderbreken mag. 

Plaatsaanwijzing. Luchtverversching en 
1 warmteregeling. 

Art. il 7. § 1. In treinen, uitsluitend be
staande uit rijtuigen met genummerde zitplaat
sen, heeft de reiziger slechts aanspraak op 
vervoer, indien in de rijtuigklasse, voor welke 
zijn plaatsbewijs geldig is, een zitplaats be
schi kba~r is. 

§ 2. (1) Overigens heeft de reiziger slechts 
aanspr~ak op vervoer in de rijtuigklasse voor 
welke zijn plaatsbewijs geldig is, indien in 
deze klasse een zit- of staanplaats beschikbaar 
is. I s dit niet het geval en kan hem - zij het 
dan tijtlelijk - evenmin toegestaan worden 
een zit- of staanplaats in een hoogere klasse 
in te nemen, dan kan hij vervoer in een lagere 
klasse, voor zoover daarin nog plaats beschik
baar i~, met terugbetaling van het prijsver
schi l vorderen of van zijn reis afzien, in welk 
geval hem de prijs van zijn plaatsbewijs en de 
eventueel door hem betaalde bagagevracht te
rugbetaald worden. 

(2) llij heeft uit dien hoofde echter geen 
recht Op vergoeding. Ontbreekt de gelegen-

61 
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heid tot terugbetaling van het bedrag, waarop 
de reiziger krachtens het bepaalde in het 
vorige lid van deze paragraaf aanspraak kan 
maken, dan kan deze dit bedrag na afloop 
van de reis van den Spoorweg vorderen. 

§ 3. De beambten en bedienden van den 
Spoorweg zijn bevoegd, en op verlangen der 
reizigers verplicht, hun plaatsen, voor zoover 
beschikbaar, aan te wijzen. 

§ 4. Zonder goedvinden van de medereizi
gers mogen de beambten geen grooter aantal 
reizigers in de rijtuigen doen plaatsnemen 
dan voor iedere afzonderlijke afdeel ing der 
rijtuigen aangewezen is. 

§ 5. (1) Vrouwen worden op haar verlan
gen, voor zoover daartoe gelegenheid is, in 
een afzonderlijke afdeeling geplaatst. 

(2) Vrouwenafdeelingen zijn in- en uit
wendig op een zichtbare wijze aangeduid. 

(3) Jongens, beneden den leeftijd van tien 
jaar, door vrouwen begeleid, worden in de 
afdeelingen, uitsluitend voor vrouwen bestemd, 
toegelaten. 

§ 6. Een reiziger, die zijn zitplaats ver
laat, zonder daarop eenig voorwerp - geen 
courant of tijdschrift - te laten liggen, moet, 
indien die plaats inmiddels door een reiziger 
bezet is, zich met eene andere plaats tevreden 
stellen; dit voorschrift is niet van toepassing, 
indien de reiziger, overeenkomstig het be
paalde in artikel 18, lid 1, een bepaalde zit
plaats in den trein besproken heeft. 

§ 7. De vensters moeten, wanneer één of 
meer reizigers het verlangen aan de wind-
zijde gesloten zijn. ' 

§ 8. Bij gebreke van overeenstemming tus
schen de reizigers omtrent het openen of si ui
ten van vensters, deuren of andere middelen 
van luchtverversching, omtrent de verlichting 
of de ve1·warming der rijtuigen, beslist de 
hoofdconducteur van den trein. 

B espre_king van plaatsen en rijtuigafdeelingen. 

Art. 18. 1. Voor de, onder goedkeuring 
van den Minister van Waterstaat, daartoe aan
gewezen treinen of rijtuigen kunnen zitplaat
sen vooruit of in de rijtuigen tijdens het ver
voer besproken worden. 

2. Rijtuigafdeelingen kunnen - tenzij de 
belangen van den dienst zich daartegen ver
zetten - uiterlijk daags te voren afgehuurd 
worden op de voorwaarden, in de tarieven 
bepaald. 

Verwisselen van plaatsbewijzen. 

Art. 19. De reizigers kunnen, tot 5 minu
ten vóór het vertrek van den trein, hun plaats
bewijs, indien dit afgegeven is door het sta
tion van hetwelk zij vertrekken, aan dit sta
tion tegen dat van een hoogere klasse inwis
selen door bijbetaling van het verschil in 
vrachtprijs. 

Uitzonderingstarieven. 

Art. 20. In de tarieven voor bijzondere 
plaatsbewijzen, retourkaarten, abonnements
kaarten, te zamen reizende gezelschappen, 
pleizier- en andere goedkoope treinen kunnen 
bijzondere bepalingen voor het vervoer vast
gesteld worden. 

M edenemen van handbagage en levende dieren 
in de rijtuigen. 

Art. 21. § 1. (1) De remgers mogen 
kleine, gemakkelijk draagbare voorwerpen, 
die in de netten of onder de banken van de 
rijtuigafdeelingen geplaatst kunnen worden, 
zonder anderen reizigers hinderlijk te zijn of 
het materieel te beschadigen, kosteloos in de 
rijtuigen medenemen, mits de douane-, belas
ting-, politie- en andere wettelijke of ambte
lijke voorschriften zulks toelaten; iedere rei
ziger heeft voor zijn handbagage slechts de 
beschikking over de ruimte boven en onder 
zijn zitplaats. 

(2) Voor deze voorwerpen wordt geen be
wijs van ontvangst afgegeven; zij moeten 
door de reizigers zelf bewaakt worden. 

§ 2. Het is verboden voorwer·pen, welke 
een onaangename lucht verspreiden of voor 
de medereizigers op eenige wijze hinderlijk 
of gevaarlijk zijn, alsmede goederen, waarvan 
het vervoer per spoorweg verboden is of waar
van het vervoer voorwaardelijk toegestaan is, 
in de rijtuigen mede te nemen, met uitzonde
ring van: 

a. munitie, welke officieren en minderen 
van het leger of van de vloot medevoeren; 

b . patronen, welke in dienst zijnde beamb
ten der politie voor de vuurwapenen, welke 
zij op hun reis dragen, medevoeren; 

c. jachtpatronen, die jagers in geringe 
hoeveelheid voor de jachtgeweren, welke zij 
op hun reis dragen, medevoeren; 

d. lucifers en dergelijke, welke reizigers 
in geringe hoeveelheden als reisbenoodigdhe
den medevoeren. 

§ 3. (1) Behoudens het bepaalde in lid 
(2) van deze paragraaf is het verboden le
vende dieren in de rijtuigen mede te nemen. 

(2) De Spoorweg is bevoegd toe te laten, 
dat met inachtneming van de in de tarieven 
vast te stellen voorwaarden door de geleiders, 
indien geen der medereizigers zich daartegen 
verzet, worden medegenomen: 

a. schoothonden en andere kleine dieren 
in rijtuigafdeel ingen van alle klassen; 

b. grootere honden in rijtuigafdeelingen 
der derde klasse. 

(3) Deze dieren moeten door de reizigers 
bewaakt worden. 

(4) In de tarieven wordt bepaald of, en zoo 
ja, welke vrachtprijs voor het vervoer van 
deze dieren verschuld igd is. Deze vrachtprijs 
moet vooraf aan het station van vertrek be
taald worden, waarvoor den reiziger een ver
voerbewijs verstrekt wordt. 

(5) Wordt een dier, waarvoor vracht ver
schuldigd is, zonder behoorlijk vervoerbewijs 
in den trein medegenomen, dan moet de ge
leider op eerste aanvraag van den beambte 
of bediende van den Spoorweg alsnog den 
vrachtprijs voor het dier betalen, verhoogd 
met een bedrag van f 3 voor de eerste en 
tweede, en van f 1.50 voor de derde klasse . 

§ 4. De beambten en bedienden van den 
Spoorweg hebben het recht zich in tegenwoor
digheid van den reiziger te overtuigen van 
den aard van het in de rijtuigen medegeno
mene. 

§ 5. De overtreder is aansprakelijk voor 
alle schade, voortvloeiende uit overtreding 
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derd de straf, op de overtreding gesteld. aanwijzingen, door de beambten en bedienden 
§ 6. Wordt gedurende den loop van den van den jSpoorweg gegeven; 

trein overtreding van de bepalingen van § 2 c. in of uit de voertuigen te gaan, daartoe 
ontdekt, dan worden de in strijd met die be- poginge~ aan te wenden of anderen in hun 
palingen in de rijtuigen medegenomen voor- poging€'. daartoe behulpzaam te zijn, of de 
werpen zoodra mogelijk daaruit verwijderd portieren: in de zijwanden der rijtuigen te 
en in den goederen- of bagagewagen overge- openen, terwijl de trein in beweging is ; 
bracht of op het eerste station, waar stilge- d. zie~ zonder toestemming van den be-
houden wordt, uit den t rein verwijderd. ambte o~ bediende van den Spoorweg op een 

locomotief of in een wagen of een postrij tuig 
Stilstand der treinen aan de stations en te begeven; 

onde1·weg. e. ge1urende den rit op de balcons te ver-
Art. 22. 1. Bij aankomst aan de stations blijven, indien dit op duidelijk zichtbare wijze 

wordt de naam van het station afgeroepen; verbodej is; 
op stations, waar de reizigers van trein ver- /. aa mannen, om zich te begeven in rij-
wisselen, worden deze verwisseling en de na- tuigen o rijtuigafdeelingen, welke uitsluitend 
men van de hoofdstations, waarvoor zij moet voor vrouwen aangewezen zijn ; · 
plaats hebben, insgelijks afgeroepen. g. in µe rijtuigen of rijtuigafdeelingen mu-

2. Zoodra de trein op een station sti lstaat, ziek te maken of zonder vergunning van den 
worden aan de zijde, voor het uitstappen be- Spoorweg waren ten verkoop aan te bieden; 
stemd, de portieren van die rijtuigen of rij- h. uitj de rijtuigen voorwerpen te werpen, 
tuigafdeelingen geopend, waarin zich reizigers waardoor personen gekwetst of zaken bescha-
bevinden, die het verlangen om uit te stappen digd kunnen worden; 
kenbaar maken. De reizigers zorgen intusschen i. in \:Je treinen te vechten, handtastelijk-
zelf bij aankomst op het station van bestem- heden tJ

1 
plegen of anderen lastig te vallen. 

ming niet in den t rein te blijven zitten en 
op stations, waar zij van trein verwisselen B eschadiging of ve1·ontreiniging der rijtuigen. 
moeten, niet in een verkeerden trein te blijven Art. 26. 1. Het is verboden rijtuigen of 
of over te gaan. rijtuigaf~eelingen of voorwerpen, welke hier-

3. Indien de trein onderweg op een an- toe behooren, door spuwen of op ande1·e wijze 
dere pl aats stilhoudt dan bij de dienstrege- te verontreinigen. · 
ling aangewezen is, mogen de reizigers dien 2. Hi~, die een rijtuig of rijtuigafdeelitlg of 
niet verl aten zonder bijzondere vergunning van voorwerpen, welke daartoe behooren, bescha-
den hoofdconducteur; zij zij n verplicht op het <ligt of Jerontreinigt, a lsmede de geleider van 
eerste sein hun plaatsen weder in te nemen. een kin--, of dier, dat een rijtuig of i·ijtuigaf-

4. In dergelijke gevallen wordt het ver- deeling of voorwerpen, welke daartoe behoo-
trek van den trein door een driemaal herhaald ren, besyhadigt of verontre inigt, is verplicht 
sein aangekondigd ; de reizigers, die bij het op eerstl) vordering van den beambte of be-
derde sein geen plaats genomen hebben, ver- diende van den Spoorweg de schadevergoeding 
l iezen het recht om verder mede te reizen. te betalen, verschuldigd krachtens het daar

voor do1r den Spoorweg vastgestelde tarief. Rooken in de ~-ijtuigen. 
Art. 23. 1. H et rooken is verboden in a lle 

r ij tuigen of rijtuigafdeelingen, in welke dat 
verbod duidelijk zichtbaar aangegeven is; met 
het rooken in d ie rij tuigen of r ijtuigafdeelin
gen wordt gelijkgesteld het zich a ldaar met 
brandende tabak bevinden. 

2. In eiken trein .noet een voldoend aantal 
r ij tu igen of rijtuigafdeelingen van de in d ien 
trein vervoerde klassen aanwezig zijn waar in 
niet gerookt mag worden. 

Gebruik van de noodrern. 
Art. 24. 1. H et is den reizigers verboden, 

buiten het geval van gegrond vermoeden van 
gevaar, hetzij voor den trein, hetzij voor de 
zich daarin bevindende personen, gebruik te 
maken van het doorgaande remwerk of van 
inrichtingen, waardoor zonder bemiddeling 
van het trein- of locomotiefpersoneel de t rein 
tot stil stand gebracht kan worden. 

2. Zij , die dit verbod overtreden, worden 
uit den trein verwijderd, onverminderd de 
straf, op overtreding van dit Reglement ge
steld. 

I n- en uitstappen der reizigers. Wangedrag . 
Art. 25. H et is verboden: 
a. in de rijtuigen te stappen of deze te ver

laten aan een andere zijde clan de daarvoor 
bestemde; 

b. bij het plaatsnemen in de rijtuigen of 

P ersonen, die niet of voorwaardelijk in de 
treinen worden toegelaten. 

Art. 2f. Tot de treinen worden niet toege
laten ofj kunnen daaruit verwijderd worden: 

a. personen, in kennelijk beschonken toe
stand, ziti, die zich op onbehoorlijke wijze ge
dragen of de wettelijke of reglementaire voor
schriften niet opvolgen; zij hebben geen aan
spraak qp terugbetaling van den prij s hunner 
plaatskaart, noch op dien, welken zij voor het 
vervoer ~unner bagage betaald hebben ; 

b. pel-sonen, van wie het zich laat aanzien, 
dat zij }"egens ziekte of om andere redenen 
voor hun medereizigers hinderlijk zullen zijn, 
tenzij een geheele afdeeling vooraf voor hen 
is afgeh)rnrd of tegen betaling te hunner be
schikking gesteld kan worden. Evenwel moe
ten perspnen, van wie onderweg blijkt, dat zij 
aan eenl. ziekte lijden, die voor hun mederei
zigers h:inderlijk of gevaarlijk kan zijn, ver
voerd worden tot het eerste station, waar zij 
verplegir,g kunnen vinden; de vracht en de 
geheven! ,bagageprijs worden hun terugbetaald, 
na aftrek van het op het afgelegde traject 
vallend, deel. 

Aanwijzing van de goederen, wel ke als bagage 
beschouwd worden. 

Art. 28. § 1. (1) Als bagage worden in 
den regel slechts beschouwd de voorwerpen, 
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welke bestemd zijn voor het persoonlijk ge
bruik van den reiziger op zijn reis en welke 
verpakt zijn in koffers, manden, valiezen, 
reiszakken, hoedendoozen en der gelij ke ver
pakkingsmiddelen. 

(2) ,vorden voorwerpen, welke niet vol
doen aan de in het vorige lid gestelde eischen, 
door den Spoorweg als bagage toegelaten, 
dan kunnen daarvoor in het tarief, in afwij
king van de artikelen 38 tot en met 42 van 
d it Reglement, bijzondere bepalingen voor de 
verantwoordelijkheid vastgesteld worden. 

(3) De Spoorweg is bevoegd de voorwer
pen, in de beide vorige leden bedoeld, indien 
geen voldoende plaatsruimte beschikbaar is 
in den bagagewagen van den trein, voor wel 
ken zij ter inschrijving aangeboden zijn, met 
een anderen trein te vervoeren. Bovendien 
is de Spoorweg bevoegd nader door hem aan 
te wijzen en aan de bagageloketten aan te 
kondigen treinen voor het vervoer van deze 
voorwerpen geheel of ten deele uit te slu iten 
en daarvoor treinen aan te wijzen, welke niet 
voor het vervoer van bagage bestemd zijn. 

(4) Behoudens het bepaalde in § 3 is het 
verboden ten vervoer als bagage aan te bieden 
of te doen aanbieden of te vervoeren de goede
ren, bedoeld in artikel 52. 

§ 2. Voor zoover zij krachtens § 1 van dit 
artikel of krachtens het tarief als bagage te 
beschouwen zijn, mogen geld en geldswaarden, 
als bedoeld in artikel 96 van dit Reglement, 
met uitzondering van goud en zilver in baren 
en platina, als bagage vervoerd worden. 

§ 3. Motorrijwielen, welker reservoirs van 
sterk metaal vervaardigd en behoorlijk afge
sloten zij n, mogen door den Spoorweg als ba
gage toegelaten worden, indien de reservoirs 
n iet meer dan twee liter vloeibare brandstof 
bevatten. 

V e1·antwoordelij kheid van den reiziger voor 
zijn bagage. 

A rt. 29. § 1. De houder van het bagage
bewijs is verantwoordelijk voor de naleving 
van de bepalingen van artikel 28; h ij draagt 
a lle gevolgen van de overtreding van die be
palingen. 

§ 2. (1 ) De Spoorweg heeft het recht om, 
ingeval overtreding vermoed wordt, te onder
zoeken, of de inhoud der bagage aan de voor
schriften voldoet. 

(2) De houder van het bagagebewijs wordt 
verzocht bij het onderzoek tegenwoord ig te 
zij n ; indien h ij zich niet aanmeldt of n iet 
te bereiken is, moet dit onderzoek in tegen
woord igheid van twee niet tot het spoorweg
personeel behoorende getuigen geschieden. 
·wordt een overtreding vastgesteld, dan moe
ten de door het onderzoek veroorzaakte kosten 
door den houder van het bagagebewijs betaald 
worden. 

§ 3. (1 ) In geval van overtreding van de 
bepalingen van artikel 28, moet de houder 
van het bagagebewijs, onverminderd zijn straf
rech telij ke verantwoordelijkheid en zijn ver
pl ichting om het vrachtverschil bij te betalen, 
een boete voldoen en de schade vergoeden. 

(2) De boete bedraagt per ki logram bruto 
van het geheele collo: 

a. voor de goederen, behoorende tot die, 
welke óf krachtens a r tikel 52, § 1, van het 

vervoer als vrachtgoed uitgesloten zijn, óf 
krachtens artikel 52, § 2, c, door den Minis
ter van Waterstaat als voorwaardelij k tot het 
vervoer als vrachtgoed toegelaten zijn aange
wezen, óf genoemd zijn in de klasse I en II 
van de Bij lage I ...... . .... .. ........ f 7.50 
met een minimum-heffing van f 15 per zen
d ing; 

b . in de overige gevallen .............. . f 2.50 
met een m inimum-heffing van f 5 per zending. 

Onvoldoende inpakking •van bagage. 
Oude etiketten. 

Art. 30. 1. Bagage, naar het oordeel der 
beambten van den Spoorweg onvoldoende in
gepakt, of waarvan de oude etiketten niet ver
wijderd zijn, behoeft niet ter verzending aan
genomen te worden. 

2. Zijn de oude etiketten niet verwijderd en 
is hiervan vermissing of vertraging het ge
volg, dan is de Spoorweg n iet verantwoordelijk 
voor de daaruit ontstane schade. 

1 nschrijving. 

Art. 31. § 1. Vervoer van bagage, niet 
ten minste tien minuten vóór het vertrek van 
den trein aangeboden, mag geweigerd worden. 

§ 2. De betaling van den vrachtprijs ge
schiedt tegen overgave van een bewijs van in
schrijving ter verzending (bagagebewijs) . Vóór 
de inschrijving kan vertoon van het plaatsbe
wijs gevorderd worden. 

§ 3. ( 1) Indien, bij uitzondering en onder 
voorbehoud van latere inschrijving, in drin
gende gevallen bagage zonder inschrijving 
medegegeven wordt, geschiedt zulks zonder 
verantwoordelijkheid voor den Spoorweg; de 
inschrijving kan dan geschieden aan een vol
gend station, waar daartoe gelegenheid is. 

(2) Deze bepaling geldt ook voor de aan
neming van bagage aan halten. 

Aflevering. 

Art. 32. 1. De aflevering van de bagage 
vindt plaats tegen afgifte van het bagage
bewijs. De Spoorweg behoeft n iet te onderzoe
ken of de houder van het bagagebewijs de 
rechthebbende is. 

2. De houder van het bagagebewijs heeft 
het recht de afgifte van de bagage op het kan
toor van het station van bestemming te vorde
ren, zoodra, na aankomst van den trein, voor 
welken de bagage ingeschreven is, de tijd 
verstreken is, vereisch t voor het ter beschi k
king stellen en, zoo noodig, voor de vervul 
ling van de douane-, belasting-, pol itie- en 
andere wettelijke of ambtelij ke formaliteiten . 

3. Overigens kan de bagage binnen 24 uren 
na haar aankomst, tegen inlevering van het 
bewijs, aan het bagagekantoor afgehaald wor
den gedurende de uren, waarop het kantoor 
voor den dienst geopend is; wordt de bagage 
n iet binnen 24 uur na aankomst afgeh aald , 
dan moet daarvoor het in artikel 33 bedoelde 
bewaarloon betaald worden. 

4. Kan het bagagebewijs niet getoond wor
den, dan is de Spoorweg alleen tot afg ifte van 
de bagage verplicht, indien de verzoeker zij n 
recht daarop staaft. Komt die staving den 
Spoorweg onvoldoende voor, dan kan hij de 
afgifte weigeren of het stellen van zekerheid 
vorderen. 
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5. De bagage wordt afgeleverd op het sta
t ion, waarvoor ze ingeschreven is. Evenwel 
kan op daartoe tijdig door den houder van 
het bagagebewijs gedaan verzoek, a ls de om
standigheden het veroorlooven en de douane-, 
bel asting-, politie- en andere wettelijke of 
ambtelijke voorschriften zich daartegen niet 
verzetten, de bagage op het station van ver
trek teruggegeven of op een station onderweg 
afgeleverd worden tegen afgifte van het ba
gagebewijs. 

6. De houder van het bewijs, aan wien on
der de in het tweede lid van dit artikel ge
noemde omstandigheden de bagage niet af
geleverd wordt, kan eischen, dat op het baga
gebewijs dag en uur vermeld worden, waarop 
hij de aflevering gevorderd heeft. 

B ewaring van bagage. 

Art. 33. 1. De reizigers kunnen hun ba
gage, zoowel aan het station van vertrek a ls 
aan dat van bestemming, aan daartoe door 
den Spoorweg aangewezen personen in bewa
r ing geven. 

2. Voor de bewaring ontvangt de reiziger 
een genummerd bewijs, tegen afgifte waarvan 
hij aan het bagagekantoor gedurende de uren, 
waarop dit voor den dienst geopend is, de 
afgifte van zijn bagage vorderen kan. 

3. Tenzij in het tarief anders is bepaald, 
wordt voor de bewaring van de bagage be
taald 10 cents per collo en per etmaal , ge
deelten van etmalen voor geheele gerekend. 

4. De Spoorweg is van de verantwoordelijk
heid voor het geheel of gedeeltel ijk verlies of 
voor de beschadiging van de in bewaring gege
ven voorwerpen ontslagen, indien deze niet bin
nen drie dagen na de inbewaargeving afge
haald zijn. 

Vervoer van levende dieren op dezelfde wijze 
als bagage. 

Art. 34. 1. Honden en andere dieren, wel 
ke bij reizigers behooren, kunnen tegen de in 
de tarieven vast te stellen prijzen in afzon
derlijk goed gesloten hokken en manden ver
voerd worden op dezelfde wijze als bagage; 
zij moeten binnen één uur n a aankomst van 
den trein afgehaald worden, bij gebreke waar
van de Spoorweg bevoegd is bewaargeld te 
heffen. 

2. Levende dieren worden overigens niet in 
bewaring aangenomen. 

3. Aangifte van de waarde of van het be
lang bij t ijdige aflevering is niet toegestaan. 

Douane-, belasting-, politie- en andere wette
lijke of ambtelijke formaliteiten. 

Art. 35. De reiziger moet de douane-, be
lasting-, politie- en andere wettelijke of amb
telijke voorschriften in acht nemen, zoowel 
wat zijn persoon a ls wat het onderzoek zijner 
bagage en h andbagage betreft . Hij moet dat 
onderzoek bijwonen, behoudens de uitzonderin
gen, door de reglementen toegestaan. De 
Spoorweg aanvaardt tegenover den reiziger 
geenerlei verantwoordelijkheid voor het geval, 
dat deze met die verplichtingen geen reke
ning houden mocht. 

T erugbetalingen. 

Art. 36. § 1. Indien een plaatsbewijs niet 

gebruikt is, kan terugbetaling van den be
taalden prijs gevraagd worden, behoudens den 
aftrek, vermeld in §§ 3 en 4. 

§ 2. Indien een plaatsbewijs slechts ge
deeltelijk gebruikt is, ten gevolge van over
lijden, ziekte of een aan den reiziger over
komen ongeval , of om andere soortgel ijke 
gebiedern;le redenen, wordt, behoudens den af
trek, vermeld in §§ 3 en 4, het versch il tus
schen den betaalden totaalprijs en den vracht
prij s voor het afgelegde traject, berekend op 
den grondslag van het normaal tarief, terug
betaald. 

§ 3. Van de terugbetaling zijn uitgesloten 
de toeslagen, betaal d voor besproken plaatsen, 
de kosten van aanmaak van de plaatsbewijzen 
en de voor den aankoop van de plaatsbewij
zen betaalde provisie. 

§ 4. V an het terug te betalen bedrag wor
den a fgetrokken een recht van 10 pct., met 
een m inimum van f 0.25 en een maximum van 
f 1.50 per plaatsbewijs, a lsmede de verzen
dingskosten. 

§ 5. (1) Indien een reiziger , die ten ge
volge van het missen van aansluiting door 
treinvertraging, van het uitvallen van een 
tre in of ' an onderbreking van den di er~st ver
hinderd is zijn reis volgens de dienstregeling 
voort te zetten, van zijn verdere reis afziet, 
heeft hij het recht toepassing te vragen van de 
bepalingen van § 2, zonder dat de Spoorweg 
den in § 4 bedoelden aftrek mag toepassen. 

(2 ) Keert de reiziger, die van zijn verdere 
reis afziet, zonder zich op te houden met den 
eerstvol genden trein naar het station van ver
trek terug, dan heeft hij het recht terugbe
taling te vorderen zoowel van den geheelen 
prijs van het door hem genomen plaatsbewijs 
a ls van den vrachtprijs voor de terugreis in 
de klasse, voor welke de heenreis genomen 
was. 

(3) Is het plaatsbewijs afgegeven door het 
station van vertrek, naar hetwelk hij terug
keert, dan kan de reiziger deze terugbetal ing 
bij terugkomst op dit station vorder en, onder 
overlegging van een schriftelijke verklaring 
van den chef van het station, op hetwel k h ij 
zijn reis geëindigd heeft. 

§ 6. Voor zooveel het plaatsbewijzen tegen 
verminderden prijs betreft, wordt slechts te
rugbeta/ing verleend in het geval en binnen 
de grenzen, gesteld in § 5; kinderkaarten 
tegen verminderd tarief, overeenkomstig ar
tikel 15 lid 2, verkrijgbaar gesteld , worden 
niet bes~houwd als pl aatsbewijzen tegen ver
minderden prijs in den zin van deze paragraaf. 

§ 7. Voor verloren pl aatsbewijzen wordt 
geener lei terugbetaling verleend, 

§ 8. Indien bagage teruggenomen wordt, 
voorda~ zij het stat ion van afzending verlaten 
heeft, kan teruggave van de vracht geëischt 
worden. Als de bagage op een station onderweg 
teruggenomen wordt, vindt alleen terugbeta
ling plaats in de gevallen en overeenkomstig 
de bepalingen van §§ 2 en 5. De Spoorweg is 
bevoegd in beide gevall en een recht van f 0.25 
per bagagebewijs van de terug te betalen 
som af te trekken. 

§ 9. De tarieven mogen afwijkende bepa
lingen behelzen, mits deze niet bezwarender 
voor d~ reizigers zijn. 

§ 10. Elke vordering tot terugbetaling, ge-
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grond op de bepalingen van §§ 1, 2, ö, 6 en 
8, is vervallen als zij niet binnen een maand 
na het verstrijken der geldigheid van het 
plaatsbewijs bij den Spoorweg ingediend is. 

§ ll. In geval van onjuiste tarieftoepas
sing of van een fout in de berekening van de 
vervoers- en andere kosten, moet het te veel 
betaalde of te weinig gevorderde worden ver
effend. 

§ 12. Voordeelige verschillen, door den 
Spoorweg vastgesteld, moeten zoo mogelijk 
ambtshalve ter kennis van den belanghebben
de gebracht worden, indien zij f 0.2ö per 
plaatsbewijs of per bagagebewijs te boven 
gaan, terwijl de vereffen ing zoo spoedig mo
gelijk dient te geschieden. 

§ 13. De bepalingen van dit artikel zijn 
niet toepasselijk op abonnementskaarten. 

Uitsluiting en beperking van de verant
woordelijkheid. 

Art. 37. 1. De Spoorweg is niet verant
woordelijk voor de schade, veroorzaakt dooi 
de vertraging of het uitvall en van een treir. 
of door het missen van een aansluiting en 
evenmin voor de schade, die een gevolg is 
van fouten in de dienstregel ingbil jetten of 
reisgidsen. 

2. Ten aanzien van in de rijtuigen door de 
reizigers medegenomen handbagage en leven
de dieren is de Spoorweg slechts verantwoor
delijk voor de schade, welke door zijn schuld 
veroorzaakt is. 

3. Ten aanzien van levende dieren , welke 
krachtens artikel 34 vervoerd worden op de
zel fde wijze als bagage, is de Spoorweg ver
antwoordelijk overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 118 van dit Regl ement. 

Omvang der verantwoordelijkheid. 

Art. 38. § 1. De Spoorweg is overeenkom
stig de bepalingen van dit hoofdstuk verant
woordelijk voor de schade, welke voortvloeit 
uit het geheel of gedeeltelijk verlies of de be
schadiging van de bagage, te rekenen van de 
aanneming ten vervoer tot de aflevering, of 
welke het gevolg is van vertraging in de af
levering. 

§ 2. (1) Hij is van deze verantwoordelijk
heid in geval van geheel of gedeeltelijk verlies 
of van beschadig ing van de bagage ontslagen, 
indien hij bewijst, dat de schade veroorzaakt 
is door schuld van den reiziger, door over
macht, door den bijzonderen aard der bagage, 
door ondeugdelijke verpakking of door het 
feit, dat van het vervoer uitgesloten voorwer
pen niettemin als bagage verzonden zijn. 

(2) Indien uit de omstandigheden volgt, dat 
de schade is kunnen ontstaan uit een gevaar 
dat verbonden is hetzij aan den bijzonderen 
aard de r bagage, hetzij aan ondeugdelijke 
verpakking, hetzij aan het feit dat de zending 
voorwerpen inhield, waarvan het vervoer als 
bagage verboden is, wordt de schade vermoed 
werkelijk daaruit ontstaan te zijn, tenzij de 
rechthebben de het tegendeel bewijst. 

§ 3. Hij iJ eveneens van de verantwoorde
lijkheid voor de schade, welke uit vertraging 
in de aflevering voortvloeit, ontslagen, in
dien hij bewijst dat de vertraging veroorzaakt 
is door omstandigheden, welke de Spoorweg 
niet vermijden noch verhelpen kon. 

B edrag der schadevergoeding in geval van 
geheel of gedeeltelijk verlies van bagage. 
Art. 39. § 1. (1) Wanneer krachtens de 

bepalingen van dit Reglement door den Spoor
weg schadevergoeding voor geheel of gedeel
telijk verlies van bagage verschuldigd is, kan 
gevorderd worden : 

a. indien het bedrag der schade bewezen 
wordt, een som, gelij k aan dat bedrag, met 
een maximum van f 10 per ontbrekend ki lo
gram bruto; 

b. indien het bedrag der schade n iet be
wezen wordt, een vaste som van f 4 per ont
brekend kilogram bruto. 

(2) Daarenbo,en wordt vergoed hetgeen 
voor de verloren bagage aan vracht, rechten 
of andere kosten reeds betaald is of nog be
taald moet worden. 

§ 2. Een hoogere schadevergoeding kan 
slechts in de gevallen van de artikelen 43 en 
44 worden gevorderd. 

Ver11weden van verlies van bagage. Terug
vinden van bagage. 

Art. 40. 1. De rechthebbende kan een ont
brekend collo als verloren beschouwen na af
loop van den achtsten dag na dien, waarop 
de a fl evering verzocht is. 

2. Indien een als verloren beschouwd collo 
binnen een jaar, nadat de aflevering verzocht 
is, teruggevonden wordt, moet de Spoorweg 
den reiziger hiervan kennis geven, indien 
diens verblijfplaats bekend is of opgespoord 
kan worden. 

3. Binnen een termijn van dertig dagen na 
ontvangst van dit bericht kan de 1·eiziger ver
langen, dat het collo hem kosteloos worde af
geleverd, en wel te zijner keuze óf aan het 
station van vertrek óf aan dat van bestem
ming, tegen teruggave van de door hem ont
vangen schadevergoeding en onder voorbe
houd van a lle aanspraken op schadevergoe
ding wegens vertraging, overeenkomstig ar
tikelen 42 en 44. 

4. Indien het teruggevonden collo niet op
gevraagd is binnen den in het vorig lid be
paalden termijn van dertig dagen of het collo 
meer dan een jaar na het verzoek om afle
vering wordt teruggevonden, kan de Spoor
weg dáarover vrij beschikken. 

Bedrag der schadevergoeding in geval van 
beschadiging van bagage. 

Art. 41. 1. In geval van beschadiging moet 
de Spoorweg de werkelijk geleden schade ver
goeden, met dien verstande, dat de schade
vergoeding niet meer zal bedragen dan: 

a. indien de geheele zending door de be
schadig ing in waarde verminderd is, het be
drag, dat vergoed zou worden in geval van 
geheel verlies; 

b. indien slechts een deel der bagage door 
de beschadiging in waarde verminderd is, het 
bedrag, dat vergoed zou worden in geval van 
verlies van het in waarde verminderde ge
deelte der zending. 

2. E en hoogere schadevergoeding kan slechts 
in de gevallen van de a rtikelen 43 en 44 
worden gevorderd. 

B edrag der schadevergoeding bij vertraging 
in de aflevering van bagage. 

Art. 42. § 1. In geval van vertraging in 
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de aflevering is de Spoorweg, als de reizige1· 
niet bewijst, dat uit deze vertraging schade 
ontstaan is, een vergoeding verschuldigd ten 
bedrage van f 0.05 voor elk kilogram bruto 
der te laat afgeleverde bagage en voor elk 
tijdvak van vier en twintig uur, te reltenen 
van het verzoek om aflevering tot het oogen
blik, waarop de bagage ter beschikking van 
den rechthebbende is, met een maximum van 
veertien dagen. 

§ 2. Indien het bewijs geleverd wordt, dat 
uit de vertraging schade ontstaan is, wordt 
voor die schade een vergoeding betaald tot 
ten hoogste het viervoud van de in § 1 be
paal de schadevergoed ing. 

§ 3. (1) In geval van geheel verlies kun
nen niet, nevens de uit dien hoofde door den 
Spoorweg verschuldigde vergoeding, de in § 
1 of § 2 hierboven voorziene schadevergoe
dingen worden gevorderd. 

{2) In geval van gedeeltelijk verlies wordt 
deze vergoeding, indien daartoe aanleiding 
bestaat, voor het n iet verloren deel betaald. 

(3) Ingeval van beschadiging is zij , indien 
daartoe aanleiding bestaat, te gelijk met de in 
artikel 41 bedoelde schadevergoeding verschul
digd. 

§ 4. Een hoogere schadevergoed ing kan 
slechts in de gevallen van de artikelen 43 en 
44 worden gevorderd. 

Aangifte van belang bij de aflevering en in
vloed daa,•van op het bedrag der schade

vergoeding. 

Art. 43. 1. Voor elke zending bagage kan 
het belang bij de a fl evering aangegeven wor
den, in welk geval daarvan op het bagagebe
wijs melding gemaakt wordt. 

2. In geval van aangifte van belang bij de 
aflevering wordt een in de tarieven te be
palen premie geheven. 

3. Indien het belang bij de aflevering is 
aangegeven, kan in geval van vertraging ge
vorderd worden : 

a. indien het bewijs niet geleverd wordt, 
dat uit die vertraging schade ontstaan is, mits 
binnen de grenzen van het aangegeven belang, 
f 0.10 per kilogram bruto van de te laat afge
leverde bagage en per vier en twintig uur, te 
rekenen van het verzoek om aflevering tot het 
oogenbl ik waarop de bagage ter beschikking 
van den rechthebbende is , met een maximum 
van veertien dagen; 

b. indien het bewijs geleverd wordt, dat 
uit de vertraging schade ontstaan is, een scha
devergoeding tot ten hoogste het bedrag van 
het aangegeven belang. 

4. Indien het bewijs geleverd wordt, dat 
schade ontstaan is uit het gedeeltelijk verlies 
of de beschadiging van de bagage, waarvan 
het belang bij de aflevering aangegeven is, 
kan boven en behalve de in a rtikelen 39 en 41 
vermelde schadevergoedingen, tevens vergoe
ding worden gevorderd tot ten hoogste het 
aangegeven bedrag. 

6. Eene hoogere schadevergoeding kan 
slechts in het geval van artikel 44 worden ge
vorderd. 

Bedrag der schadevergoeding bij opzet of grove 
schuJ,d van den Spoorweg. 

Art. 44. In a lle gevallen, waarin het ge-

heel of gedeeltelijk verlies, de beschadiging 
of de vertraging van de bagage veroorzaakt 
is door opzet of grove schuld van den Spoor
weg, wordt den reiziger de geheele bewezen 
schade vergoed, met dien verstande echter, 
dat hij ten hoogste het dubbele der in de ar
tikelen 39, 41 , 42 en 43 bedoelde maxima 
ontvangt. 

Vastst elling van het gedeeltelijk verlies of de 
beschadiging van bagage. 

Art. 45. Indien een gedeeltel ijk verlies of 
een beschadiging door den Spoorweg ontdekt 
of vermoed of door den reiziger beweerd 
wordt, moet de Spoorweg zonder uitstel en zoo 
mogelijk in tegenwoordigheid van den reizi
ger bij proces-verbaal vaststellen den toestand 
on het gewicht der bagage, alsmede, voor 
zoover mogelijk, het bedrag en de oorzaak 
der schade en het t ijdstip, waarop deze ont
staan is. Een afschrift van dit proces-verbaal 
wordt desverlangd aan den reiziger ter hand 
gesteld. 1 

• 

Buitenge,·echtelij ke reclames. 

Art. · 4?. 1. De buitengerechtelijke op de 
vervoerovereenkomst steunende reclames moe
ten schriftelijk worden ingediend. 

2. Tot indiening van de reclame zijn ge
rechtigd de personen, die krachtens artikel 47 
eene vordering tegen den Spoorweg kunnen 
instellen. 

3. De reclamant moet, naar genoegen van 
den Spoorweg, zoodanige bescheiden overleg
gen als deze voor een juiste behandeling der 
reclame noodig acht. 

4. Bij de afdoening der reclame kan de 
Spoorwe~ verlangen, dat hem de plaats- en 
bagagebewijzen teruggegeven worden. 

Personen, die bevoegd zijn tot het instellen 
van een rechtsvordering tegen den 

Spoorweg. 

Art. 47. Een uit de vervoerovereenkomst 
tegen den Spoorweg voortspruitende rechts
vordering kan uitsluitend ingesteld worden 
door hem, die het plaats- of bagagebewijs 
overlegt, of die, bij gebreke van dien, zijn 
recht daarop bewijst. 

Vervallen van de uit een overeenkomst van 
vervoer van bagage tegen den Spoorweg 

voortspruitende vorderingen. 

Art. 48. 1. Door het in ontvangst nemen 
der bagîge vervalt elke uit de vervoerovereen
komst voortvloeiende vordering tegen den 
Spoorweg. 

2. De vordering vervalt echter niet: 
A. indien de reiziger het bewijs levert, dat 

de schade veroorzaakt is door opzet of grove 
schuld van den Spoorweg; 

B. in geval van vertraging in de afleve
ring, indien door den reiziger gereclameerd 
wordt binnen een termijn van veertien dagen, 
de dag der ontvangst daaronder niet begre
pen; 

C. iq geval van gedeeltelijk verlies of be
schadigmg : 

a. indien het verlies of de beschadiging, 
vóór het in ontvangst nemen der bagage door 
den reiz iger, overeenkomstig artikel 45 vast
gesteld is; 
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b . indien de vaststelling, welke overeen
komstig artikel 45 had moeten plaats vinden, 
uitsluitend door schuld van den Spoorweg 
achterwege gebleven is; 

D. in geval van uiterlijk niet zichtbare 
gebreken, waarvan het bestaan na het in ont
vangst nemen vastge~teld is, mits: 

a. niet door den poorweg aan den reizi
ger aangeboden zij om op het station van af
levering den toestand van de bagage vast te 
stell en; 

b. het verzoek om vaststelling overeenkom
stig artikel 45 worde gedaan onmiddellijk na 
de ontaekking van de schade en uiterlijk bin
nen 24 uren na de inontvangstneming; 

c. de reiziger bewijze, dat de schade ont
staan is in het tijdsverloop tusschen de aan
neming ten vervoer en de aflevering; 

E. indien de vordering strekt tot terugbe
taling van betaalde bedragen. 

3. De reiziger kan de inontvangstneming 
van de bagage weigeren, zoolang geen gevolg 
gegeven is aan zijn verzoek om de door hem 
beweerde schade vast te stellen. Een voorbe
houd, bij de inontvangstneming van de bagage 
gemaakt, is zonder rechtsgevolg, tenzij de 
Spoorweg m het maken van het voorbehoud 
heeft toegestemd. 

4. Indien een deel der in het bagagebewijs 
verme_lde colli bij de aflevering ontbreekt, kan 
de re1z1ger, al vorens de andere in ontvangst 
te nemen, eischen, dat de Spoorweg hem te 
dier zake eene verklaring afgeeft. 

5. De __ verant,~oordelijkheid voor geheel of 
gedeeltelIJk verlies en voor be chadiging ein
digt, als de bagage op het station van bestem
m ing niet opgevraagd is binnen acht dagen 
na de aankomst van den trein, waarmede zij 
vervoerd had moeten worden, onverminderd 
de verpl ichting van den Spoorweg om den 
reiziger kennis te geven, als het collo terug
gevonden is en het de noodige gegevens bevat 
om zij n adres op te sporen. 

Verjaring van uit de vervoerovereenkornst 
voortspruitende vorderingen. 

Art. 49. 1. Alle uit de vervoerovereen
komst voortspruitende vorderingen verjaren 
door verloop van een jaar. De verjaringster
mij n is drie jaren indien het geldt eene rechts
vordering wegens opzet of grove schuld van 
den Spoorweg. 

2. De verjaring begint te loopen: 
a. voor de vorderingen tot schadevergoe

ding in geval van gedeeltelijk verlies van be
schadiging of van vertraging in cl~ afleve
ring: onmiddellijk na afloop van den dag, 

. waarop de aflevering heeft plaats gehad; 
. b. voor de vorderingen tot schadevergoe

ding ID geval van geheel verlies: onmiddel
lijk na afloop van den dag, waarop de afleve
ring had moeten plaats hebben; 

c. voor de vorderingen tot betaling of te
rugbetaling van vrachten, verhoogingen en 
boeten, bijkomende kosten en andere bedra
gen: onmiddellijk na afloop van den dag, 
waarop de vrachten, enz. betaald zijn, of, 
wanneer geen betaling heeft plaats gehad on
middellijk na afloop van den dag waarop de 
betaling had moeten plaats hebb~n ; 

d. voor de vorderingen tot bijbetaling van 
door de douane gevorderde rechten: onmid-

dellijk na afloop van den dag, waarop door 
de douane bijbetaling gevorderd is. 

Schorsing en stuiting van de verjaring. 
Art. 50. De schorsing en de stuiting van de 

in art. 49 bedoelde verjaring worden geregeld 
door de bepalingen van het gemeene recht. 

HOOFDSTUK III. 
VERVOER VAN IJL• EN VRACHTGOEDEREN . 

V erplichting van den Spoorweg o,n te 
vervoeren. 

Art. 51. § 1. De Spoorweg is verplicht 
alle krachtens dit Reglement ten vervoer toe
gelaten goederen te vervoeren, mits: 

a. voldaan zij aan de voorwaarden van dit 
Reglement en de tarieven van den Spoorweg; 

b. het vervoer niet op grond van wettel ijke 
bepalingen of redenen van openbare orde ver
boden zij; 

c. het vervoer met de gewone middelen 
van vervoer mogelijk zij; 

d . het vervoer niet wordt belet door om
standigheden, welke de Spoorweg niet vermij
den, noch verhelpen kon. 

§ 2. (1) Indien het in het openbaar be
lang of om dringende redenen in het belang 
van den Spoorweg noodig is, kan de Minister 
van Waterstaat bepalen, dat: 

a. het vervoer van goederen geheel of ge
deeltelijk zal worden gestaakt; 

b. bepaalde zendingen van het vervoer 
worden uitgesloten of slechts onder zekere 
voorwaarden ten vervoer worden toegelaten; 

c. bepaalde zendingen den voorrang zullen 
hebben. 

(2) Deze maatregelen moeten ter kennis 
van het publiek worden gebracht. 

§ 3. Aangevoerde goederen, welke de Spoor
weg op grond van dit arti kei niet ten ver
voer aanneemt, moeten onverwij ld door den 
aanbrenger worden weggevoerd. Geschiedt 
zulks niet, dan is de Spoorweg bevoegd met 
de goederen te handelen als in artikel 76, §§ 

. 2 en 3, is bepaald en voor den tijd, gedurende 
welken de goederen bij den Spoorweg verblij
ven, lig-, magazijn- of staangeld te berekenen. 

Goederen, welke van het vervoer zijn uitge-
sloten of waarvan het vervoer slechts onder 

bepaalde voorwaarden wordt toegelaten . 

Art. 52. § 1. (1) Het is, behoudens de 
uitzonderingen, genoemd in Bijlage I , verbo
den ten vervoer per spoorweg aan te brengen, 
te doen aanbrengen of per spoorweg te ver
voeren: 

A. ontplofbare stoffen, te weten: 
a. springstoffen en buskruit; 
b. munitie; 
c. ontstekingsmiddelen en vuurwerkartike

len · 
a'. samengeperste, vloeibaar gemaakte of 

onder druk opgeloste gassen; 
e. stoffen, die in verbinding met water 

ontvlambare of verbranding bevorderende gas
sen ontwikkelen; 

B. voor zelfontbranding vatbare stoffen; 
C. walgingwekkende of kwalijk riekende 

stoffen. 
(2) Stoffen . niet bestemd voor schietdoel-
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einden of om ontploffingen te weeg te bren
gen, zijn geene ontplofbare voorwerpen in 
den zin van het vorige lid, indien de aanra
king met een vlam ze niet tot ontploffing 
kan brengen en indien zij voor stooten of wrij
ven niet gevoeliger zijn dan dinitrobenzol. 

§ 2. Het in § 1 vermelde verbod geldt niet 
voor: 

a. munitiën, welke door de militaire macht 
op marschen worden medegevoerd; 

b. ten behoeve van 's Rijks Dienst en door 
Rijksambtenaren te verzenden stoffen als ge
noemd in de Bijlage II, mits voldaan zij aan 
de daarin aangegeven voorwaarden; 

c. ontplofbare of voor zelfontbranding vat
bare stoffen (andere dan de in Bijlage I 
genoemde), waarvan het vervoer geacht kan 
worden, bij inachtneming van de noodige voor
zorgsmaatregelen, niet in strijd te zijn met de 
eischen der veiligheid, doch alleen voor zoo
ver voor het vervoer van zoodanige stoffen 
door den Minister van Waterstaat, de Spoor
weg gehoord, vergunning is verleend en aan 
de daarbij gestelde voorwaarden voldaan is. 

§ 3. Het is verboden ten vervoer per spoor
weg aan te brengen of te doen aanbrengen 
of per spoorweg te vervoeren de in Bijlage I 
genoemde goederen, voor zoover niet voldaan 
is aan de voorwaarden, welke voor bedoelde 
goederen in die Bijlage zijn aangegeven. 

§ 4. (1) Hij, die goederen, waarvan het 
vervoer verboden is, ten vervoer aanbrengt of 
doet aanbrengen, a lsmede hij, die goederen, 
welke in de Bijlage I zijn genoemd, met een 
andere benaming dan daaraan in die Bijlage 
is gegeven, in den vrachtbrief aanduidt [ vgl. 
artikel 58, § 5, (2), d] of niet voldoet aan 
de voorwaarden, waaronder het vervoer is 
toegelaten. is vernntwoordelij k voor de schade, 
welke door die goederen mocht zijn ontstaan, 
onverminderd de straf, op overtreding van dit 
Reglement bij de wet gesteld (zie ook artikel 
65). 

(2) H etzelfde geldt in het geval , bedoeld in 
§ 2, c, voor hem, die de aldaar bedoelde goe
deren onder een onjuiste of onnauwkeurige 
benaming in den vrachtbrief aangeeft, of niet 
voldoet aan de voor het vervoer daarvan ge
stelde voorwaarden. 

(3) De Spoorweg is bevoegd het bedrag 
der schade of eene naar zijn oordeel voldoende 
waarborgsom ten laste van de zending te 
brengen. 

( 4) Zijn de vrachtbrief en de goederen aan 
den geadresseerde afgegeven voordat de scha
devergoeding betaald is, dan is de geadres
seerde, indien de vordering tot schadevergoe
ding uit den vrachtbrief blijkt, of de Spoor
weg hem vóór of bij de aflevering op andere 
wijze met die vordering in kennis heeft ge
steld, hoofdelijk met den afzender voor de 
betaling daarvan aansprakelijk. 

§ 5. (1) Voorwerpen, welke door hunne 
afmetingen, hun gewicht of om andere rede
nen, in verband met de inrichtingen en de 
wijze van exploitatie van den spoorweg, on
geschikt zijn om daarover te worden vervoerd. 
worden niet ten vervoer aangenomen. 

(2) Voorwerpen, waarvan het laden, het 
Jo sen, het overladen of het vervoer, naar het 
oordeel van den Spoorweg, bijzondere moeilijk
heden oplevert in verband met de inrichtingen 

of de wijze van exploi tatie van den spoorweg,. 
worden slechts ten vervoer toe gel aten onder 
voor elk geval te bepalen bijzondere voorwaar
den. 

(3) Rollend spoorwegmaterieel wordt slechts 
ten verYoer aangenomen, indien volgens het 
oordeel van den Spoorweg de veiligheid van 
het verkeer voldoende gewaarborgd is. 

§ '1. Geld en geldswaarden, als omschreven 
in artikel 96. alsmede lijken, worden uiet ten 
vervoer als ijl - of vrachtgoed aangenomen. 

§ 7. Levende dieren, ook die van kleine ge
stalte (vgl. artikel 97), worden, voor zoover 
in de tarieven geen uitzonderingen worden ge
maakt, niet ten vervoer als ijl- of vrachtgoed 
aangenomen. 

Toestand van het goed. Ve,·pakking . 

Art. 53. § 1. Indien de Spoorweg goede
ren ten vervoer aanneemt, welke duidelijke 
teekenen van beschadiging vertoonen, kan hij 
verlangen, dat de afzender den toestand van 
die goederen in den vrachtbrief vermeldt. 

§ 2. Indien de aard van het goed volgens 
het oordeel van den Spoorweg eene verpak
king of eene bijzondere wijze van verpakking 
vereischt, moet de afzender het goed op zoo
danige wijze verpakken, dat dit gevrijwaard is 
voor geheel of gedeeltelijk verlies of voor be
schadiging tijdens het vervoer en geen schade 
aan personen, materieel of andere goederen 
kan berokkenen. 

§ 3. Indi en de afzender zich niet gedraagt 
naar de voorschriften van § 2 kan de Spoor
weg óf de zending weigeren óf eischen, dat de 
afzender op den vrachtbrief de afwezigheid der 
verpakking of wel den gebrekkigen toestand 
daarvan erkent. 

§ 4. (1) De afzender van goederen, als 
bedoeld in § 2, is jegens den Spoorweg ver
antwoordelijk voor alle schade, welke wordt 
veroorzaakt : 

a. door afwezigheid van verpakking of door 
uiterlijk zichtbare gebreken van de verpak
king, ook al is omtrent een en ander geen 
verklaring op den vrachtbrief gevorderd; 

b. door uiterlijk niet zichtbare gebreken 
van de verpakking. 

(2) De Spoorweg is echter bevoegd het be
drag der schade of eene naar zijn oordeel vol
doende waarborgsom ten laste van de zending 
te brengen. 

(3) Zijn de vrachtbrief en de goederen aan 
den geadresseerde afgegeven, voordat de scha
devergoeding betaald is, dan is de geadres
seerde, indi en de vordering tot schadevergoe
ding uit den vrachtbrief blijkt, of de Spoor
weg hem vóór of bij de aflevering op andere 
wijze met die vordering in kennis heeft ge
steld, hoofdelijk met den afzender voor de 
betaling daarvan aansprakelijk. 

§ 5. (1) Indien een afzender gewoon is 
van een zelfde station gelijksoortige goederen, 
welke eene verpakking vereischen, onverpakt 
of onvoldoende verpakt te verzenden, dan 
behoeft hij niet voor elke zending de in § 3 
bedoelde voorschriften na te leven, indien hij 
op dit station eene algemeene verklaring, 
overeenkomstig het door den Spoorweg vastge
stelde model, afgeeft. 

(2) In dit geval moet op den vrachtbrief 
naar de op het station van afzendinir afgege-
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ven algemeene verklaring worden verwezen. 
§ 6. (1) Behoudens de in de tarieven uit

drukkelij k voorziene uitzonderingen, is de af
zender verplicht stukgoederen aan de buiten
zijde op voldoende wijze hetzij van een adres, 
hetzij van duidelijke en onuitwischbare mer
ken te vool'Zien, waardoor verwisseling met 
andere zendingen wordt uitgesloten, een en 
ander volkomen in overeenstemming met het
geen te dien aanzien op den vrachtbrief is 
aangegeven. 

(2) Bovendien is de afzender, indien de 
Spoorweg dit eischt, verplicht, op elk collo 
eener stukgoedzending een opschrift aan te 
brengen, waarop in onuitwischbaar schrift het 
station van afzending en van bestemming, als
mede de datum, waarop de zending ten ver
voer is aangeboden, is aangegeven. 

{3} Andere aanduidingen dan die, welke 
ingevolge het hiervoren bepaalde zijn voor
geschreven . behoeven door den Spoorweg niet 
te worden toegelaten. 

(4) Oude opschriften of plakbriefjes moe
ten door den afzender doorgehaald of verwij
derd worden. 

§ 7. De Spoorweg kan verlangen dat klei
ne stukgoederen (b.v. klein ijzerwe~k} welke 
n iet zonder aanzienlij k tijdverlies ten '.,,ervoer 
aangenomen en geladen kunnen worden, door 
samenbinden of samenpakken tot grootere 
eenheden worden vereenigd. 

§ 8. Voor goederen, welke niet behooren 
tot die, bedoeld in a rtikel 52, § 3, doch door 
hunne eigenschappen ongerief bij het vervoer 
kunnen opleveren, kunnen in de tarieven al
gemeene voorschriften omtrent de verpakking 
en verlading worden opgenomen. 

§ 9. Behoudens in de tarieven uitdrukke
lijk voorziene uitzonderingen mogen licht 
breekbare voorwerpen (als glaswerk, porse
lein, aardewerk}, voorwerpen, welke gemak
kelijk in den wagen verstrooid geraken (als 
noten, ooft, voederartikelen, steenen} en goe
deren, welke andere zendingen kunnen ver
ontreinigen of beschadigen (als kolen, kalk, 
asch, gewone aarde, verfaarde}, slechts als 
wagenladingen worden verzonden, tenzij deze 
goederen zoo verpakt of samengebonden wor
den, dat zij niet kunnen breken, verloren gaan 
of andere zendingen verontreinigen of bescha
digen. 

Aanbrengen der goederen. Laden door Spoor
weg of afzender. Aanvraag en verst,·ek

king van wagens. Laadter,nijn. 

Art. 54. § 1. De goederen moeten worden 
aangebracht gedurende de diensturen, welke 
door den Spoo~weg worden vastgesteld en 
door aanplakking op de stations bekend wor
den gemaakt. 

§ 2. In de tarieven wordt bepaald of de 
goederen door den Spoorweg of door den af
zender geladen moeten worden, tenzij dit 
Reglement hieromtrent voorschriften bevat of 
tt!~schen den afzender en den Spoorweg eene 
b1Jzondere overeenkomst is getroffen. 

§ 3. Indien buiten schuld van den Spoor
weg een stukgoedzending niet binnen een in 
de tarieven bepaalden termijn, te rekenen van 
het oogenblik a f, waarop de afzender met het 
'.'anvoeren der goederen is begonnen, gereed 
1s om ten vervoer te worden aangenomen, kan 

de Spoorweg voor den tijrl , waarmede die ter
mijn wordt overschreden. net in de tarieven 
bepaalde magaz.j :o- of !iggeld heffen. 

§ 4. ( 1 i De afzenders zijn verplicht de 
wagens , noodig voor het vervoer van goede
ren, welke door hen worden geladen, schrifte
lijk bij den chef van het sto.tion van afzen
ding aan te vragen. In de aanvragen moet de 
dag worden vermeld, voor welken de wagens 
benoodigd zijn. 

(2) Hetgeen verder in de aanvragen moet 
zijn vermeld, wordt in de tarieven bepaa ld. 

(3) Indien op eenigen dag slechts aan een 
gedeelte der ingekomen aanvragen gevolg kan 
worden gegeven geschiedt de verstrekking van 
wagens behoudéns bijzondere omstandigheden 
en voo;, zoover zulks met een economisch ge
bruik van het materieel is overeen te brengen, 
in de volgorde, waarin de aanvragen - daar
onder ook begrepen de nog niet ingewilligde 
aanvr agen voor vorige dagen - zijn ontvan
gen. 

( 4) H et station van afzending geeft des
verlangd den afzender kennis van het tijdstip, 
waarop hij over de wagens kan beschikken. 

§ 5. (1) Worden wagens afbesteld voordat 
zij den aanvrager ter beschikking zijn gesteld, 
dan kan de Spoorweg een in de tarieven te 
bepalen afbestelloon in rekening brengen. 

(2) Worden wagens, nadat zij den aanvra
ger ter beschikking zijn gesteld, onbeladen 
door dezen teruggegeven, of na afloop van 
den laadtermijn [zie § 6, (1)] wegens niet
belading den aanvrager weder ontnomen, dan 
is deze laatste, van het oogenblik af, waarop 
de wagens te zijner beschikking zijn gesteld, 
tot dat, waarop hij niet meer de beschikking 
over de wagens heeft, het in de tarieven be
paalde staangeld verschuldigd, met dien ver
stande echter, dat ten minste een bedrag in 
rekening kan worden gebracht, gelij k aan het 
in de vorige paragraaf bedoelde afbestelloon. 

(3) De Spoorweg kan bij het aanvragen 
van wagens een waarbo~gsom vragen, gelijk 
aan het bed~ag van staangeld voor één dag. 

§ 6. (1) H et laden door den afzender moet 
gedurende de in § 1 bedoelde diensturen ge
schieden en moet zijn a fgeloopen binnen een 
door de tarieven te bepal en termijn. 

(2) Indien buiten schuld van den Spoor
weg de zending niet binnen den in het vorige 
lid bedoelden termijn gereed is om ten ver
voer te worden aangenomen, kan de Spoor
weg voor den tijd, waarmede die termijn 
wordt overschreden, het in de tarieven be
paalde staangeld heffen. 

(3) Indien de laadtermijn met meer dan 
24 uur is overschreden, is de Spoorweg be
voegd de wagens weder, op kosten van den af
zender, te lossen. Verder is de Spoorweg be
voegd met de goederen te handelen als in 
artikel 76, §§ 2 en 3, is bepaald en voor den 
tijd, gedurende welken de goederen bij den 
Spoorweg verblijven, lig-, magazijn- of staan
ield te berekenen. 

§ 7. (1) Indien gevaar bestaat, dat de 
regelmatige afwikkeling van het verkeer door 
ophooping van goederen, wordt gestoord, is de 
Spoorweg, met goedkeuring van den Minister 
van Waterstaat, bevoegd, den t ijd, welke van 
het berekenen van lig- of magazijngeld is vrij
gestel d, en den laacltermijn te verkorten , als-

1 

1 

1 
1 

1 
1 
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mede het lig- of magazijngeld, het staangeld 
en het afbestelloon te verhoogen. · 

(2) De onder (1) bedoelde maatregelen 
moeten worden aangekondigd en zijn niet van 
kracht voordat dit is geschied. 

Afhaling door den Spoorweg. 

Art. 55. 1. In de plaatsen, waar de Spoor
weg een afhaaldienst voor ijl- en vrachtgoede
ren heeft ingericht, worden de stukgoederen, 
niet behoorende tot die, welke de tarieven in 
verband met de wijze van exploitatie van ge
noemden dienst, van a fhaling uitsluiten, op 
verzoek van dengene, die de goederen wil ver
zenden, aan het opgegeven adres afgehaa ld, 
mits dit binnen den door den Spoorweg daar
voor vastgestelden kring is gelegen en langs 
harde rijwegen met de voertuigen van den 
afhaaldienst te bereiken is. 

2. De af te halen goederen moeten gelijk
vloers met en in de onmiddellijke nabijheid 
van den openbaren weg gereed liggen. De
gene, op wiens verzoek de afhaling geschiedt, 
moet, desverlangd, bij het opladen hulp ver
leenen. 

3. Indien bij aankomst van het voor de af
haling bestemde voertuig de goederen niet ter 
oplading gereed liggen, kan het voertuig zijn 
rit vervolgen en is degene, die om afhaling 
heeft verzocht, verplicht het afhaalloon, bere
kend volgens het opgegeven af te halen goed, 
te voldoen, 

4. De Spoorweg behoeft eerst nadat de ge
heele zending met den vrachtbrief op het sta
tion van afzending aanwezig is, te beoordee
len of de zending ten vervoer kan worden 
aangenomen. I s zulks niet het geval, dan 
wordt hiervan kennis gegeven aan dengene 
die om de afhaling heeft verzocht. ' 

5. H et loon voor het afhalen wordt in de 
tarieven bepaald en mag onder gewone om
standigheden niet hooger zijn dan f 0.20 per 
50 K.G., met een minimum van f 0.35 per 
zending. Voor goederen, welke naar verhou
ding van hun gewicht een groote ruimte in
nemen, alsmede voor zware voorwerpen, kan 
het anderhalfvoudige van het werkelijk ge
wicht aan de berekening van het afhaalloon 
ten grondslag worden gelegd. 

6. Bijzondere overeenkomsten met afzenders 
wegens het afhalen hunner goederen tegen een 
lager dan het in de tarieven vermelde loon 
zijn toegelaten voor vervoer van groote hoe
veelheden of bij abonnement, mits onder gelijke 
omstandigheden dezelfde gunstige voorwaar
den aan ieder ander worden toegekend. 

7. In buitengewone omstandigheden, als 
onder andere bemoeilijking van den afhaal
dienst door sneeuw of ijzel, is de Spoorweg 
bevoegd het in lid 5 bedoelde afhaalloon tot 
ten hoogste het dubbele te verhoogen of den 
afhaaldienst geheel of ten deele te staken 
zoolang die buitengewone omstandigheden aan
houden. 

Vervoer in gesloten of op open wagens. 
Dekkleeden. 

Art. 56. 1. In de tarieven wordt bepaald 
welke goederen in gesloten wagens en welke 
goederen op open wagens worden vervoerd en 
op welke wijze wordt gehandeld, indien de 
afzender het gebruik van een ander soort 

wagen voorschrijft dan volgens de tariefbepa
lingen in aanmerking komt, een en ander voor 
zooverre niet in dit Reglement of door douane-, 
belasting-, politie- en andere wettelijke of 
ambtelijke voorschriften te dezen aanzien be
paalde eischen worden gesteld. 

2. Eveneens wordt in de tarieven bepaald 
of en onder welke voorwaarden door den 
Spoorweg dekkleeden in gebruik worden ge
geven. 

Voorzorgen, door den afzender bij het beladen 
van wagens in acht te nemen. Overbelas

ting. Ladinggebreken. Verzending 
door een ander dan den 
aanvrager van de wagens. 

Art. 57. § 1. (1) De afzender moet zoo 
laden, dat het geladene geen gevaar voor per
sonen of voor beschadiging van het spoorweg
materieel, van de spoorbaan en van de zich 
langs den weg bevindende werken, of van 
andere vervoerde goederen oplevert. 

(2) Met name moet hij zich bij het laden 
van wagens houden aan het voor de lijnen, 
waarover het vervoer heeft te geschieden, 
vastgestelde laadprofiel. Het voor het vervoer 
over de in Nederland gelegen spoorweglijnen 
in acht te nemen laadprofiel, wordt in de ta
rieven aangegeven. 

(3) Verder mag hij: 
a. wagens met één het draagvermogen aan

gevend opschrift, slechts 5 pct. boven het 
draagvermogen beladen; 

b. wagens met twee opschriften, waarvan 
het eene het normale en het andere het maxi
mumgewicht van belading aangeeft, slechts 
tot dit laatste gewicht bel aden. 

(4) Indien echter de aard der goederen 
doet vreezen, dat hun gewicht door atmos
pherische invloeden gedurende het vervoer zoo
danig zal toenemen, dat de vorenbedoelde 
grenzen worden overschreden, mogen wagens, 
als in het vorige lid onder a bedoeld, niet 
zwaarder worden beladen dan tot het draag
vermogen, en wagens als in het vorige lid 
onder b bedoeld, niet zwaarder dan tot het 
normaal gewicht van belading. 

§ 2. (1) De afzender, die de goederen 
laadt, is aansprakelijk voor alle schade, welke 
tijdens het laden of als gevolg van het niet 
in acht nemen van het bepaalde in § 1, wordt 
veroorzaakt, tenzij bewezen wordt, dat de scha
de is ontstaan door de schuld van den Spoor
weg. 

(2) De Spoorweg is echter bevoegd het be
drag der schade of eene naar zijn oordeel vol
doende waarborgsom, ten laste van de zending 
te brengen. 

( 3) Zijn de vrachtbrief en de goederen aan 
den geadresseerde afgegeven, voordat de scha
devergoeding betaald is, dan is de geadres
seerde, indien de vordering tot schadevergoe
ding uit den vrachtbrief blijkt, of de Spoor
weg hem vóór of bij de a fl evering op andere 
wijze met die vordering in kennis heeft ge
steld, hoofdelijk met den afzender voor de be
taling daarvan aansprakelijk. 

§ 3. In de tarieven wordt bepaald hoe ge
handeld wordt, indien na de aanneming ten 
vervoer een overtreding van het in § 1 be
paalde wordt ontdekt, alsmede welke kosten 
in dat geval verschuldigd zijn. 
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§ 4. Indien een door den aanvrager bela
den wagen, met diens goedvinden en dat van 
den Spoorweg, door een ander dan den aan
vrager wordt verzonden, wordt de afzender 
geacht zelf den wagen te hebben beladen. 

Vor11i en inhoud van den vrachtbrief. 

Art. 58. § 1. (1) De afzender moet elke 
zending met een vrachtbrief aanbieden. De 
modellen der vrachtbriefformul ieren, nl. een 
voor vervoer als ij lgoed en een voor vervoer 
als vrachtgoed te bezigen model, worden in de 
tar ieven vastgesteld. 

(2) De vrachtbriefformulieren moeten ge
drukt zijn op stevig schrij fpapier. 

(3) Deze formulieren zijn verkrijgbaar te
gen den in de tarieven vastgestelden prij s. 

(4) In de tarieven wordt bepaald of, en 
onder welke voorwaarden de Spoorweg zich 
belast met het stempelen van formulieren. 
welke niet van hem zijn betrokken. Het ge
bruik van formulieren, welke niet vooraf door 
den Spoorweg gestempeld zijn , is verboden. 

§ 2. Verzending ever een gedeelte van den 
af te leggen weg als ij lgoed en over een ander 
gedeelte a ls vrachtgoed, wordt niet toegestaan. 
(Z ie ook artikel 100, lid 2). 

§ 3. In de tarieven wordt bepaald welke 
gedee lten van den vrachtbrief door den afzen
der en welke door den Spoorweg worden in
gevuld. 

§ 4. Het gebruik van vrachtbrieven, waarin 
over een woord is heengeschreven of waarin 
geradeerd is, is niet geoorloofd. Doorhalingen 
en veranderingen worden slechts toegelaten, 
indien de afzender ze met zijne handteekening 
bekrachtigt en, voor wat betreft het getal of 
het gewicht der colli, de verbeterde hoeveel 
heden volu it in letters vermeldt. 

§ 5. (1) De vermeldingen in den vracht
brief moeten met inkt geschreven of gedrukt 
zijn. H et bezigen van een andere dan de Ne
derlandsche taal is niet toegelaten. 

(2) De vrachtbrief moet de volgende gege
vens bevatten: 

a. de plaats en den datum van opmaking 
van den vrachtbrief; 

b. den naam van het station van bestem
ming, zooals deze in de tarieven luidt; 

c. den naam en de woonplaats van den 
geadresseerde. A ls geadresseerde mag slechts 
een enkele persoon, firma of rechtspersoon 
aangegeven worden. Het station van bestem
ming of de daar dienstdoende stationschef kan 
slechts a ls geadresseerde worden opgegeven, 
ind ien het betrekkelij k tar ief dit uitdrukkelijk 
toelaat. Adressen, welke niet den naam van 
de11 geadresseerde dragen, zooals "aan de or-
der van ......... ......... " of "aan den houder van 
den duplicaat-vrachtbrief", zijn niet toegela
ten; 

d. de opgave van den inhoud der zending 
en van het gewicht daarvan en bovendien 

bij stukgoed : 
het aantal stuks, de wijze van verpakking en 

eene vermelding of de colli van een adres zijn 
YOorzien dan wel hoe de colli gemerkt zijn 
[Zie art. 53, § 6 (1)]; 

bij goederen, welke door den afzender ge
laden moeten worden: 

de soort, het nummer en het eigendomsmerk 
van de gebezigde wagens, alsmede, indien de 
SpoonvAg zulks verlangt, het aantal, de soort 

en het draagvermogen der door den afzender 
aangevraagde wagens. 

De goederen moeten als volgt aangeduid 
worden: 

die, welke voorkomen in B ijl age I, onder 
den naam, welke daaraan in deze B ijlage is 
gegeven; 

die, welke zijn genoemd in de tarieven, on
der den naam, waaronder ze daarin voorlm
men; 

de overige, onder de in den handel gebrui
kelijke benaming. 

Indien voor de omschrijving van de goede
ren op den vrachtbrief de daartoe bestemde 
ruimte niet voldoende is, moet gebruik worden 
gemaakt van de achterzijde van den vracht• 
brief of van zorgvuldig aan den vrachtbrief 
gehechte en door den afzender onderteekende 
bladen; 

e. de volledige opsomming van de door de 
douane, het belasting-, politie- en ander wet
telijk of ambtelijk gezag geëischte bescheiden, 
welke bij den vrachtbrief zijn gevoegd. 

Voor de bescheiden, die niet in den vracht
brief vermeld zijn, is de Spoorweg niet ver
antwoorde] ijk ; 

/. de onderteekening (niet gedrukt of ge
stempeld} door den afzender met zijn naam of 
zijne firma, alsmede de aanduiding van zijn 
volledig adres, desgewenscht aangevuld met 
zijn telegramadres en telefoonnummer. Als af
zender mag slechts een enkele persoon, firma 
of rechtspersoon op den vrachtbrief voorko
men. Indien de afzender in ederland geen 
vaste woonplaats heeft. moet hij op verlangen 
van den Spoorweg in Nederland woonplaats 
kiezen en deze op den vrachtbrief vermelden. 

(3) In gevallen als hieronder omschreven 
moet de vrachtbrief bovendien de volgende 
gegevens bevatten: 

g. de vermelding "station restante" . 
De voorwaardelijk ten vervoer toegelaten 

ontplofbare of voor zelfontbranding vatbare 
stoffen mogen niet "station restante" worden 
geadresseerd ; 

h. het verzoek om bepaalde tarieven toe te 
passen; 

i. het bedrag van het overeenkomstig arti
kel 86 aangegeven belang bij de aflevering; 

j. de vermelding van de kosten, welke de 
afzender overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 63 voor zijne rekening neemt; 

k . het bedrag van het remboursement, waar
mede het goed belast is en van de overeen
komstig artikel 66 door den Spoorweg toe
gestane voorschotten; 

l. de vermelding van de te volgen route 
en de aanwijzing van de stations, waar de 
douane-, belasting-, politie- en andere wette
lijke of ambtelijke formaliteiten vervuld moe
ten worden; 

111 . de aanwijzing van den gevolmachtigde 
overeenkomstig artikel 67, § 5, (2) . 

§ 6. (1) Andere verklaringen mogen in 
den vrachtbrief slechts worden opgenomen, in
dien zij door dit Reglement of in de tarieven 
zijn voorgeschreven of toegelaten. 

(2) Het is verboden den nachtbrief .door 
andere stukken te vervangen of daaraan an
dere bescheiden toe te voegen dan die, welke 
bij dit Reglement of in de tarieven zijn voor
geschreven of toegelaten. 

(3) Vrachtbrieven, welke geheel of gedeel-
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telijk verzegeld of gesloten zijn , worden niet 
aangenomen . 

§ 7. (1) Het is verboden met één en den
zelfden vrachtbr ief ten vervoer aan te bieden: 

a . goederen, welke niet samengela den kun
nen worden zonder dat daaruit nadeel ont
staat; 

b . goederen door welker samenlad ing in
breuk zou worden gemaakt op de douane-, 
belasting-, politie- en andere wettelijke of amb
telijke voorschriften; 

c. goederen, waarvan een gedeelte door den 
Spoorweg en een ander gedeelte door den af
zender en den geadresseerde geladen of gelost 
moeten worden. 

(2) Eveneens moeten afzonderlij ke vracht
brieven gebezigd worden voor de in art. 52 
bedoelde voorwaa rdelijk ten vervoer toegela
ten goederen, tenzij volgens de in Bijlage 1 
of de op grond van art. 5:! , § 2. c., door den 
Minister van Waterstaat gestelde voorwaarden 
samenpakking met andere goederen ,s toegela
ten. 

§ 8. Bij het vervoer van wagenlad ingen 
kar. de afzende r verplicht worden voor iederen 
wagen een afzonderlijken vrachtbrief op te 
maken. 

Verantwoordelijkheid voo,· de opgaven in den 
vrachtbrief . 

Art. 59. l. De afzender is aansprakelijk 
voor de juistheid der van zijnentwege in den 
vrachtbrief vermelde aanduidingen en ver
klaringen: hij draagt a lle gevolgen, welke 
mochten voortvloeien uit de omstandigheid, 
dat die aanduidingen of verklaringen onjuist, 
onnauwkeurig of onvolledig zijn of op eene 
andere dan de daarvoor bestemde plaats zijn 
vermeld. 

2. De vrachtbrieven kunnen op verlangen 
van afzenders ook door het personeel van den 
Spoorweg worden opgemaakt. Zij moeten ech
ter door den a fzender worden onderteekend en 
deze is voor den inhoud evenzeer aansprake
lijk a ls had hij die zelf opgemaakt. 

Onderzoek van den inhoud der zendingen. 
Vaststelling van aantal en gewicht . 

Art. 60. § l. (1) De Spoorweg heeft te 
allen tijde het recht te onderzoeken, of de in
houd der zendingen overeenstemt met de op
gaven in den vrachtbrief. 

(2) Dit onderzoek moet geschieden, ter 
keuze van den Spoorweg, hetzij in tegenwoor
digheid van den rechthebbende, hetzij in te
genwoordigheid van twee, niet tot het spoor
wegpersoneel behoorende, getu igen. 

(3) In geval de inhoud van de zending 
niet in overeenstemming is met de opgaven 
in den vrachtbrief, mogen de kosten van 
onderzoek, indien deze niet ter plaatse veref
fend worden, ten laste worden gebracht van 
de zending. 

§ 2. (1) Bij de aanneming ten vervoer van 
stukgoederen, welke door den Spoorweg wor
den geladen, is deze vr, rplicht het aantal stuks 
en het gewicht der goederen vast te stell en, 
tenzij de aard van het goed of de dienstuit
voering zulks volgens het oordee l van den 
Spoorweg niet toelaten. Het staat den afzen
der vrij bij de telling en weging tegenwoordi g 
te zijn. 

( 2) ' Voor het tellen en wegen van stukgoe
deren als in het vorige lid bedoeld, wordt 
geen loon in rekening gebracht. Verl angt even• 
wel de afzender, nadat het aantal stuks en 
het gewicht zijn vastgesteld en vóórdat de 
goederen geladen zijn, eene n ieuwe telling 
of (en) weging in zijne tegenwoordigheid of 
in bijzijn van zijn gemachtigde, dan wordt 
daaraan, onder berekening van het in de ta
rie ven vast te stellen telloon of (en) weeg
loon, vo1daau . 

(3) Bij de aanneming ten ve rvoer van stuk
goederen, welke door den afzender worden ge
laden of van wagenladingen, is de Spoorweg, 
wanneer de afzender het verlangen daartoe 
in den vrachtbrief te kennen geeft, verplicht 
het gewicht der goederen en het aantal stuks, 
tegen de voor d ie verrichtingen in de tarieven 
vast te stellen loonen te doen bepalen, tenzij 
de aard van het goed of de dienstuitvoering 
zul ks, volgens het oordeel van den Spoorweg, 
niet toelaten of, wat de vaststelling van het 
gewicht betreft, de op het station voorhanden 
weeginrichtingen daartoe niet toereikend zijn. 
Indien de afzender van zendingen, a ls in dit 
l id bedoeld, het gewicht der goederen niet in 
den vrachtbrief heeft aangegeven en de Spoor
weg daarmede genoegen neemt, wordt zulks 
a ls een verzoek om weging aangemerkt en 
wordt mitsdien voor het wegen het vorenbe
doelde weegloon in rekening gebracht. 

§ 3. Bij weging van beladen wagens, wordt 
1 het gewicht der goederen vastgesteld door van 

het op de weegbrug bevonden totaal gewicht 
van den beladen wagen, het op den wagen 
aang'eteekende eigengewicht af te trekken, 
tenzij de Spoorweg voldoet aan een verzoek 
van den belanghebbende om eene afzonder
lijke weging van den ledigen wagen en die 
weging een afwijkend eigengewicht oplevert. 
De Spoorweg kan voor het wegen van den 
ledigen wagen een in de tarieven te bepalen 
loon heffen. 

§ 4. De vaststelling van het gewicht of van 
het aantal stuks eener zending door den Spoor
weg, geschiedt u itsluitend ter bepaling va n 
den grondslag voor de berekening van de 

. vracht en van eventueele bijkomende kosten 
en boeten, a lsmede voor de vaststelling van 
eventueel manco bij aflevering. Ter zake van 
onjuiste gewichtsvaststelling of van onjuiste 
vaststelling van het aantal stuks, zoomede van 
onjuiste vermelding van een of ander in den 
vrachtbrief kan tegen den Spoorweg geen 
aanspraak worden geldend gemaakt dan voor
zoover dientengevolge te hooge vrachtprijzen, 
bij komende kosten of boeten zijn betaald of 
te gering gewicht of aantal stuks is afgeleverd. 

§ 5. H et bepaalde in de §§ 3 en 4 geldt 
zoowel indien de in den aanhef dier paragra-

- phen bedoelde verrichtingen op verzoek van 
afzender of (zie art. 74) op verzoek van ge
adresseerde, als indien zij ambtshalve plaats 
hebben en onverschillig op welk station zij 
gesch ieden. 

Sluiting van de ve,·voerovereenkomst. 
Duplicaat-vrachtbrief . 

Art. 61. § l. De vervoerovereenkomst is 
afgesloten, zoodra het station van afzending 
de goederen met den vrachtbrief ten vervoer 
heeft aangenomen. Dit station stelt de aanne-
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ming vast door den vrachtb1·ief van zijn da
tumstempel te voorzien. 

§ 2. (1) De afstempeling van den vracht
brief geschiedt nadat al de in den vrachtbrief 
vermelde goederen aan het station bezorgd en, 
zoo zij door den afzender worden geladen, ook 
op de spoorwagens geladen zijn. 

(2) De afstempeling moet, indien de af
zender dit verlangt, in zijne tegenwoordigheid 
plaats hebben. 

§ 3. Na de afstempeling strekt de vracht
brief, behoudens het bepaalde in de volgende 
paragraaf, als bewijs der vervoerovereenkomst. 

§ 4. ( 1) Met betrekking tot de goederen, 
waarvan de lading krachtens de tarieven of 
krachtens met den afzender getroffen regelin
gen, door den afzender geschiedt, gelden de 
opgaven in den vrachtbrief betreffende het 
gewicht of het aantal stuks slechts dan als 
bewijs tegen den Spoorweg, indien deze de 
zending heeft nagewogen of nageteld en dit 
op den vrachtbrief heeft geconstateerd. 

(2) De vrachtbrief strekt niet tot bewijs 
tegen den Spoorweg van den daarin aange
geven inhoud der zending. 

§ 5. De afzender kan verlangen, dat het 
station van afzending op een tegelijk met den 
vrachtbrief aangeboden duplicaat-vrachtbrief 
door het afdrukken van zijn datumstempel de 
aanneming der zending bevestigt. De dupli
caat-vrachtbrief, die den afzender wordt te
ruggegeven, heeft niet de kracht van den 
vrachtbrief, die de zending vergezelt. 

Grondslagen voor de berekening van de vracht 
en bijkornende kost en. Dooi· den Spoorweg 

gedane ui tgaven. 

Art. 62. § 1. De tarieven moeten alle ge
gevens bevatten voor de berekening van de 
vracht en de bijkomende kosten. 

§ 2. ( 1) Is het mogelijk de goederen tegen 
een rechtstrnekschen vrachtprijs tot bestem
ming te bevrachten, dan wordt deze bevrach
ting toegepast, tenzij de afzender in den 
vrachtbrief herbevrachting op een of meer 
tusschenstations heeft voorgeschreven. 

(2) Met een voorschrift tot herbevrachting, 
als vorenbedoeld, wordt gelijk gesteld het 
voorschrift tot vervoer over eene andere route 
dan die, welke volgens het tarief of de dienst
voorschriften van den Spoorweg, voor het 
vervoer in aanmerking komt. 

(3) Overigens geschiedt de bevrachting, 
met inachtneming van uitvoerbare vracht
briefvoorschriften des afzenders, op de wijze, 
welke het stationspersoneel het voordeeligst 
voor den afzender acht. 

§ 3. De Spoorweg moet de volgens de ta
rieven verschuldigde vracht en bijkomende 
kosten alsmede eventueele krachtens dit Regle
ment verschuldigde boeten, in den vrachtbrief 
vermelden. 

§ 4. (1) De Spoorweg mag, buiten de 'ta
riefvracht en de krachtens dit Reglement of 
de tarieven verschuldigde bijkomende kosten 
en boeten, geen andere bedragen heffen dan 
de door hem gedane uitgaven zooals bijv. 
rechten van in-, uit- en doorvoer, accijnzen, 
kosten voor herstelling van de uit- en in
wendige verpakking van de goederen. Ook de
ze bedragen moeten, zooveel mogelijk onder 

bijvoeging van de bewijsstukken, in den vracht
brief worden vermeld. 

(2) Voorzoover de in het vorige lid be
doelde bedragen door den afzender worden 
betaald, moeten de bewijsstukken niet met den 
vrachtbrief aan den geadresseerde worden af
geleverd, maar den afzender overhandigd wor
den. 

Betaling van de vracht. 
Art. 63. § 1. (1) De afzender kan be

paalde duidelijk door hem te omschrijven kos
ten, of een bepaald bedrag voor zijne reke
ning nemen. 

(2) De afzender moet hetgeen hij voor 
zijne rekening neemt, in de daarvoor bestemde 
kolom van den vrachtbrief aangeven. In de 
tarieven kan worden bepaald in welke be
woordingen zulks moet geschieden. , 

(3) Hetgeen de afzender niet overeenkom
stig de aanduidingen in den vrachtbrief voor 
zijne rekening neemt, wordt geacht ten laste 
van den geadresseerde te zijn. 

§ 2. De Spoorweg kan, indien het goederen 
geldt, welke, naar zijn oordeel, wegens hun 
licht bederfelijken aard, hunne geringe waar
de of om andere redenen geen voldoenden 
waarborg voor de betaling der Vl'acht en an
dere kosten bieden, verlangen, dat de afzen
der de vracht en andere kosten voor zijne re
kening neemt. 

§ 3. (1) Indien dit door den Spoorweg 
wordt verlangd, moeten de vracht en kosten, 
welke de afzender voor zijne rekening neemt, 
vóór de aanneming ten vervoer worden vol
daan of, indien het bedrag daarvan nog niet 
nauwkeurig kan worden vastgesteld, eeno naar 
het oordeel van den Spoorweg voldoende waar
borgsom, worden gestort. 

(2) Voor de gestorte waarborgsom wordt 
een ontvangbewijs afgegeven. 

(3) Zoodra op het station van afzending 
het juiste bedrag van de verschuldigde vracht 
en andere kosten bekend is, vindt de eind
afrekening plaats en wordt hetgeen te veel is 
gestort aan den afzender terugbetaald; het
geen te weinig werd gestort, moet op vorde
ring van den Spoorweg bijbetaald worden. 

§ 4. Het statiou van afzending moet in den 
vrachtbrief on, indi en de afzender de aanne
ming ten vervoer in een duplicaat-vrachtbrief 
beeft doen bevestigen (zie art. 61, § 5), ook in 
dezen, de bedragen. welke de afzender voor 
zijne rekening neemt, specificeeren. 

Onjuiste berekening van vraèhten, enz. 
Art. 64. 1. In geval van onjuiste toepas

sing van het tarief of van vergissingen bij de 
berekening van de vracht of andere bedragen, 
moet het te veel betaalde of het te weinig 
gevorderde worden vereffend. 

2. Het door den Spoorweg in zijn voordeel 
bevonden verschil moet, indien het per vrachi). 
brief het bedrag van f 0.25 te boven gaat, 
ambtshalve den belanghebbende worden mede
gedeeld en de vereffening daarvan moet wo 
spoedig mogelijk geschieden. 

3. Tot de betaling aan den Spoorweg van 
het te weinig gevorderde is, indien de ge
adresseerde den vrachtbrief niet in ontvangst 
heeft genomen, de afzender verplicht. Wan
neer de geadresseerde den vrachtbrief in ont-

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - ----
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vangst heeft genomen, is de afzender slechts 
tot betaling van die te weinig gevorderde be
dragen gehouden, welke hij krachtens het 
voorschrift in den vrachtbrief voor zijne re
kening heeft genomen; de rest komt ten laste 
van den geadresseerde. 

Boeten. 
Art. 65. § 1. {1} Indien de afzender in 

den vrachtbrief den inhoud der zending on
juist, onnauwkeurig of onvolledig heeft opge
geven; 

de in Bijlage I voorgeschreven of krachtens 
artikel 52, § 2, c., door den Minister van Wa
terstaat vastgestelde voorwaarden niet heeft 
nageleefd; 

in den vrachtbrief het gewicht der zending 
te laag heeft opgegeven; 

den wagen te zwaar heeft beladen ; 
is, onverschillig of de afzender schuld heeft 

of niet en onverminderd de bijbetaling van het 
verschil tusschen de geheven en de werkelijk 
verschuldigde vrncht, boete verschuldigd over
eenkomstig de volgende bepalingen: 

a. in geval van onjuiste, onnauwkeurige 
of onvolledige inhoudsopgave van krachtens 
artikel 52, § 1, van het vervoer uitgesloten 
goederen of van goederen, welke in de Bij
l age I zijn genoemd of voor het vervoer waar
van krachtens artikel 52, § 2, c., door den 
Minister van Waterstaat vergunning is ver
leend, 

of in geval de in Bijlage I voorgeschreven 
of krachtens artikel 52, § 2, c., door den Mi
nister van Waterstaat vastgestelde voorwaar
den niet zijn nageleefd, bedraagt de boete per 
kilogram bruto van het geheele collo: 

voor de krachtens artikel 52, § 1, van het 
vervoer uitgesloten goederen en voor de goe
deren , voor het vervoer waa.rvan krachtens 
artikel 52, § 2, c., door den Minister van Wa-
terstaat vergunning is verleend .... ...... .. f 7.50 

voor de goederen genoemd in Bijlage I : 

Klasse I, groep l a .... .... .... ... .. ... .... ... f 7.50 
Klasse I, groepen lb, l c en ld .. .... ... 5.-
Klasse I, groep le en Klassen II en 

III ... ............................ ....... ..... .. ..... 2.~ 
Klassen IV, V en VI ........ .... ...... ...... 0.50 

b. bij onjuiste, onnauwkeurige of onvolle
dige aangifte van den inhoud eener zending, 
welke andere dan de hierboven onder a be
doelde goederen bevat, is de boete gelijk aan 
het dubbele van het verschi l tusschen de vracht 
voor de onjuist, onnauwkeurig of onvolledig 
aangegeven goederensoort en de vracht, welke 
in rekening zou zijn gebracht, indien de aan
gifte juist, nauwkeurig en volledig ware ge
weest, een en ander berekend van het station 
van afzending tot dat van bestemming, met 
dien verstande, dat de aldus bepaalde boete 
ten minste f 0.50 bedraagt; 

c. bij te lage gewichtsopgave is de boete 
gel ijk aan het dubbele van het verschil tus
schen de vracht voor het aangegeven en die 
voor het bevonden gewicht, berekend van het 
station vari afzending tot dat van bestem-
1ning ; 

rl. bij overbelasting van een door den af
zender geladen wagen bedraagt de boete het 
zesvoudige van de vracht, berekend van het 
station van afzending tot het station van be-

stemming, voor het gewicht, waarmede de vol
gens artikel 57, § 1, (3), toelaatbare uiterste 
grenzen van belading zijn overschreden. 

(2) Indien bij een en denzelfden wagen 
eene te lage gewichtsopgave en tevens eene 
overbelasting wordt geconstateerd, worden de 
boeten voor beide overtredingen nevens elkan
der geheven. 

§ 2. (1) Voor de betaling van de volgens. 
§ 1 te heffen boeten is de afzender aansprake
lij k. De boeten kunnen echter door den Spoor
weg ten laste van de zending worden gebracht, 
onverschillig op welke plaats de feiten zijn 
geconstateerd, welke tot het heffen van boete, 
aanleiding hebben gegeven. 

(2) Zijn de vrachtbrief en de goederen aan 
den geadresseerde afgegeven vóórdat de boete 
betaald is, dan is, indien de vordering der 
boete uit den vrachtbrief blijkt, de geadres-· 
seerde hoofdelijk met den afzender voor de: 
betaling daarvan aansprakelijk. 

§ 3. Eene boete wordt niet geheven: 
a. bij te lage gewichtsopgave van stukgoe

deren, wanneer de Spoorweg tot weging ver
plicht is {zie artikel 60); 

b. bij te lage gewichtsopgave of bij over
belasting van wagens, indien de afzender in 
den vrachtbrief weging door den Spoorweg 
heeft verzocht; 

c. bij eene gedurende het vervoer ten geval-• 
ge van atmospherische invloeden ontstane over
belasting, indien de afzender bewijst, dat hij,. 
bij de belading van den wagen, het bepaalde
in artikel 67, § 1, ( 4), heeft nageleefd; 

rl. bij eene gedurende het vervoer ingetre
den gewichtsvermeerdering zonder overbelas
t ing, indien de afzender bewijst, dat deze ge-• 
wichtstoeneming aan atmospherische invloeden, 
te wijten is. 

Remboursementen en voorschotten. 
Art. 66. § 1. De afzender kan de zending

tot het bedrag van de waarde van het goed. 
met een remboursement belasten. 

§ 2. De Spoorweg is verplicht den afzender 
het remboursement uit te betalen zoodra het. 
station van afzending van het station van be
stemming bericht heeft ontvangen, dat het. 
bedrag door den geadresseerde is betaald. 

§ 3. Indien het goed den geadresseerde zon-
der voorafgaande inning van het rembourse
ment is afgeleverd, moet de Spoorweg, be
houdens zijn verhaal op den geadresseerde, 
den afzender de schade tot het bedrag van het: 
remboursement vergoeden. 

§ 4. Of en tot welk bedrag door den Spoor
weg voorschotten worden toegestaan, wordt, 
in de tarieven bepaald. 

§ 5. (1) De Spoorweg brengt voor rem
boursementen en voorschotten eene in de ta
rieven vast te stellen provisie in rekening. 

{2) Deze provisie kan ook geheven worden, 
indien na de aanneming ten vervoer der goe-
deren 'het remboursement, hetzij op verzoek 
van den afzender hetzij uit anderen . hoofde, 
geheel of ge deel tel ijk vervalt. 

Douane-, belasting-, politie- en andere wette
lijke of ambtelijke formaliteiten. 

Art. 67. § 1. { 1} De afzender is verplicht· 
bij den vrachtbrief de bescheiden te voegen, 
welke ter vervulling van de douane-, belas-
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t ing-, politie- en andere wettelijke of ambte
lijke formaliteiten vóór de aflevering van het 
goed aan den geadresseerde vereischt zijn. 

(2) Indien bedoelde bescheiden niet bij den 
vrachtbrief gevoegd kunnen worden, omdat 

:Zij op een grensstation of op een ander station 
.zijn gedeponeerd, moet de vrachtbrief de nauw
keurige aanduiding bevatten van de plaats, 
-waar zij zijn gedeponeerd. 

§ 2. (1) De Spoorweg is niet verplicht te 
.onderzoeken of de vereischte bescheiden bij
gevoegd en of de bijgevoegde bescheiden juist 
en voldoende zijn. 

(2) De afzender is tegenover den Spoorweg 
verantwoordelijk voor alle schade, welke uit 
het ontbreken, de onjuistheid of de onvolledig
heid van die bescheiden zou kunnen voort
vloeien. 

(3) De Spoorweg is echter bevoegd het be
drag der schade of eene naar zijn oordeel vol
doende waarborgsom ten laste van de zending 
te brengen. 

(4) Zijn de vrachtbrief en de goederen aan 
den geadresseerde afgegeven vóórdat de scha
devergoeding betaald is, dan is de geadres
seerde, indien de vordering tot schadevergoe
ding uit den vrachtbrief blijkt, of de Spoor
weg hem vóór of bij de aflevering op andere 
wijze met die vordering in kennis heeft ge
steld, hoofdelijk met den afzender voor de 
betaling daarvan aansprakelijk. 

§ 3. Ontstaat door eene oorzaak als in § 2 
(2) vermeld, een oponthoud in het vervoer, 
dan heeft de Spoorweg het recht voor den 
geheel en duur van het -oponthoud het in het 
tarief aangegeven lig-, magazijn- of 'staan
geld te heffen. 

§ 4. De afzender is verplicht zich naar de 
douane-voorschriften betreffende de verpak
king en de bedekking van de goederen te ge
dragen. Goederen, waarvan de douaneverslui
ting beschadigd of gebrekkig is, kan de 
Spoorweg weigeren. 

§ 5. (1) Zoolang de goederen onderweg 
zijn, worden de douane-, belasting-, politie- en 
andere wettelijke of ambtelijke formaliteiten 
door den Spoorweg vervuld. H et staat den 
Spoorweg vrij, deze taak onder eigen verant
wo01·delijkheid aan een expediteur toe te ver
trouwen of wel ze zelf op zich te nemen. In 
beide gevallen . neemt hij de verplichtingen 
van een expediteur op zich. 

(2) De afzender kan evenwel óf in persoon 
óf door een in den vrachtbrief aangewezen 
gevolmachtigde, de in de vorige alinea be
doelde verrichtingen bijwonen om alle noodige 
inlichtingen te geven en ter zake dienende 
opmerkingen te maken, zonder dat hij hieraan 
het recht kan ontleenen het goed in bezit te 
nemen of de formaliteiten zelf te vervullen. 

(3) Indien de afzender voor de vervulling 
van de douane-, belasting-, politie- en andere 
wettelijke of ambtelijke formaliteiten voor
schriften heeft gegeven, welker uitvoering in 
strijd zou zijn met bestaande wetten of ver
ordeningen of welke uit anderen hoofde niet 
uitvoerbaar zijn, handelt de Spoorweg op de 
wijze, welke hem voor den belanghebbende 
het voordeeligst dunkt en stelt den afzender 
met de getroffen maatregelen in kennis. 

§ 6. (1) Indien op het station van bestem
ming een douanekantoor bestaat en de vracht-

brief de douanebehandeling op het station van 
bestemming voorschrijft, of wel, bij het ont
breken van zulk een voorschrift, het goed on
der douaneversluiting op het station van be
stemming aankomt, heeft de geadresseerde, 
tenzij de afzender in den vrachtbrief een voor
schrift heeft gegeven, waaruit blijkt, dat hij 
de rechten voor zijne rekening neemt, het 
recht, op dat station de douaneformaliteiten 
zelf te vervu llen of door een gemachtigde te 
doen vervullen. Om van dit recht gebruik te 
kunnen maken, moet de geadresseerde, indien 
de Spoorweg dit verlangt, vooraf de kosten, 
waarmede de zending bezwaard is, hebben vol
daan en den vrachtbrief in ontvangst hebben 
genomen. 

(2) Indien de geadresseerde niet binnen 
een in het tarief te bepalen tijd van het hem 
in het vorige lid toegestane recht heeft ge
bruik gen'laakt, kan de Spoorweg handelen 
zooals voor den tijd, gedurende welken de 
goederen nog onderweg zijn, in § 5 (1) is 
aangegeven. 

(3) De geadresseerde, aan wien de vracht
brief is afgegeven, is, indien hij de in dit 
artikel bedoelde formaliteiten niet of niet naar 
behooren vervult, verantwoordelijk voor alle 
schade, welke den Spoorweg uit dien hoofde 
mocht treffen. 

(4) De geadresseerde mag de goederen niet 
uit de wagens lossen, noch van het terrein, of 
uit de magazijnen van den Spoorweg weg
voeren, vóórdat de belastingbescheiden zijn 
aangezuiverd en aan alle noodige formalitei
ten der invoerrechten en accijnzen is voldaan. 
De geadresseerde is verplicht tot terugbeta
ling van alle schade en nadeelen, die uit de 
niet nakoming van deze bepaling voor den 
Spoorweg mochten ontstaan. 

§ 7. (1) Indien de Spoorweg de in dit ar
tikel bedoelde formaliteiten vervult overeen
komstig gegevens, welke hem verstrekt zijn 
door den geadresseerde, is deze laatste verant
woordelijk voor alle schade, welke den Spoor
weg mocht treffen uit hoofde van de onnauw
keurigheid of onvolledigheid van die gege
vens . 

(2) De Spoorweg is niet verplicht de goe
deren af te leveren voordat het bedrag der 
schade of een naar zijn oordeel voldoende 
waarborgsom betaald is. 

§ 8. (1) Het verrichten der in dit artikel 
bedoelde formaliteiten door of vanwege den 
Spoorweg, geschiedt tegen een daarvoor in de 
tarieven vast te stellen loon. 

(2) De Spoorweg brengt voor het bedrag 
der door hem voorgeschoten rechten, accijnzen 
en daarbij behoorende kosten eene in de tarie
ven vast te stellen provisie in rekening. 

( 3) Indien het verrichten der bedoelde for
maliteiten buiten schuld van den Spoorweg 
langer oponthoud veroorzaakt dan daarvoor 
in de tarieven is toegestaan, kan bovendien 
voor den langeren duur van het oponthoud 
lig-, magazijn- of staangeld in rekening wor
den gebracht. 

§ 9. (1) In de tarieven kan worden be
paald, dat per spoorweg uit het buitenland 
aangekomen zendingen beneden zeker gewicht, 
indien de afzender in den vrachtbrief eene be
paalde losplaats voor het vrijmaken der goe
deren heeft voorgeschreven, en voor het ver-
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voer daarheen een afzonderlijke wagen moet 
loopen, slechts op enkele dagen van de week 
zonder verhooging van vracht van de grens
stations worden verzonden. 

(2) De Spoorweg is niet verplicht gevolg 
te geven aan een door den afzender te kennen 
gegeven wensch om goederen. welke anders 
dan per spoorweg zijn aangevoerd, ter vrijma
king naar een bepaalde losplaats te vervoeren. 

§ 10. De geadresseerde van goederen, on
derworpen aan douane-, belasting-, politie- en 
andere wettelijke of ambtelijke formaliteiten, 
welke na de aflevering elders dan op het sta
tion van bestemming vervuld moeten worden, 
is tegenover den Spoorweg aansprakelijk voor 
de vervulling daarvan. De bij den vrachtbrief 
behoorende bescheiden worden hem tegen bij
zondere kwijting afgegeven. De Spoorweg is 
bevoegd, bij de aflevering van de zending, ter 
dekking van zijn risico een voldoende waar
borgsom te vorderen. 

Nadere aanwijzingen des afzenders. 

Art. 68. § 1. (1) De afzender heeft het 
recht nadere aanwijzing te geven in dien zin, 
dat de zending: 

a. op het station van vertrek worde terug
gegeven ; 

b. onderweg worde opgehouden; 
c. te1· plaatse van bestemming niet worde 

afgeleverd; 
d. ter plaatse van bestemming aan een an

deren dan den in den vrachtbrief aangegeven 
geadresseerde worde afgeleverd; 

e. op een ander dan het oorspronkelijke 
station van bestemming (al dan niet aan den 
oorspronkelijken geadresseerde) worde afge
leverd; 

f. naar het station van vertrek worde te
ruggezonden, 

of dat 
g. de zending met een remboursement wor

de belast; 
h. het oorspronkelijke remboursement worde 

\Verhoogd, verlaagd of opgeheven; 
i. de zending worde gefrankeerd. 
(2) In de tarieven kunnen ook andere dan 

de in het vorige lid genoemde nadere aan
wijzingen worden toegelaten. 

(3) De nadere aanwijzingen moeten op de 
geheele zending betrekking hebben. 

§ 2. De Spoorweg is niet verplicht eene 
nadere aanwijzing aan te nemen, tenzij deze 
onder gebruikmaking van een in de tarieven 
aangegeven formulier schriftelijk wordt gege
ven. 

§ 3. (1) De Spoorweg geeft slechts gevolg 
aan die nadere aanwijzingen des afzenders, 
welke door tusschenkomst van het station van 
afzending zijn gegeven. 

(2) Het station van afzend ing stelt het 
station, dat de nadere aanwijzing zal hebben 
uit te voeren, zoo spoedig mogelijk met die 
aanwijzing in kennis. Indien door den afzen
der een bepaald verlangen is te kennen ge
geven omtrent de wijze waarop die kennisge
ving zal geschieden, beslist het station van 
afzend ing of daaraan kan worden voldaan. 
Kosten van porti, telegrammen, telefoon, enz. 
moeten door den afzender worden betaald. 

(3) Indien het station van afzending ge
bruik heeft gemaakt van telegraaf of telefoon 
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en de nadere aanw1Jzmg iets anders voor
schrijft dan aanhouding onderweg of niet-afle
vering na aankomst ter bestemming (zonder 
meer), is het station, dat de nadere aanwijzing 
zal hebben uit te voeren, gerechtigd met de 
uitvoering te wachten, totdat het van het sta
tion van afzending schriftelijk bevestiging 
heeft ontvangen en tot zoo lang de zending 
op te houden. 

§ 4. Indien de afzender aanhouding onder
weg of niet-aflevering na aankomst ter be
stemming heeft voorgeschreven, is hij ver
plicht, op de wijze als in de §§ 2 en 3 voor
geschreven, ten spoedigste definitieve aan
wijzingen te geven. Is het onderweg- of be
stemmingsstation niet binnen zes uur na aan
komst van de goederen in het bezit van de 
definitieve orders dan heeft de Spoorweg het 
recht, voor stukgoederen lig- of magazijngeld 
en voor wagenladingen staangeld te heffen. 
Zijn meer dan 24 uur na aankomst van de 
goederen verloopen, dan heeft de Spoorweg 
het recht wagenladingsgoederen voor rekening 
en risico van den afzender te lossen en deze, 
onder berekening van het in de tarieven be
paalde lig- of magazijngeld, voor diens risico 
op te slaan. Overigens gelden de bepalingen 
van artikel 76, §§ 2 en 3. 

§ 5. (1) De Spoorweg mag de uitvoering 
van de in § 1 genoemde nadere aanwijzingen, 
welke op de voorgeschreven wijze zijn gegeven, 
niet weigeren of uitstellen of deze orders ge
wijzigd uitvoeren, behalve in de navolgende 
gevallen: 

a: indien de nadere aanwijzingen op het 
oogenblik, waarop zij aankomen op het sta
tion, hetwelk voor de uitvoering daarvan heeft 
te zorgen, niet meer uitvoerbaar zijn; 

b. indien door de uitvoering der nadere 
aanwijzingen de regelmatigheid van den dienst 
zou worden gestoord ; 

c. indien de uitvoering der nadere aanwij
zingen strijdig zou zijn met douane-, belasting-, 
politie- en andere wettelijke of ambtelijke 
voorschriften; 

d. indien, bij wijziging van het station van 
bestemming, de waarde van het goed het to
taal der kosten tot het nieuwe station van be
stemming naar alle waarschijnlijkheid niet dekt 
of de zending uit licht bederfelijke waren be
staat, tenzij het bedrag der vorenbedoelde kos
ten dadelijk betaald of gewaarborgd wordt. 

(2) In de bovenvermelde gevallen moet de 
afzender zoo spoedig mogelijk met de belet
selen, welke de uitvoering van zijn orders ver
hinderen, in kennis worden gesteld. 

(3) Indien het station van afzending deze 
beletselen niet kon voorzien, komen alle ge
volgen, voortvloeiende uit het begin van uit
voering, hetwelk aan de orders is gegeven, 
voor rekening van den afzender. 

§ 6. (1) Indien de afzender verlangt, dat 
hem de zending vóór vertrek der goederen 
van het station van afzending worde terugge
geven [zie § 1, (1), a.] en aan dat verzoek 
kan worden voldaan, is hij, boven en behalve 
hetgeen hij uit anderen hoofde heeft te beta
len, voor elk etmaal, gerekend van het oogen
blik der aanbieding ten vervoer, het in de 
tarieven vastgestelde lig-, magazijn- of staan
geld verschuldigd, waarbij een aangevangen 
etmaal voor een geheel etmaal wordt gerekend. 

62 
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(2) Op welke wijze in de gevallen, genoemd 
in § 1, (1), b., e. en /. de vracht is te bere
kenen, wordt in de tarieven bepaald. 

§ 7. De Spoorweg kan, indien tot het ge
ven der nadere aanwijzing niet door zijn schuld 
aanleiding is gegeven, behalve de eventueel 
uit de uitvoering daarvan voortvloeiende kos
ten, bovendien een in de tarieven vast te 
stellen loon heffen. 

§ 8. (1 ) H et in de vorige paragraphen 
omschreven recht van den afzender tot het 
geven van nadere aanwijzingen vervalt, zoodra 
na aankomst van het goed op het station van 
beste=ing: 

a. bij goederen, welke door den Spoorweg 
worden besteld, deze het station hebben ver
laten ten einde bij den geadresseerde te wor
den besteld, tenzij de goederen door den ge
adresseerde niet in ontvangst worden geno
men· 

b. ' bij goederen, welke niet door den Spoor
weg worden besteld, de vrachtbrief of de goe
deren aan den geadresseerde zijn afgegeven; 

c. de geadresseerde overeenkomstig artikel 
71, § 2, zijne uit de vervoerovereenkomst 
voor tvloeiende rechten heeft doen gelden. 

(2) Van het oogenblik af, waarop ingevol
ge het vorige lid het recht van den afzender 
tot wijziging van ·de vervoerovereenkomst is 
vervallen, moet de Spoorweg 'zich gedragen 
naar de aanwijzingen van den geadresseerde, 
bij gebreke waarvan hij tegenover dezen voor 
de gevolgen van niet-uitvoering van die aan
wijzingen verantwoordelijk is. 

Stoornissen in het vervoer. 

Art. 69. § 1. (1) Indien door stremming 
van het verkeer de aanvang of de voortzet
ting van het vervoer eener zending langs den 
volgens het routevoorschrift des afzenders of 
volgens de tarieven of de dienstvoorschriften 
van den Spoorweg in aanmerking komenden 
weg niet mogelijk is, maar wel langs een an
deren weg, beslist de Spoorweg of het belang 
van den afzender medebrengt, de zending over 
een anderen weg naar beste=ing te vervoe
ren, dan wel den afzender om instructies te 
vragen, of eindelijk, indien te voorzien is, dat 
de stremming van korten duur zal zijn, af te 
wachten totdat deze weder heeft opgehouden. 

(2) Bij het vervoer over een anderen weg 
heeft de Spoorweg het recht de vracht over 
dien weg in rekening te brengen en beschikt 
hij over den overeenkomstigen leveringster
mijn, een en ander voorzoover de stremming 
niet aan hem te wij ten is. 

§ 2. Is het vervoer over een anderen weg 
niet mogelijk, dan verzoekt de Spoorweg den 
afzender om instructies, tenzij de Spoorweg, 
indien het te voorzien is, dat de stremm ing 
van korten duur zal zijn, het in het belang 
van den afzender acht, af te wachten totdat 
de stremming weder heeft opgehouden. 

§ 3. Indien den afzender om instructiei is 
gevraagd kan deze de vervoerovereenkomst te 
niet doen; hij moet dan echter den Spoorweg, 
naar gelang van omstandigheden, betalen, 
hetzij de vracht voor het reeds afgelegde tra
ject, hetzij de kosten van de voorbereiding 
van het vervoer, evenals alle andere kosten, 
welke in de tarieven zijn voorzien, een en an-

der voor zoover de stremming niet aan den 
Spoorweg is te wij ten. 

§ 4. Er wordt geen gevolg gegeven aan in
structies van den afzender, welke niet door 
tusschenkomst van het station van afzending 
worden gegeven. 

§ 5. (1) Indien niet binnen een in de ta
rieven vast te stellen termijn, welke niet kor
ter mag zij n dan 48 uur nadat het verzoek 
aan den afzender tot het geven van instructies 
is verzonden, uitvoerbare instructies van dezen 
zijn ontvangen, kan worden gehandeld naar de 
bepalingen van artikel 76, §§ 2 en 3. 

(2) De Spoorweg is echter gerechtigd het 
in de tarieven vastgestelde lig-, magazijn- of 
staangeld reeds in rekening te brengen van 
het oogenblik af, waarop, na verzending van 
het verzoek aan den afzender tot het geven 
van instructies, 24 uur zijn verloopen. 

§ 6. Indien de stoornis ophoudt vóór de 
aankomst van de instructies van den afzen
der, wordt het goed naar het station van be
stemming gezonden wnder deze instructies 
a f te wachten. De afzender wordt hiermede 
zoo spoedig mogelijk in kennis gesteld. 

§ 7. Indien, ten gevolge van een maatre
gel van hoogerhand, bijvoorbeeld tijdelijke 
aanhouding van het goed door de ambtenaren 
der belastingen of gerechtelijke inbeslagne
ming, de Spoorweg belet wordt het goed to 
vervoeren, is deze bevoegd het in de tarieven 
bepaalde lig-, magazijn- of staangeld te hef
fen. 

L everingstermijnen. 

Art. 70. § 1. De leveringstermijnen mogen 
de volgende maxima niet overschrijden: 

A. voor ijl goed: 
a. tijd voor expeditie ............... 1 etmaal ; 
b. tijd voor het vervoer voor elke 

300 kilometer of gedeelte van 300 
kilometer .......... .. .......... ... ........... ... 1 etmaal ; 

B. voor vrachtgoed : 
a. tijd voor expeditie ..... ...... .... 2 etmalen; 
b. tijd voor vervoer: 

bij een afstand tot 100 kilome-
ter .............. ... ........ .. ... ... .... .. ... 1 etmaal ; 
bij een grooteren afstand voor 
elke verdere 200 kilometer of 
gedeelte van 200 kilometer ...... 1 etmaal. 

§ 2. In de volgende gevallen is de Spoor
weg met goedkeuring van den Minister van 
Waterstaat, bevoegd de leveringstermijnen te 
verlengen: 

a. voor zendingen, waarvoor gebruik wordt 
gemaakt van eene zeeroute of van binnenwate
ren door middel van veerponten of booten; 

b. voor markten en, in het algemeen, wan
neer zich buitengewone omstandigheden voor
doen, welke ten gevolge kunnen hebben: 

hetzij eene abnormale verkeerstoeneming, 
hetzij abnormale exploitatiemoei lijkheden. 
§ 3. (1) De aanvull ingstermijnen, welke 

op grond van de in § 2, a., genoemde 01;1-
standigheden worden vastgesteld, moeten m 
de tarieven worden vermeld. 

(2) De in § 2, b., genoemde a~nvullin~s
termijnen moeten worden aangekondigd en z1Jn 
niet van kracht, voordat dit is geschied. 

§ 4. De leveringstermijn begint te loopen 
des middernachts, nadat de aanneming der 



975 9 NOVEMBER (S.41 5) 1928 

goederen ten vervoer (zie artikel 61, § 1) 
heeft plaats gehad. 

§ 5. De leveringstermijn is in acht geno
rnen: 

a. voor zendingen, welke door den Spoor
weg worden besteld, indien de bestelling heeft 
plaats gehad binnen den leveringstermijn, 
welke voor het bestellen wordt verlengd met 
10 uren voor ijlgoed en met 15 uren voor 
vrachtgoed, wordende de uren tusschen 18 
uur en den volgenden dag 8 uur bij het be
rekenen van deze verlenging buiten rekening 
gelaten; 

b. voor zendingen, welke niet door den 
Spoorweg worden besteld, doch van welker 
aankomst den geadresseerde kennis wordt ge
geven, indien, voordat de leveringstermijn is 
verstreken, eene schriftelijke kennisgeving van 
aankomst op de post is bezorgd, of den ge
a dresseerde op andere wijze van de aankomst 
der zending kennis is gegeven ; 

c. voor zendingen, welke niet door den 
Spoorweg worden besteld en waarvoor ook 
geen kennisgeving van aankomst wordt ver
zonden, indien, voordat de leveringstermijn is 
verstreken, de goederen op het station van 
bestemming ter beschikking van den geadres
seerde zijn; verstrijkt de leveringstermijn na 
afloop van den tijd, welke voor het weghalen 
van ijl- en vrachtgoederen in de tarieven is 
voorgeschreven, dan is de leveringstermijn 
nagekomen, indien het goed den volgenden 
morgen ter weghaling gereed ligt op het t ijd
stip, waarop volgens de tarieven de weghaling 
kan beginnen. 

§ 6. (1) De leveringstermijn loopt niet 
door tijdens den duur van het-oponthoud, ver
oorzaakt door het vervullen van de douane-, 
belasting-, politie- en andere wettelijke of 
ambtelijke formaliteiten, tijdens den duur der 
vertraging, veroorzaakt door het voorschrift 
van artikel 67, § 9 (1), alsmede tijdens den 
duur van elke buiten de schuld van den Spoor
weg ingetreden stoornis in het verkeer, waar
door het begin of de voortzetting van het ver
voer tijdelijk wordt verhinderd {zie ook ar
tikel 93). 

(2) De leveringstermijn loopt evenmin door 
gedurende den tijd, dien een wagenlading 
opgehouden wordt om aan een verzoek om 
weging te voldoen en tijdens den duur van het 
oponthoud, veroorzaakt door eene nadere aan
wijzing van den afzender in den zin van arti
kel 68. 

§ 7. De Spoorweg kan, onder goedkeuring 
van den Minister van Waterstaat, in de ta
rieven, waarvan de vrachtprijzen lager zijn 
dan de gewone, langere leveringstermijnen 
bepalen dan die, welke in dit artikel zijn ge
noemd. 

Aflevering. 

Art. 71. § 1. {1) De Spoorweg is ver
plicht op het door den afzender aangewezen 
station van bestemming den vrachtbrief en het 
goed aan den geadresseerde af te geven tegen 
ontvangbewijs en betaling van het bedrag der 
uit de vervoerovereenkom t voortvloeiende 
vorderingen, na hem desverlangd in staat ge
steld te hebben den vrachtbrief en den uit
wendigen staat der goederen behoorl ijk na te 
zien. 

(2 ) De aanneD'.\ing van den vrachtbrief en/ 
of het goed brengt voor den geadresseerde de 
verplichting mede aan den Spoorweg het be
drag der uit den vrachtbrief blijkende vorde
ringen te betalen. 

§ 2. Na aankomst van het goed op het 
station van bestemming heeft de geadresseerde, 
onverschillig of hij voor zichzelf dan wel voor 
een ander handelt, het recht op eigen naam 
de uit de vervoerovereenkomst voortvloeiende 
rechten te doen gelden en is dan zijnerzijds ge
houden alle uit die overeenkomst voortvloei
ende verplichtingen na te komen. Hij heeft 
met name het recht de aflevering van den 
vrachtbrief en van het goed te eischen, tenzij 
de afzender reeds eene volgens artikel 68 toe
gelaten nadere aanwijzing in anderen zin heeft 
gegeven. 

§ 3. (1) Of de goederen door den Spoor
weg of door den geadresseerde moeten worden 
gelost, wordt in de tarieven bepaald, tenzij dit 
Reglement hieromtrent voorschriften bevat of 
tusschen den Spoorweg en den belanghebben
de een bijzondere overeenkomst is getroffen. 

(2 ) Indien de geadresseerde lost, is hij aan
spra kelijk voor alle schade, welke bij het los
sen wordt veroorzaakt, tenzij bewezen wordt, 
dat de schade is ontstaan door de schuld van 
den Spoorweg. De Spoorweg is voorts gerech
tigd de verdere lossing en wegvoering van de 
goederen te beletten, totdat de schade of een 
naar het oordeel van den Spoorweg voldoende 
waarborgsom betaald is. 

§ 4. De Spoorweg kan verlangen, dat wa
gens, welke tot het vervoer van wagenladin
gen hebben gediend, hem na loss ing behoor
lijk gereinigd worden teruggegeven. Geschiedt 
dit niet, dan kan de Spoorweg voor het reini
gen een in de tarieven vast te stellen loon 
heffen. 

B estelling. 

Art. 72. 1. In de plaatsen, waar de Spoor
weg een besteldienst voor ijl- en vrachtgoede
ren heeft ingericht, worden, indien de afzen
der het verlangen daartoe in den vrachtbrief 
heeft te kennen gegeven, de aangekomen stuk
goederen, niet behoorende tot die welke de 
tarieven, in verband met de wijze van exploi
tatie van genoemden dienst, van bestelling 
uitsluiten, aan het opgegeven adres besteld, 
mits dit binnen den door den Spoorweg daar
voor vastgestelden kring is gelegen en langs 
harde rijwegen met de voertuigen van den 
besteldienst te bereiken is. 

2. De aangekomen stukgoederen mogen 
door den Spoorweg ook ambtshalve worden 
besteld, tenzij : 

a. de afzender in den vrachtbrief het voo1·
schrift "station restante" of een ander VO<N· 

schrift van gel ijke strekking heeft gegeven, of 
b. de geadresseerde, tijdig vóór de aan

komst der goederen, aan het betrokken sta
tion schrifte lijk heeft kennis gegeven, dat hij 
de goede1·en zelf wenscht weg te halen of door 
derden te doen weghalen. 

3. De Spoorweg kan het recht van den 
geadresseer de om de goederen zelf weg te 
halen, of door derden te doen weghalen, met 
toestemming van den Minister van Water
staat, in het al gemeen verkeersbelang, hetzij 
tijdelijk, hetzij, indien het met het oog op bij-
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zondere toestanden noodig is, blijvend beper
ken of opheffen. 

4, Bij het bestellen behoeven de goederen 
niet verder te worden gebracht dan gelijk
vloers tot het aan den harden rijweg gelegen 
woonhuis, pakhuis of kantoor van den ge
adresseerde. De geadresseerde moet, desver
langd bij het a fladen hulp verleenen. 

5, Het loon voor het bestell en is gelijk 
aan het loon voor het afhalen (zie artikel 55). 

6. Voor het terugbrengen naar het station 
van goederen, welke, om welke reden ook, 
niet afgeleverd kunnen worden, kan ten hoog
ste het gewone bestelloon in rekening worden 
gebracht. Indien de hier bedoelde goederen 
opnieuw worden besteld, is voor die verrich
ting het gewone bestelloon verschuldigd. 

7. Hetgeen in artikel 55, lid 6 en 7, voor 
het afhalen en het afhaalloon is bepaald, 
geldt eveneens voor het bestellen en het be
stelloon. 

8. Waar geen besteldienst door den Spoor
weg is ingericht, kunnen de goederen worden 
afgegeven aan personen, door het bestuur van 
de gemeente met die bestelling belast, tegen 
een loon door dit bestuur te bepalen. Met de 
overgave eener zending aan den gemeente
besteller eindigt de verantwoordelijkheid van 
den Spoorweg. 

Kennisgeving van aankomst. Doorzending 
naar eene niet aan den spoorweg 

gelegen plaats. 

Art. 73. § 1. (1) Van de aankomst van 
goederen, welke niet besteld worden, wordt 
den geadresseerde kennis gegeven, tenzij deze 
eens en voor al schriftelijk heeft verzocht 
zulks na te laten. 

(2) In de tarieven wordt bepaald: 
a. op welke wijze de vorenbedoelde kennis

geving geschiedt en in hoeverre daarvoor kos
ten in rekening worden gebracht; 

b. op welk oogenblik eene per post verzon
den kennisgeving moet worden gerekend in 
het bezit van den geadresseerde te zijn geko
men. 

§ 2. Indien in den vrachtbrief als woon
plaats van den geadresseerde een niet aan den 
spoorweg gelegen plaats is aangegeven, is de 
Spoorweg bevoegd, de zending ambtshalve 
van het station van bestemming daarheen te 
doen vervoeren door tusschenkomst van een 
ander middel van vervoer of een expediteur, 
tenzij de afzender in den vrachtbrief of de 
geadresseerde schriftelijk en tijdig voor aan
komst omtrent de al of niet doorzending eenig 
voorschrift heeft gegeven. 

T elling en weging op het station van 
bestemming. 

Art. 74. § 1. (1) De geadresseerde kan 
bij de aflevering verlangen, dat de goederen 
op het station worden geteld en (of) gewogen. 

(2) Aan dit verlangen wordt voldaan, ten
zij de aard van het goed of de dienstuitvoe
ring zulks, volgens het oordeel van den Spoor
weg, niet toelaten of, wat wagenladingen be
treft, rle op het station aanwezige weegin
richtingen daartoe niet voldoende zijn. 

§ 2. Voor telling en weging kunnen door 
den Spoorweg de in de tarieven vast te stel
len loonen in rekening worden gebracht. 

T ermijnen voor het in ontvangst ne1nen van 
goede1·en, welke niet door den Spoorweg 

worden besteld. 

A1·t. 75. § 1. Het lossen van wagens door 
den geadresseerde, het weghalen door den ge
adresseerjje van de door hem geloste goede1·en 
en het afhalen door den geadresseerde van 
door den Spoorweg geloste goederen moet ge
schieden gedurende de diensturen, welke door 
den Spoorweg worden vastgesteld en door aan
plakking op de stations bekend worden ge
maakt. 

§ 2. De termijnen, binnen welke door den 
Spoorweg geloste goederen moeten zijn afge
haald en die, binnen welke door den geadres
seerde te lossen goederen moeten zijn gelost en 
weggevoerd, worden in de tarieven bepaald. 

§ 3. Indien de door den Spoorweg geloste 
goederen buiten schuld van den Spoorweg 
niet binnen den gestelden termijn (zie § 2) zijn 
afgehaald, wordt van het oogenblik af, waar
op die termijn is afgeloopen, het in de ta-
1·ieven bepaalde lig- of magazijngeld geheven. 

§ 4. Indien de door den gead1·esseerde te 
lossen goederen buiten schuld van den Spoor
weg niet binnen den gestelden termijn (zie 
§ 2) zijn gelost en weggevoerd, wordt van het 
oogenblik af, waarop die termijn is afgeloo
pen, het in de tarieven bepaalde staan-, lig
of magazijngeld geheven. Ook is de Spoorweg 
bevoegd de goederen o,~r berekening van 
het in de tarieven bepaalde losloon voor risi
co van den rechthebbende te lossen en de ge- · 
loste goederen tegen het in de tarieven be
paalde lig- of magazijngeld op te slaan. 

§ 5. Meldt de geadresseerde, wien kennis
geving van aankomst is gezonden, zich aan 
om de goederen in ontvangst te nemen en kan 
hieraan niet binnen één uur nadat hij zich 
heeft aangemeld, worden voldaan, dan is de 
Spoorweg verplicht hem de kosten te vergoe
den, welke uit de vergeefsche poging om de 
goederen in ontvangst te nemen, voor hem 
zijn ontstaan. 

§ 6. (1) Indien er gevaar bestaat, dat de 
regelmatige afwikkeling van het verkeer door 
ophooping van goederen wordt verstoord, is 
de Spoorweg, met goedkeuring van den Minis
ter van Waterstaat, bevoegd den tijd, welke 
van het berekenen van lig- of magazijngeld 
is vrijgesteld en den lostermijn te verkorten 
en het lig- of magazijngeld en het staangeld 
te verhoou:en. 

(2) De- onder (1) bedoelde maatregelen 
moeten worden aangekondigd en zijn niet van 
kracht, voordat dit is geschied. 

Stoo1'7iissen in de aflevering. 

Art. 76. § 1. (1) Is de geadresseerde niet 
te vinden, weigert hij den vrachtbrief en de 
goederen in ontvangst te nemen, verzuimt hij 
zich binnen den termijn, die vrijgesteld is van 
het bernkenen van lig- , magazijn- of staan
geld, tot het in ontvangst nemen van den 
vrachtbrief en de goederen aan te melden, of 
is de regelmatige aflevering om eemge andere 
reden verhinderd, dan liggen de goederen, ge
lost of niet gelost, voor rekening en risico van 
den afzender. 

(2) Het station van bestemming moet den 
afzender onverwijld, door tusschenkomst van 
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het station van afzending, van den stand van 
zaken kennis geven en hem daarbij om nadere 
instructie vragen. Die kennisgeving moet te
legrafisch geschieden, indien de afzender zulks 
reeds in den vrachtbrief heeft verzocht. 

(3) De Spoorweg mag, nevens de ten ge
volge van de stoornis in de aflevering ontstane 
kosten (vracht, lig-, magazijn- of staangeld, 
porti, telegramkosten, enz.), voor de kennis
geving van niet-aflevering aan den geadres
seerde en de uitvoering van de instructies van 
den afzender een in de tarieven te bepalen 
loon heffen. 

( 4) Indien de stoornis in de aflevering is 
opgeheven en de geadresseerde bereid is de 
goederen alsnog in ontvangst te nemen, wor
den deze hem afgeleverd, tenzij het station 
van bestemming intusschen tegengestelde in
structies van den afzender heeft ontvangen. 
Van deze aflevering moet den afzender on
middell ijk kennis worden gegeven; de even
tueele kosten hiervan komen ten laste van de 
goederen. 

( 5) In geen geval mogen de goederen den 
afzender zonder zijne uitdrukkelijke toestem
ming worden teruggezonden. 

§ 2. Is het door bijzondere omstandighe
den niet mogelijk den afzender te verwittigen, 
verzuimt deze tijdig instructies te geven of zijn 
de door hem gegeven instructies niet uitvoer
baar, dan is de Spoorweg bevoegd de goederen 
in bewaring te geven aan een derde, die op de 
bewaarneming van goederen is ingericht en 
die goederen aldaar, tegen betaling van de 
daarop drukkende vracht, voorschotten en on
kosten, ter beschikking te stellen van den af
zender. Het is den Spoorweg geoorloofd deze 
bewaargeving te doen in naam van den afzen
der, die hierdoor evenzeer verbonden zal zijn, 
als had hij tot de bewaargeving Jast gegeven. 
Ook is de Spoorweg gerechtigd van den be
waarnemer onmiddellijke betaling van de op 
de goederen drukkende kosten te bedingen. 
Van eene gedane bewaargeving wordt den af
zender zoo spoedig mogelijk kennis gegeven. 
De eventueele kosten dier kennisgeving komen 
ten laste van de goederen. 

§ 3. {1) De Spoorweg is verder bevoegd 
goederen, welke niet kunnen worden afgele
verd, zonder eenige formaliteit op de best mo
gelijke wijze te verkoopen, met dien verstande, 
dat: 

a. de goederen, welke naar zijn oordeel 
wegens hun licht bederfelijken aard, hunne 
geringe waarde of om andere redenen niet ge
schikt zijn om ter plaatse in bewaring te wor
den genomen of gegeven, te allen tijde mogen 
worden verkocht, en 

b. andere goederen niet eerder mogen wor
den verkocht dan vier' weken na afloop van 
den tijd, die vrijgesteld is van het berekenen 
van lig-, magazijn- of staangeld; zou echter 
de waarde der goederen door eene bewaring 
gedurende vier weken onevenredig verminde
ren of zouden de kosten van bewaring in 
geene verhouding staan tot de waarde der 
goederen, dan mag de verkoop zooveel eerder 
plaats hebben als de Spoorweg noodig oor
deelt. 

{2) De afzender moet, zoo mogelijk, van 
den op handen zijnden verkoop verwittigd 
worden. Indien de Spoorweg zelf den verkoop 

op zich neemt, mag daarvoor, boven en be
halve de gemaakte kosten, een in de tarieven 
vast te stellen loon in rekening worden ge
bracht. 

(3) Van den plaats gehad hebbenden ver
koop moet den afzender terstond bericht ·wor
den gezonden. De opbrengst van den verkoop 
wordt, na aftrek van de vracht en van alle 
zoowel op de goederen drukkende als op de 
bewaring en den verkoop gevallen kosten, ter 
beschikking van den afzender gesteld. 

§ 4. Heeft de geadresseerde den hem aan
geboden vrachtbrief aangenomen of overeen
komstig het bepaalde in artikel 71, § 2, zijne 
uit de vervoerovereenkomst voortvloeiende 
rechten doen gelden, doch is de termijn, die 
vrijgesteld is van het berekenen van lig-, ma
gazijn- of staangeld verstreken,. ,.onder dat de 
goederen zijn weggevoerd, dan liggen deze, 
gelost of ongelost, voor rekening en risico van 
den geadresseerde. Omtrent de bevoegdheid 
van den Spoorweg om de goederen in bewa
ring te geven aan een derde, die op de be
waarneming van goederen is ingericht, en om 
de goederen te verkoopen, gelden de bepaling 
van §§ 2 en 3 van dit artikel , met dien ver
stande, dat overal, waar aldaar sprake is van 
"afzender", in dit geval gelezen moet worden 
,.geadresseerde". 

Omvang der verantwoordelijkheid. 

Art. 77. § 1. (1) De Spoorweg is, behou
dens hetgeen hieronder in § 2 en in artikel 78 
is bepaald, overeenkomstig de in dit hoofd
stuk vastgestelde bepalingen verantwoordelijk 
voor de schade, welke voortvloeit uit het ge
heel of gedeeltelijk verlies of de beschadiging 
van het goed, te rekenen van de aanneming 
ten vervoer tot de aflevering, of welke het 
gevolg is van overschrijding van den leverings
termijn. 

(2) De overgave aan een derde overeen
komstig artikel 76, § 2, staat gelijk met af
levering aan den geadresseerde. 

(3) Bij het afhalen van goederen door den 
Spoorweg vangt diens verantwoordelijkheid 
voor geheel of gedeeltelijk verlies of beschadi
ging volgens de bepalingen van dit Reglement 
reeds aan op het oogenblik, waarop de goe
deren van den afzender zijn overgenomen. 

§ 2. De Spoorweg is, in geval van geheel 
of gedeeltelijk verlies of van beschadiging, van 
de ve~antwoordelijkheid ontslagen, indien hii 
bewijst, dat de schade is veroorzaakt: 

door schuld van dengene, wien het beschik
kingsrecht over het goed toekomt; 

door een order van dezen waartoe geen 
schuld van den Spoorweg aanleiding heeft 
gegeven; 

door overmacht. 
§ 3. De Spoorweg is van de verantwoorde

lijkheid voor de schade, welke voortvloeit uit 
de overschrijding van den leveringstermijn, 
ontsiagen, indien hij bewiJs~, aat de overschrij
ding is veroorzaakt door omstandigheden, 
welke hij niet voorkomen noch verhelpen kon. 

§ 4. Indien de zending op het station van 
bestemming door den Spoorweg. hetzij op ver
zoek van den afzender, hetzij ambtshalve ten 
verder vervoer naar een niet aan den spoor
weg gelegen plaats wordt overgegeven aan 
een ander middel van vervoer of expediteur, 
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rusten op den Spoorweg, voor wat betreft de 
doorzending van het station van bestemming 
naar de plaats van bestemming slechts de ver
plichtingen van een expediteur. 

Uitsluiting van de verantwoordelijkheid in 
geval van schade, welke uit bepaalde ge

varen kan voortvloeien. 

Art. 78. 1. De Spoorweg is niet aanspra
kelijk : 

a. ten aanzien van goederen, welke in ge
volge de tariefbepalingen of eene overeen
komst met den afzender op open wagens wor
den vervoerd : 

voor de schade, welke is ontstaan uit het 
gevaar, dat aan deze wijze van vervoer is ver
bonden; 

b. ten aanzien van goederen, welke onin
gepakt of met een gebrekkige verpakking ten 
vervoer worden aangeboden, hoewel hun aard, 
ter voorkoming van geheel of gedeeltelijk ver
lies of beschadiging gedurende het vervoer, 
eene verpakking vereischt: 

voor de schade, welke is ontstaan ui-t het ge
vaar, verbonden aan de afwezigheid of den 
onvoldoenden toestand van de verpakking; 

c. ten aanzien van goederen, welke inge
volge tariefbepalingen of eene overeenkomst 
met den afzender door den afzender zijn ge-
1 aden, dan wel ingevolge tariefbepalingen of 
eene overeenkomst met den geadresseerde door 
dezen zijn gelost: 

voor de schade, welke is ontstaan uit het ge
vaar, dat aan het laden en het lossen of aan 
het gebrekkig of ondoeltreffend laden is ver
bonden; 

d. ten aanzien van goederen, welke door 
hun aard zijn blootgesteld aan het bijzondere 
gevaar, hetzij geheel of gedeeltelijk verloren 
te gaan, hetzij te worden beschadigd, inzonder
heid door breken, roesten, inwendig bederf, 
lekkage, ui tdrogen, verstrooid geraken, zelf
ontbranding, enz.: 

voor de schade, welke uit dit gevaar is ont
staan; 

e. ten aanzien van goederen, welke, hoe
wel het vervoer daarvan is verboden of slechts 
voorwaardelijk is toegelaten, door den afzen
der onder een onjuiste, onnauwkeurige of on
volledige benaming of zonder inachtneming 
van de voorgeschreven voorzorgsmaatregelen 
ten vervoer zijn aangeboden: 

voor de schade, welke ontstaan is uit het 
aan die handelwijze verbonden gevaar; 

f. ten aanzien van goederen, welke inge
volge tariefbepalingen of op grond van eene 
overeenkomst met den afzender vanwege dezen 
laatste moeten worden begeleid: 

voor de schade, welke ontstaat uit de ge
varen, welke de begeleiding beoogt a f te wen
den. 

2. Schade, welke, de omstandigheden in 
aanmerking genomen, uit een der in lid 1 ge
noemde gevaren kon ontstaan, wordt veronder
steld werkelijk daaruit te zijn ontstaan, tenzij 
de rechthebbende het tegendeel bewijst. 

Beperking van de verantwoordelijkheid bij 
gewichtsvermindering. 

Art. 79. 1. Ten aanzien van goederen, 
welke, in verband met hunnen bijzonderen 
aard, bij het vervoer in den regel eene ver-

mindering van gewicht ondergaan, is de Spoor
weg voor het gewichtsverschil slechts aanspra
kelijk voor zoover dit meer bedraagt dan: 

a. twee· percent van het bruto gewicht voor 
vloeistoffen of in vochtigen toestand ten ver
voer aangeboden goederen, alsmede voor de 
volgende goederen: 

afval van huiden, 
beenderen (geheel of gemalen), 
groenten, versche, 
hoornen en klauwen, 
hop, 
huiden, 
leder, 
mastic, versche, 
paardenhaar, 
pezen van dieren, 
schors, 
tabak, gekorven, 
tabak, versche in bladen, 
varkensborstels, 
vellen (bont), 
verfhout, geraspt of gemalen, 
vetwaren, 
visch, gedroogde, 
vruchten, gedroogde of gekookte, 
vruchten, versche, 
wol, 
wortels, 
zeep en vaste ol iën, 
zoethout, 
zout; 
b. één percent van het bruto gewicht voor 

alle overige droge goederen, welke bij het 
vervoer aan gewichtsvermindering onderhevig 
zijn. 

2. Op de bovenbedoelde beperking van de 
verantwoordelijkheid kan de Spoorweg zich 
niet beroepen, indien bewezen wordt, dat, in 
verband met de feitelijke omstandigheden, het 
gewichtsverlies niet het gevolg is van den bij
zonderen aard der goederen. 

3. Ingeval meer dan één collo met één 
vrachtbrief vervoerd worden, wordt het toege
laten gewichtsverschil voor elk collo afzonder
lijk berekend, indien het gewicht van elk 
collo afzonderlijk door den rechthebbende kan 
worden aangetoond. 

4. Bij geheel verl ies van het goed heeft bij 
de berekening van de schadevergoeding geen 
aftrek wegens onderwicht plaats. 

5. De voorschriften van dit artikel doen 
geen afbreuk aan die van artikel 78. 

Vaststelling van het gedeeltelijk verlies of 
van eene beschadiging van het goed. 

Art. 80. Indien een gedeeltelijk verlies of 
eene beschadiging door den Spoorweg ontdekt 
of vermoed of door den rechthebbende be
weerd wordt, moet de Spoorweg zonder uit
stel en zoo mogelijk in tegenwoordigheid van 
den belanghebbende bij proces-verbaal vast
stellen den toestand en het gewicht van het 
goed, alsmede, voor zoover mogelijk, het. be
drag en de oorzaak der schade en het tijd
stip, waarop deze is ontstaan Een afschrift 
van het proces-verbaal wordt desverlangd aan 
den rechthebbende ter hand gesteld. 

B edrag der schadevergoeding in geval van ge
heel of gedeeltelijk verlies van het goed. 

Art. 81. 1. Indien krachtens de bepalin-
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gen van dit Reglement door den Spoorweg 
schadevergoeding voor geheel of gedeeltelijk 
verlies van het goed verechuldigd is, wordt 
deze berekend : 

naar den beursprijs; 
bij gebreke van dien naar den marktprijs; 
bij gebreke van be ide naar de gewone waar-

de, 
van goederen van dezelfde soort en hoeda

nigheid ter plaatse waar en ten tijde, waarop 
het goed ten vervoer is aangenomen. De 
schadevergoeding zal echter, met voorbehoud 
van de in artikel 85 genoemde beperkingen, 
niet meer bedragen dan vijf en twintig gulden 
voor elk ontbrekend kilogram bruto gewicht. 

2. Daarenboven wordt vergoed hetgeen 
voor het verloren goed aan vracht, rechten 
of andere kosten reeds betaald is of nog be
taald moet worden. 

3. Eene hoogere schadevergoeding kan 
slechts in de gev"llen van de artikelen 86 en 
87 worden gevorderd. 

Vermoeden van verlies van het goed. T erug
vinden van verloren goed. 

Art. 82. 1. De rechthebbende kan het goed 
a ls verloren beschouwen, indien het niet bin
nen dertig dagen na het verstrijken van den 
overeenkomstig a rtikel 70 bepaalden leverings
termijn aan den geadresseer de is afgeleverd of 
te diens beschikking is gesteld. 

2. De rechthebbende kan, bij het ontvan
gen van de schadevergoeding voor het ver
miste goed, in de quitantie het beding opne
men, dat hem, ingeval het goed binnen vier 
maanden na betaling van de schadever goeding 
mocht worden teruggevonden, daarvan onmid
dellijk kennis worde gegeven. In dit geval 
moet hem van het gemaakte beding een be
wijs worden afgegeven. 

3. Binnen een termijn van dertig dagen 
na ontvangst van dat bericht, kan de recht
hebbende verlangen, dat het goed hem kos
teloos worde a fgeleverd en wel, te zijner keu
ze, óf aan het station van afzending, óf aan 
het in den vrachtbrief vermelde station van 
bestemming, tegen teruggave van de door 
hem ontvangen schadevergoeding en onder 
voorbehoud van a lle aanspraken op schade
vergoedingen wegens overschrijding van den 
leveringstermijn. 

4. Bij gebreke van het beding in de qui
tantie, bedoeld in lid 2, of van instructies, 
gegeven binnen den in lid 3 bedoelden ter
mijn van dertig dagen, of wel indien het goed 
later dan vier maanden na betaling der scha
devergoeding is teruggevonden kan de Spoor
weg daarover vrij beschikken. ' 

B edrag der schadevergoeding in geval van 
beschadiging van het goed. 

Art. 83. 1. In geval van beschadiging 
moet de Spoorweg, afgezien van de in artikel 
85 genoemde uitzondering, de vermindering 
vergoeden, welke de waarde van het goed, be
rekend volgens artikel 81, lid 1 en 2, heeft 
ondergaan. 

2. De schadevergoeding zal echter niet 
meer bedragen dan : 

a. indien de geheele zending door de be
schadiging in waarde is verminderd, het be
drag, dat zij zou hebben beloopen in geval 
van geheel verlies; 

b. indien slechts een gedeelte der zending 
door de beschadiging in waarde is vermin
derd, het bedrag, dat zij zou hebben beloopen 
in geval van verlies van het in waarde ver
m inderde gedeelte der zending. 

3. Een hoogere schadevergoeding kan 
slechts in de gevallen van de artikelen 86 en 
87 worden gevorderd. 

B edrag der schadevergoeding in geval van 
overschrijding van d en leveringstermijn. 

Art. 84. § 1. In geval van overschrijding 
van den leveringstermijn moet de Spoorweg 
de daardoor ontstane schade vergoeden tot ten 
hoogste de geheele vracht. 

§ 2. (1) In geval van geheel verlies kan 
niet, nevens de uit dien hoofde door den 
Spoorweg verschuldigde vergoeding, de in § 1 
hierboven voorziene schadevergoeding worden 
gevorderd. 

(2) In geval van gedeel telijk verlies wordt 
laatstbedoelde schadevergoeding, indien daar
voor termen bestaan, voor het niet verloren 
deel der zending betaald. 

(3) In geval van beschadiging is zij, indien 
daarvoor termen bestaan, tegelijk met de in 
artikel 83 genoemde vergoeding verschuldigd. 

§ 3. Eene hoogere schadevergoeding is 
slechts in de gevallen van de artikelen 86 en 
87 verschuldigd. 

Beperking der schaà,evergoeding bij bepaalde 
tarieven . 

Art. 85. 1. De Spoorweg kan gelegenheid 
geven tot het vervoer volgens tarieven, waar
bij eenerzijds de vr acht wordt verlaagd en 
anderzijds de schadevergoeding, aan den recht
hebbende te betalen in geval van geheel of 
gedeeltelijk verlies, beschadiging of over
schrijding van den leveringstermijn, beperkt 
wordt tot een maximum, lager dan in de 
voorgaande artikelen is bepaald. 

2. Bij toepassing van tarieven als in lid 1 
bedoeld, is aangifte van belang bij de afle
vering (zie artikel 86) uitgesloten. 

Aangifte van belang bij de aflevering en in
·uloed daarvan op het bedrag der 

schadevergoeding. 

Art. 86. 1. Voor elke zending kan het be
lang bij de aflevering overeenkomstig artikel 
58, § 5 (3) i, in den vrachtbrief worden aan
gegeven (zie echter artikel 85, lid 2). 

2. In geval van aangifte van het belang 
bij de aflevering wordt eene in de tarieven 
te bepal en premie geheven. 

3. Indien het belang bij de a flevering is 
aangegeven, kan gevorderd ,vorden: 

a. ingeval de Spoorweg tot schadevergoe
ding wegens geheel of gedeel telijk verlies of 
beschadiging is gehouden, boven en behalve 
de vergoeding, welke in de a r t ikelen 81 en 
83 is v01·meld, vergoeding der verdere sch ade, 
waarvan het bewijs is geleverd, tot ten hoogste 
het a ls bel ang bij de afl evering aangegeven 
bedrag ; 

b. in geval van overschrijding van den le
veringstermijn, vergoeding van de uit de over
schrijding ontstane schade tot ten hoogste het 
als belang bij de aflevering aangegeven be
drag. 

4. Indien in een geval van overschr ijding 
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van den leveringstermijn het als belang bij de 
aflevering aangegeven bedrag lager is dan het 
in artikel 84 bedoelde maximum, kan ver
goeding der schade tot ten hoogste dit laatste 
maximum worden gevorderd. 

6. Indien bewezen wordt, dat, nevens eene 
uit overschrijding van den leveringstermijn 
voortvloeiende schade, eene door den Spoor
weg te vergoeden schade uit gedeeltelijk ver
lies of beschadiging is ontstaan, kan, boven 
en behalve de in de artikelen 81 en 83 ver
melde schadevergoeding, vergoeding van de 
geheele verdere schade, met inbegrip van die, 
welke uit de overschrijding van den leverings
termijn is ontstaan, worden gevorderd tot ten 
hoogste het als belang bij de aflevering aan
gegeven bedrag. 

6. Eene hoogere schadevergoeding kan 
slechts in het geval van artikel 87 worden 
gevorderd. 

B edrag der schadevergoeding bij opzet of grove 
schuld van den Spoorweg. 

Art. 87. In alle gevallen, waarin het ge
heel of gedeeltelijk verlies, de beschadiging of 
de overschrijding van den leveringstermijn 
veroorzaakt is door opzet of grove schuld van 
den Spoorweg, moet de rechthebbende voor 
het bewezen nadeel schadeloos gesteld wor
den, met dien verstande echter, dat hij ten 
hoogste het dubbele der in de artikelen 81, 
83, 84, 85 of 86 genoemde maxima ontvangt. 

Buitengerechtelijke reclames. 

Art. 88. 1. De buitengerechtelijke op de 
vervoerovereenkomst steunende reclames moe-
ten schriftelijk worden ingediend. 

2. Tot indiening van de reclames zijn ge
rechtigd de personen, die krachtens artikel 89 
eene rechtsvordering tegen den Spoorweg kun
nen instellen. 

3. De reclamant moet, ten genoege van den 
Spoorweg, zoodanige documenten overleggen, 
als deze voor een juiste behandeling der re
clame noodig acht. 

4. De Spoorweg kan verlangen, bij de a f
doening der reclame, in de gelegenheid te 
worden gesteld op den vrachtbrief of den 
eventueelen duplicaat-vrachtbrief van die af
doening aanteekening te houden. 

P ersonen, die bevoegd zijn tot het instellen 
van eene rechtsvordering tegen den 

Spoorweg. 

Art. 89. 1. De rechtsvordering tot terug
betaling van eene krachtens de vervoerover
eenkomst betaalde som kan slechts ingesteld 
worden door dengene, die de betaling heeft 
gedaan. 

2. De rechtsvordering wegens rembourse
menten, bedoeld in artikel 66, kan slechts in
gesteld worden door den afzender. 

3. De andere uit de vervoerovereenkomst 
voortspruitende rechtsvorderingen tegen den 
Spoorweg kunnen ingesteld worden door den 
afzender, zoolang hij overeenkomstig artikel 
68 het recht tot het geven van nadere aanwij
zingen heeft; door den geadresseerde van het 
tijdstip af, waarop deze den vrachtbrief of de 
goederen heeft ontvangen, of van het tijdstip, 
waarop hij de hem krachtens artikel 71, § 2, 
toekomende rechten heeft doen gelden. 

Vervallen van de uit de vervoerovereenkomst 
tegen den Spoorweg voortspruitende 

vorderingen. 
Art. 90. 1. Door de aanneming van het 

goed vervalt elke uit de vervoerovereenkomst 
voortvloeiende vordering tegen den Spoorweg. 

2. De vordering vervalt echter niet: 
A . indien de rechthebbende het bewijs 

levert, dat de schade is veroorzaakt door op
zet of grove schuld van den Spoorweg; 

B. in geval van overschrijding van den 
leveringstermijn, indien door den rechtheb
bende wordt gereclameerd binnen een termijn 
van veertien dagen, die der ontvangst daar
onder niet begrepen; 

C. in geval van gedeeltelijk verlies of be
schadiging: 

a. indien vóór de aanneming van het goed 
door den rechthebbende, het verlies of de be
schadiging overeenkomstig artikel 80 is vast
gesteld; 

b. indien de vaststelling, welke overeen
komstig artikel 80 had moeten plaats vinden, 
uitsluitend door schuld van den Spoorweg 
achterwege is gebleven; 

D. in geval van uiterlijk niet zichtbare ge
breken, waarvan het bestaan na de aanneming 
is vastgesteld, maar onder voorwaarde: 

a. dat niet door den Spoorweg aan den 
rechthebbende aangeboden zij om op het sta
tion van bestemming de gesteldheid van het 
goed vast te stellen; 

b. dat het verzoek om vaststelling overeen
komstig artikel 80 warde gedaan onmiddellijk 
na de ontdekking van de schade en uiterlijk 
binnen zeven dagen na dien der aanneming 
van het goed ; 

c. dat de rechthebbende bewijze, dat de 
schade is ontstaan in het tijdsverloop tusschen 
de aanneming ten vervoer - bij goederen, 
welke door den Spoorweg zijn afgehaald: tus
schen de overneming van de goederen door den 
afhaaldienst - en de aflevering; 

E. indien de rechtsvordering strekt tot te
rugbetaling van betaalde bedragen of ~itbe
taling van het remboursement, bedoeld m ar
tikel 66. 

3. De rechthebbende kan de aanneming 
van het goed weigeren, zelfs na de ontvangst 
van den vrachtbrief en de betaling van de 
vracht, walang geen gevolg is gegeven aan 
zijn verzoek om vaststelling van de door hem 
beweerde schade. Een voorbehoud bij de in 
ontvangstneming van het goed gemaakt, is 
zonder rechtsgevolg, tenzij de Spoorweg in 
het maken van het voorbehoud heeft toege
stemd. 

4. Indien een deel der in den vrachtbrief 
vermelde colli bij de aflevering ontbreekt, 
kan de rechthebbende in het in artikel 71, 
§ 1 (1), bedoelde ontvangstbewijs met behoor
lijke aanduiding van de ontbrekende colli con
stateeren, dat deze hem niet zijn afgeleverd. 

Verjaring van uit de vervoerovereenkom.st 
voortspruitende vorderingen. 

Art. 91. 1. Alle uit de vervoerovereen
komst voortspruitende vorderingen verjaren 
door verloop van een jaar. 

2. De verjaring begint te loopen: 
a. voor de vorderingen tot schadeloosstel-
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ling in geval van gedeeltelij k verl ies, van be
schadiging of van vertraging in de aflevering: 

onmiddell ijk na afloop van den dag, waarop 
de aflevering heeft plaats gehad .: 

b. voor de vorderingen tot schadeloosstel
l ing in geval van geheel verlies: 

onmiddellijk na afloop van den dag, waarop 
de leveringstermijn is verstreken; 

c. voor de vordering tot betaling of terug
betaling van vrachten, boeten, bij komende 
kosten en andere bedragen of remboursemen
ten: 

onmiddellijk na afloop van den dag, waarop 
de vrachten, enz. betaald zijn of, wanneer 
geen betal ing heeft plaats gehad, onmiddell ijk 
na afloop van den dag van aanneming ten 
vervoer van het goed; 

d. voor de vorderingen tot bijbetaling van 
de door d9 douane gevorderde rechten: · 

onmiddellijk na afloop van den dag, waarop 
deze eisch door de douane wordt gesteld. 

Schorsing en stuiting van de verjaring. 
Art. 92. De schorsing en de stuiting van de 

in artikel 91 bedoelde verjaring worden ge
regeld door de bepalingen van het gemeene 
recht. 

Zondagsrust. 

Art. 93. 1. Tenzij voor bijzondere geval
len door den Minister van Waterstaat anders 
wordt bepaald, behoeven goederen door den 
Spoorweg op Zondag, alsmede op 1 Januari, 
2den Paaschdag, Hemelvaartsdag, 2den Pink
sterdag, lsten en 2den Kerstdag niet te wor
den afgehaald, aangenomen, vervoerd, afge
leverd of besteld en worden die dagen niet 
medegerekend bij de berekening van de ter
mijnen, binnen welke de goederen door den 
Spoorweg behooren te zijn afgeleverd of be- 1 
steld, door den afzender behooren te zijn aan
gebracht of geladen, en door den geadres
seerde behooren te zijn afgehaald of gelost 
en weggevoerd. 

2. Ook blijven deze dagen buiten beschou
wing bij de berekening van l ig-, magazijn- en 
staangelden. 

HOOFDSTUK IV. 

VERVOER VAN BESTELGOEDEREN 

Algemeene bepaling. 
Art. 94. De bepalingen van Hoofdstuk III 

(IJl- en Vrachtgoederen) worden, met inacht
neming van hetgeen - ten deele in afwijking 
van die bepalingen - in de volgende artike
len is bepaald, analogisch toegepast op het 
vervoer van bestelgoederen. 

Goederen, welke van het vervoer als bestel
goed zijn uitgesloten of waarvan het ver

voer als bestelgoed slechts onder be
paalde voorwaarden wordt toe

gelaten. 

Art. 95. § 1. Het is verboden ten vervoer 
als bestelgoed aan te brengen of te doen aan
brengen of als bestelgoed te vervoeren alle 
ingevolge artikel 52, §§ 1, 2 en 3 van het 
vervoer als ijl- en vrachtgoed uitgesloten of 
voorwaardel ijk toegelaten goederen. 

§ 2. Het in § 1 vermelde verbod geldt niet 
voor die blij kens Bijlage I tot het vervoer als 

vrachtgoed toegelaten stoffen, waarvan het 
vervoer als bestelgoed, bij inachtneming van 
de noodige voorzorgsmaatregelen, geacht kan 
worden niet in strijd te zijn met de eischen 
der veiligheid, doch alleen voorzooverre voor 
het vervoer van zoodanige stoffen door den 
Minister van Waterstaat, de Spoorweg ge
hoord, vergunning is verleend en aan de daar
bij gestelde voorwaarden voldaan is. 

§ 3. (1) Hij, die goederen, waarvan het 
vervoer als bestelgoed verboden is, ten vervoer 
als bestelgoed aanbrengt, of doet aanbrengen, 
alsmede hij , die goederen, voor het vervoer 
waarvan door den Minister van Waterstaat 
vergunning is verleend, onder eene onjuiste 
of onnauwkeurige benaming in de adreskaart 
aangeeft of niet voldoet aan de voor het ver
voer van laatstbedoelde goederen door den 
Minister van Waterstaat vastgestelde voor
waarden, is verantwoordelijk voor de schade, 
welke door die goederen mocht ontstaan, on
verminderd de straf op overtreding van dit 
Reglement bij de wet gesteld. 

(2) De Spoorweg is echter bevoegd het be
drag der schade of eene naar zijn oordeel vol
doende waarborgsom ten laste der zending te 
brengen. 

(3) Zijn de goederen aan den geadresseer
de afgegeven, voordat de schadevergoeding 
betaald is, dan is de geadresseerde, indien 
de Spoorweg hem vóór of bij de aflevering 
met de vordering tot schadevergoeding in ken
nis heeft gesteld, hoofdelijk met den afzender 
voor de betaling daarvan aansprakelijk. 

Geld en Geltl8waa,·den. 

Art. 96. 1. Als geld en geldswaarden wor
den beschouwd: gemunt geld, goud, zilver, 
platina, edelgesteenten, paarlen, juweelen, 
kleinoodiën, kanten, bankbil jetten, effecten, 
coupons of ander geldswaardig papier. 

2. Als geld en geldswaarden kunnen ook 
worden beschouwd alle goederen, waarvan de 
waarde meer dan vijftig gulden per kilogram 
bruto bedraagt of waarvan het belang bij de 
aflevering met meer dan 50 gulden per kilo
gram bruto is aangegeven. 

3. Geld en geldswaarden worden uitslui
tend als bestelgoed vervoerd. 

4. De zendingen geld en gel dswaarden 
worden in tegenwoordigheid van den afzender 
of diens gemachtigde gewogen. Het bevonden 
gewicht wordt in tegenwoordigheid van den 
afzender of diens gemachtigde op de adres
kaart ingevuld. 

5. Indien de afzender de aanneming ten 
vervoer op een duplicaat-adreskaart doet be
vestigen (vgl. artikel 61, § 5), kan hij ver
langen, dat de Spoorweg het bevonden gewicht 
in schrijfletters daarop vermeldt en deze ver
melding doet onderteekenen door dengene van 
zijn personeel, die de zending ten vervoer 
heeft aangenomen. 

6. Voorzoover in de tarieven voorschriften 
zijn opgenomen inzake de verpakking van 
geld en geldswaarden, vindt de aanneming ten 
vervoer slechts plaats indien aan die voor
schriften is voldaan. 

Vervoer van levende dieren van kleine gestalte . 

Art. 97. In de tarieven wordt bepaald of 
en onder welke voorwaarden levende dieren 
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van kleine gestalte ten vervoer als bestelgoed 
worden toegelaten. 

Aanduidingen op de colli. 
Art. 98. De Spoorweg kan vorderen, dat 

elk collo door den afzender worde voorzien 
van een duidelijk adres, aangevende den naam 
en de woonplaats van den geadresseerde, als
mede van eene aanduiding, waaruit blijkt, 
welke de stations van afzending en van be
stemming zijn en op welken datum de zen
ding ten vervoer is aangeboden. 

Afhal,ing door den Spoorweg. 

Art. 99. Het afhalen van bestelgoederen 
door den Spoorweg, kan geschieden onder de 
voorwaarden en tegen het loon, voor het af
halen van ijl- en vrachtgoederen in dit Regle
ment vastgesteld (zie artikel 66). 

Ai!Jreskaart. 
Art. 100. 1. In de plaats van den in 

Hoofdstuk III bedoelden vrachtbrief treedt 
voor bestelgoed een adreskaart, overeenkom
stig het in de tarieven vastgestelde model. 

2. Verzending over een gedeelte van den 
af te leggen weg als bestelgoed en over een 
ander gedeelte als ijl- of vrachtgoed wordt 
niet toegelaten. 

Verzending al,s bestelgoed ( gewoon vervoer) 
of al,s bestelgoed (snelvervoer). 

Art. 101. § 1. Bestelgoederen worden in 
den regel met reizigerstreinen of snelgoederen-
treinen vervoerd. . 

§ 2. Bij aanbieding ten vervoer als bestel
goed (gewoon vervoer), hebben de afzenders 
niet het recht verzending met een bepaalden 
trein te verlangen. 

§ 3. (lj Bij aanbieding ten vervoer als 
bestelgoed (snelvervoer), kunnen de afzenders, 
onder inachtneming van het bepaalde onder 
(3) dezer §, verzending met een bepaalden, 
door hen aangewezen reizigerstrein, verlangen, 
mits het goed geschikt zij om in den bagage
wagen te worden vervoerd en uiterlijk een 
half uur vóór het vertrek van dien trein aan 
het station bezorgd zij. 

(2) Indien de Spoorweg ook op andere 
plaatsen dan de stations bestelgoed (snelver
voer) ten vervoer aanneemt, wordt voor de 
aldaar aangenomen zendingen de in het vorige 
lid bedoelde termijn met 3 uur verlengd. 

(3) Snelvervoer kan slechts worden ver
l angd met de door den Spoorweg onder goed
keuring van den Minister van Waterstaat 
vastgestelde treinen. Deze treinen worden 
door aanplakking bij de bureaux, waar de 
goederen ten vervoer worden aangenomen, 
bekend gemaakt. 

(4) In hoeverre voor bestelgoed (snelver
voer) beperkende voorwaarden gelden, aan 
welke het bestelgoed (gewoon vervoer) niet 
onderworpen is, en hoeveel de vrachten voor 
bestelgoed (snelvervoer) hooger zijn dan die 
voor bestelgoed (gewoon vervoer), wordt in 
de tarieven bepaald. 

Boeten. 
Art. 102. 1. In geval van onjuiste, on

nauw keurige of onvolledige inhoudsopgave van 
goederen, welke krachtens artikel 96, § 1, van 

het vervoer als bestelgoed zijn uitgesloten of 
van goederen, yoor het vervoer waarvan k1·ach
tens § 2 van genoemd artikel door den Minis
ter van Waterstaat vergunning is verleend of 
ingeval voor laatstbedoelde goederen de door 
den Minister van Waterstaat vastgestelde voor
waarden niet in acht zijn genomen, is boete 
verschuldigd. 

2. Die boete bedraagt per kilogram bruto 
van het geheele collo: 

a. voor goederen, behoorende tot die, welke 
óf krachtens artikel 52, § 1, van het vervoer 
a ls vrachtgoed uitgesloten zijn, óf waarvan 
krachtens artikel 52, § 2, c, door den Minister 
van Waterstaat vergunning tot vervoer als 
vrachtgoed is verleend, óf welke genoemd zijn 
in de klassen I en II van de 

Bijlage !.. ............. ............. ........ f 7.50 
met een minimumheffing van f 15.- per 

adreskaart ; 
b. in de overige gevallen ......... f 2.50 
met een minimumheffing van f 5.- per 

adreskaart. 

Leveringstermijnen. 

Art. 103. § 1. (1) De leveringstermijnen 
voor bestelgoed (gewoon vervoer) mogen de 
volgende maxim"- niet overschrijden: bij af
standen van 
75 h.,n. of minder . . . . . . . .. . . . . . . ... . ... . . . . . 8 uur; 
76-150 km. .. ......... ................ ...... 12 ,, , 

151-225 km. . ............ ... ................. 16 ,, , 
226-300 km. .. . . . .. .. .. . . . .. .. . .. . .. .. .. . . .. . 24 ,, , 
301 km. en daarboven .... ................. 32 ,, . 

(2) Voor zendingen, geheel of gedeeltelijk 
bestaande uit colli zwaarder dan 100 kg., wor
den de in het vorige lid bedoelde maxima met 
de helft verhoogd. 

(3) Indien de Spoorweg ook op andere 
plaatsen dan de stations bestelgoedzendingen 
(gewoon vervoer) ten vervoer aanneemt, wordt 
voor de aldaar ten vervoer aangenomen zen
dingen de leveringstermijn met 6 uur verlengd. 

( 4) De vorenvermelde leveringstermijnen 
beginnen te loopen voor zendingen, welke vóór 
12 uur ten vervoer zijn aangenomen: om 12 
uur; voor zendingen, welke van 12 uur tot 
18 uur ten vervoer zijn aangenomen: om 18 
uur; voor zendingen, welke te 18 uur of la
ter ten vervoer zijn aangenomen: den volgen
den dag te 6 uur. De tijd tusschen 22 uur en 
den volgenden dag 6 uur telt voor het bere
kenen van den leveringstermijn niet mede. 

§ 2. (1) De leveringstermijn voor bestel
goed (snelvervoer) loopt af 15 minuten na 
de aankomst van den trein, waarmede het ver
voer moet geschieden. 

(2) Heeft bij eene bestelgoedzending, als 
bedoeld in het vorige lid, welke onderweg 
moest worden overgeladen, de overgangstijd 
op punten van aan !uiting, al dan niet ten 
gevolge van treinvertraging, minder bedragen 
dan 15 minuten (minder dan 30 minuten voor 
colli zwaarder dan 50 kilogram), dan komt 
voor de berekening van den leveringstermijn 
niet de onmiddellijk aansluitende trein in aan
merking, maar de eerstvolgende trein, waar
voor de overgangstijd ten minste 15 minuten 
(ten minste 30 minuten voor colli zwaarder 
dan 50 kilogram) heeft bedragen. De Spoor
weg mag echter, onder goedkeuring van den 
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Minister van Waterstaat, voor bepaalde sta
t ions langere overgangstijden vaststellen. 

(3) Bij de toepassing van het bepaalde in 
het vorige l id, wordt a lleen met die treinen 
rekening gehouden, waarmede overeenkomstig 
artikel 101, § 3, snelvervoer kan worden ver
langd. 

§ 3. De leveringstermijn voor bestelgoede
ren ( gewoon en snel vervoer) is nagekomen : 

a. bij zendingen, welke door den Spoorweg 
worden besteld, indien de bestelling heeft 
plaats gehad vóór afloop van de in de vorige 
paragrafen omschreven termijnen, welke voor 
het bestellen worden verlengd met: 

drie uren voor zendingen met spoedbestel
ling, 

zes uren voor alle overige zendingen, 
wordende de tijd tusschen 18 uur en den 

volgenden dag 8 uur bij het berekenen van 
deze verleng ing buiten rekening gela ten; 

b. voor zendingen, welke niet door den 
Spoorweg worden besteld, doch van welker 
aankomst den geadresseerde schriftelijk ken
nis wordt gegeven, indien de kennisgeving van 
aankomst hetzij op de post is bezorgd, hetzij 
op andere wijze aan den geadresseerde of aan 
dengene, die tot het in ontvangstnemen ge
rechtigd is, ter hand is gesteld, vóór den af
loop van de in de vorige paragrafen om
schreven termijnen, verlengd met zes uren 
voor gewoon vervoer en met drie uren voor 
snelvervoer , wordende de tijd tusschen 22 uur 
en den volgenden dag 8 uur bij het bereke
nen van deze verlenging buiten rekening ge
laten; 

c. voor zendingen, welke niet door den 
Spoorweg worden besteld en waarvoor ook 
geen schriftelijke kennisgeving van aankomst 
wordt verzonden - daaronder begrepen de 
zendingen, welke, overeenkomstig het bepaal
de in artikel 105, § 3, afgegevèn worden aan 
personen, door het bestuur der gemeente met 
de bestell ing belast - indien het goed vóór 
het verstrijken van de in de voorafgaande 
paragrafen omschreven termijnen op het sta
tion van bestemming ter beschikking van den 
geadresseerde of den gemeentebesteller is. Ver
strijken deze termijnen des avonds na a floop 
van den tijd, welke voor het weghalen van 
bestelgoederen in de tarieven is voorgeschre
ven, dan is de leveringstermijn nagekomen, 
indien het goed den volgenden morgen ter 
weghaling gereed ligt op het tijdstip, waarop 
volgens de tarieven de weghaling kan begin
nen. 

§ 4. Overigens gelden de bepal ingen van 
artikel 70. 

Aflevering. 

Art. 104. Bij de aflevering der goederen 
blij ft de adreskaart, behalve een strook welke 
door den geadresseerde kan worden behouden, 
in het bezit van den Spoorweg. 

B estelling door den Spoorweg. 

Art. 105. § 1. (1) In plaatsen waar de 
Spoorweg een bestel dienst voor bestelgoederen 
heeft ingericht, worden, behoudens het be
paalde in het volgende l jd, de aangekomen 
goederen, n iet behoorende tot die, welke de 
tarieven, in verband met de wijze van exploi
tatie van bedoelden dienst, van bestelling uit-

sluiten, aan het opgegeven a dres besteld, mits 
dit binnen den door den Spoorweg vastge
stelden kr ing is gelegen en langs harde rij
wegen met de voertuigen van den besteldienst 
te bereiken is. Het bepaalde in artikel 72, 
lid 4, is mede toepasselijk. 

(2) De bestell ing blijft achterwege indien: 
a. de afzender in de adreskaart het voor

schri ft "station restante" of een ander voor
schrift van gelijke strekking heeft gegeven, of 

b. de geadresseerde, tijdig vóór de aan
komst der goederen, aan het betrokken sta
tion schriftelijk kennis heeft gegeven, dat 
hij de goederen zelf wenscht weg te halen of 
door derden te doen weghalen. 

(3) Voor het bestellen wordt, behoudens 
het gezègde in het volgende lid , geen afzon
derl ij k loon berekend. 

(4) Voor spoedbestellen wordt een door de 
tarieven te bepal en loon geheven, hetwelk 
onder gewone omstandigheden n iet meer mag 
bedragen dan f 0.10 voor elke 10 kilogram 
met een m inimum van f 0.30 per adreskaart. 
Voor goederen, welke naar verhouding van 
hun gewicht, eene groote ruimte innemen, als
mede voor zware voorwerpen, kan het ander
halfvoudige van het werkelijk gewicht aan de 
berekening van het hier bedoelde loon ten 
grondslag worden gelegd. Voor bestelgoed (ge
woon vervoer) heeft spoedbestelling slechts 
plaats, indien de belanghebbende uitdrukkelijk 
hierom heeft verzocht. Voor bestelgoed (snel
vervoer) kan in de tarieven worden bepaald , 
dat, behoudens het gezegde onder (2), steeds 
spoedbestelling plaats heeft. 

(5) Voor het terugbrengen naar het _sta
tion van goederen welke, om welke reden 
ook, n iet afgeleverd kunnen worden, kan het 
in artikel 99 bedoelde afhaalloon in rekening 
worden gebracht. Indien de hier bedoelde 
goederen opnieuw worden besteld, is voor die 
verricht ing het in artikel 99 bedoelde afhaal
loon verschuldigd. 

§ 2. In buitengewone omstandigheden, als 
onder andere bemoeil ij king van den bestel- en 
afhaaldienst door sneeuw of ijzel , is de Spoor
weg bevoegd het afhaalloon en het in § 1, (4) 
bedoelde loon voor spoedbestelling tot ten 
hoogste het dubbele te verhoogen, alsook den 
dienst van het bestellen en a fha len van alle 
bestelgoederen geheel of ten deele te staken 
zoolang die buitengewone omstandigheden 
aanhouden. 

§ 3. Het bepaalde in artikel 72, lid 8, is 
mede toepasselij k ten aanzien van bestelgoe
deren. 

HOOFDSTUK V. 

VERVOER VAN LEVENDE DIEREN. 

Algenieene bepaling. 
Art. 106. De bepal ingen van H oofdstuk III 

(IJl- en Vrach tgoederen) worden, met inacht
neming van hetgeen - ten deele in afwijking 
van vorengenoemde bepalingen - in de vol
gende artikelen is bepaald, analogisch toege
past op het vervoer van levende dieren. 

Gevallen, waarin het vervoer uitgesloten oj 
sl echts voorwaa,·delijk toegelaten is. 

Art. 107. § 1. Levende dieren worder 
slechts ten vervoer aangenomen, indien bij d1 
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door den afzender gewenschte wijze van be 
vrachting, de zending volgens de dienstrege 
ling der daarvoor aangewezen treinen binner. 
24 uren na het tijdstip van vertrek van hei 
station van afzending op het station van be• 
stemming in Nederland, of, bij verzending 
naar het buitenland, op het grensstation zal 
aankomen. 

§ 2. (1) De Minister van Waterstaat is 
bevoegd bij het voorkomen van besmettelijke 
veeziekten te bepalen, dat op door hem aan 
te wijzen stations vee in het geheel niet of 
alleen op door hem vast te stellen voorwaar
den ten vervoer mag worden aangenomen . 

(2) H et is verboden dieren, lijdende aac 
een besmettelijke ziekte en dieren, komende 
van plaatsen waar besmettelijke veeziekten 
heerschen, ten vervoer per spoorweg aan te 
bieden of te doen aanbieden of per spoorweg 
te vervoeren . 

(3) De Minister van Waterstaat is bevoegd, 
de Spoorweg gehoord, ten behoeve van weten
schappelijk onderzoek, van het in het vorige 
lid vermelde verbod ontheffing te verleenen. 

(4) In hoeverre en onder welke voorwaar
den dieren lijdende aan andere dan besmet
telijke veeziekten worden vervoerd, wordt in 
de tarieven bepaald. . 

§ 3. Het is verboden dieren ten vervoer 
per spoorweg aan te bieden of te doen aan
bieden of per spoorweg te vervoeren, voor zoo
ver niet voldaan is aan de in Bijlage III van 
dit Reglement vermelde voorschriften. 

§ 4. Tot het vervoer van wilde, verwilder
de of boosaardige d ieren is de Spoorweg niet 
verplicht. 

Aanbrengen en laden . 

Art. 108. 1. Het is verboden levende dieren 
aan een station aan te brengen, in te laden 
of te doen inladen vroeger dan vier uren vóór 
het vertrek volgens de dienstregeling van den 
trein, waarmede het vervoer zal plaats heb
ben, tenzij dit voor bepaalde gevallen door 
den Spoorweg is toegelaten. 

2. H et laden met al hetgeen daartoe be
hoort moet door de afzenders geschieden. 

Begeleiding. Zorg voor het drenken. 

Art. 109. § 1. {1) De afzender is bij het 
vervoer van levende dieren, anders dan krach
tens artikel 97, gerechtigd, en indien de Spoor
weg het verlangt, verplicht, de zending te 
doen begele iden. 

(2) In hoeverre voor het vervoer van de 
begeleiders vracht verschuldigd is, wordt in de 
tarieven bepaald. 

(3) De begeleiders moeten, voor zoover de 
stationschefs geen uitzondering toelaten, plaats 
nemen in de wagens, waarin de dieren gel aden 
zijn, en gedurende het vervoer toezicht op de 
dieren houden. 

(4 ) Heeft het vervoer met begeleiding 
plaats, dan moet de begeleider als geadres
seerde in den vrachtbrief worden vermeld. 

(5) Heeft het vervoer zonder begeleiding 
plaats, dan is de afzender verplicht aan den 
geadresseerde kennis te geven van de afzen
ding, om dezen in de gelegenheid te stellen, 
de zending dadelijk na aankomst van den 
trein in ontvangst te nemen. De Spoorweg 
is niet verplicht van de aankomst der zen-

ding aan den geadresseerde kennis te geven. 
§ 2. Voor het drenken van de dieren moe

ten op stations, welke daartoe door den Mi
nister van Waterstaat zijn aangewezen, door 
den Spoorweg desverlangd emmers en water 
ter beschikking van de begeleiders worden 
gesteld. De voor het gebruik van emmers en 
water verschuldigde vergoeding wordt in de 
tarieven bepaald. 

B eschadiging van het materieel 4oor de dieren. 

Art. 110. 1. De afzender is aansprakelijk 
voor schade door de dieren aan het spoorweg
materieel veroorzaakt. 

2. De Spoorweg is echter bevoegd het be
drag der schade of eene naar zijn oordeel vol
doende waarborgsom ten laste van de zending 
te brengen. 

3. Zijn de vrachtbrief en de dieren aan den 
geadresseerde afgegeven, voordat de schade
vergoeding betaald is, dan is de geadresseerde, 
indien de vordering tot schadevergoeding uit 
den vrachtbrief blijkt of de Spoorweg hem 
vóór of bij de aflevering op andere wijze met 
die vordering in kennis heeft gesteld, hoofde
lijk met den afzender voor de betaling daar
van aansprakel ijk. 

Vrachtbrieven. 

Art. 111. Het bepaalde in artikel 58, § 1 
(1) geldt, met dien verstande, dat de model
len zijn te bezigen, welke in de tarieven voor 
het vervoer van levende dieren worden vast-
gesteld. 

Betaling van de vracht . 

Art. 112. IndieII de Spoorweg dit verlangt, 
is de afzender verplicht de vracht voor zijne 
rekening te nemen. 

Boeten. 

Art. 113. Zijn de 'dieren in den vrachtbrief 
onjuist of onnauwkeurig aangeduid of is het 
aantal stuks te laag opgegeven en kan dit ten 
gevolge hebben, dat de zending tegen een !a
geren vrachtprijs vervoerd zou worden dan 
feitelijk verschuldigd is, dan moet, onvermin
derd de bijbetaling van het vrachtverschil, 
eene boete worden betaald ten bedrage van 
het dubbele van dat vrachtverschil. 

Treinen, waarmede het vervoer geschiedt. 

Art. 114. 1. De treinen waarmede het ver
voer van levende dieren kap geschieden, wor
den door den Spoorweg aangewezen. De Mi
nister van Waterstaat kan bovendien nog 
andere treinen voor dat vervoer aanwijzen. 

2. Indien de zending 
a. ten minste één uur voor het vertrek van 

een voor het vervoer aangewezen personen- of 
gemengden trein 

b . ten minste twee uur voor het vertrek 
van een voor het vervoer aangewezen goede
ren- of veetrein 

gereed is om ten vervoer te worden aange
nomen, kan de verzending met dien trein niet 
geweigerd worden, tenzij deze trein daardoor 
zou worden vertraagd, of de voorschriften 
omtrent de samenstelling van dien trein zich 
daartegen verzetten. 



gs5 1) NO VEMBER (S.4] 5) 1928 

L everingstermijnen. 

Art. 115. 1. De leveringstermijn voor le
vende dieren is samengesteld uit den tijd 
voor de expeditie, uit dien voor het vervoer 
en uit dien voor de aflevering toegestaan. De 
tijd voor de expeditie en die voor de afleve
ring zijn in artikel 114, lid 2 en artikel 116, 
lid 1 vermeld. Omtrent den tijd voor het ver
voer ge lden de bepalingen in lid 2, lid 3 en 
lid 4. 

2. De t ijd voor het vervoer loopt af op het 
t ijdstip van aankomst van den tre in, waar
mede het vervoer moet geschieden. 

3. Bij zendingen, welke onderweg één of 
meer malen op een anderen trein moeten 
overgaan, komt voor de berekening van den 
leveringstermijn telkenmale in aanmerking de 
na het werkelijke uur van aankomst op het 
overgangsstation het eerst aangewezen trein, 
waarvoor voldoende tijd voor overgang be
schikbaar is. 

4. Bij de toepassing van het vorige lid 
wordt geen rekening gehouden met een trein, 
waarmede het vervoer niet kan geschieden, 
omdat de voor de samenstelling van dien 
trein gegeven voorschriften zich daartegen 
verzetten. 

5. De leveringstermijn is nagekomen indien 
vóór den afloop daarvan de wagens ter lossing 
gereed zijn gezet. 

6. Overigens gelden de bepalingen van ar
tikel 70. 

Aflevering. 

Art. 116. 1. Uiterlijk drie uren na aan
komst op het static,n van bestemming worden 
de beladen wagens ter lossing gereed gezet. 
De dieren moeten door den geadresseerde wor
den gelost en uiterlijk één uur na het gereed
zetten van den wagen zijn weggevoerd. 

2. N a verloop van dien termijn is de Spoor
weg bevoegd de dieren voor rekening en ri
sico van den rechthebbende elders te stallen. 

3. Ook die dieren, welke vóór de aflevering 
beschadigd of gestorven zijn, moeten door den 
belanghebbende worden weggevoerd, onver
minderd de verplichting van den Spoorweg tot 
vaststelling van de schade overeenkomstig ar
tikel 80, en, indien daartoe termen bestaan, 
tot schadevergoeding. 

Uitsluiting van de verantwoordelijkheid in ge

val van schade, wel ke uit bepaalde geva
ren kan voortvloeien. 

Art. 117. 1. De Spoorweg is niet verant
woordelijk voor sch ade, ontstaan: 

a. uit het bijzondere gevaar, hetwelk voor 
levende dier.en aan het vervoer per spoorweg 
verbonden is {zooals bijv. het gevaar voor ver
lies of beschadiging door wegspringen, vallen, 
stooten, slaan, schrikken, onderlinge bescha
diging, stikken en dergelijke); 

b. uit gevaren, welke de begeleiding be
oogt af te wenden, of welke door begeleiding 
hadden kunnen worden afgewend. 

2. Schade, welke, de omstandigheden in 
aanmerking genomen uit een der in het vori
ge lid genoemde gev~ren kon ontstaan, wordt 
verondersteld werkelijk daaruit te zijn ont
staan, tenzij de rechthebbende het tegendeel 
bewijst. 

B edrag der schadevergoeding in geval van 
verlies of beschadiging de,· dieren. 

Art. 118. W anneer krachtens de bepalingen 
van dit Reglement door den Spoorweg schade
vergoeding voor verlies of beschadiging ver
schuldigd is, wordt, indien het belang bij de 
aflevering in den vrachtbrief niet is aange
geven, ten hoogste vergoed : 

400 gulden voor een paard, stier, os of koe ; 
125 " pink, veul en, graskalf 

of vet kalf; 
100 varken van 50 kilo

gram of meer; 
40 varken van minder dan 

50 kilogram, een schaap 
of een vette big; 

15 " nuchter kalf; 
10 " bok, geit, lam, kleine 

big of hond; 
0,75 " elke kilogram andere die-

ren. 

HOOFDSTUK VI. 
VERVOER VAN LIJKEN. 

A l gemeene bepaling. 
Art. 119. De bepalingen van Hoofdstuk III 

(IJl - en Vrachtgoederen) worden, met inacht
neming van hetgeen - ten deele in afwijking 
van d ie bepalingen - in de volgende artikelen 
is bepaald, analogisch toegepast op het ver
voer van lijken. 

Voorwaarden van vervoer. 

Art. 120. § 1. (1) H et vervoer van een 
lijk moet zoolang te voren worden aange
vraagd, als in de tarieven wordt bepaald. 

(2) Bij het ten vervoer aanbrengen van 
het lijk moeten de bescheiden, volgens de wet
telijke bepalingen voor het vervoer van lijken 
gevorderd, worden bijgevoegd. 

(3) H et bepaalde in a rtikel 58, § 1 (;) , 
geldt met dien verstande, dat het formulier 
is te bezigen, hetwelk in de tarieven voor het 
vervoer van lijken wordt vastgesteld. 

§ 2. De treinen, waarmede het vervoer va n 
lijken kan geschieden, worden voor elk geval 
afzonderlijk door den Spoorweg aangewezen. 

§ 3. (1) H et lijk moet geplaatst zijn in 
eene stevige metalen, luchtdicht afgesloten 
kist welke laatste zoo vast in eene houten 
k ist' moet zijn geplaatst, dat zij daarin niet 
kan verschuiven. 

(2) De afzender moet aan het station van 
afzending een van plaats-, dag- en naamte~
kening voorziene verkl aring afgeven, waarm 
hij te kennen geeft, dat aan de hierboven on
der (1) vermel de voorwaarden is voldaan. 

§ 4. (1) Het vervoer mag slechts onder 
begeleiding plaats hebben. 

(2) De naam van den begeleider moet a ls 
geadresseerde in den vrachtbrief worden ver
meld. 

( 3) In hoeverre voor het vervoer van den 
begeleider vracht verschuldigd is, wordt in de 
tarieven bepaald. 

§ 5. De vrachtprijs moet op het station van 
afzending voldaan worden. 

§ 6. Wie een lijk verzendt zonder het als 
zoodanig aan te geven, moet de ontdoken 
vracht bijbetalen en bovendien het viervoudig 
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bedrag van den in het tarief vastgestelden 
vrachtprijs voldoen. 

§ 7. Wanneer het lijk niet binnen zes uren 
na aankomst van den trein op het station van 
bestemming wordt afgehaald, wordt het ter 
beschikking van den burgemeester gesteld om 
te handelen overeenkomstig artikel 9 der wei 
van 10 April 1869 (Staatsblad n°. 65). 

HOOFDSTUK VII. 
BEHANDELING VAN GEVONDEN VOORWERPEN, 
NIET OPGEVRAAGDE BAGAGE, OVERBEVONDEN 

BAGAGE EN OVERBEVONDEN GOEDEREN. 

Bewaring. 
Art. 121. 1. Gevonden voorwerpen (andere 

dan geld), niet opgevraagde bagage, overbe
vonden bagage en overbevonden goederen 
worden, behoudens het bepaalde in artikel 
122, lid 4, gedurende ten minste zes maanden 
bewaard. 

2. Voor het bewaren der gevonden voor
werpen kan een in de tarieven vast te stellen 
loon in rekening worden gebracht (voor niet 
opgevraagde bagage zie artikel 33). 

3. Indien het gevondene uit geld bestaat, 
houdt de Spoorweg gedurende ten minste zes 
maanden een met de waarde van de gevonden 
geldsom overeenkomend bedrag ter beschik
king van den rechthebbende. 

V erkoop. 

Art. 122. 1. Indien de bewaarde artikelen 
na verloop van zes maanden niet zijn opge
vraagd, kan tot verkoop worden overgegaan. 

2. De verkoop geschiedt in het openbaar. 
De dag, het uur en de plaats van den verkoop 
moeten in een of meer dagbladen worden aan
gekondigd. 

3. De verkoop mag eerst geschieden één 
maand na de dagteekening van het dagblad 
of de dagbladen, waarin de aankondiging is 
geplaatst. 

4. Artikelen, welke aan spoedig bederf on
derhevig zijn of welke volgens het oordeel van 
den Spoorweg wegens hun aard, hunne gerin
ge waarde of om andere redenen niet geschikt 
zijn om te worden bewaard, kunnen door den 
Spoorweg aanstonds op de best mogelijke wijze 
verkocht worden. 

5. De opbrengst van den verkoop, alsook, 
indien geld is gevonden, waarop niet door 
rechthebbenden in tijds aanspraak is gemaakt 
(zie artikel 121, lid 3), een met de waarde 
van dat geld overeenkomend bedrag, wordt 
ten behoeve van rechthebbenden in de consig
natiekas gestort, na aftrek van het vrachtloon 
en van alle, zoowel op de goederen drukkende 
als op de bewaring en den verkoop gevaller,; 
m,1<osten. 

Militaire poederen. 

Art. 123. Het bepaalde in de artikelen 121 
en 122 is niet van toepassing op voorwerpen, 
behoorende tot de kleeding, uitrusting en wa
pening van militairen der land- en zeemacht, 
beneden den rang van officier. De goederen 
behoorende aan militairen van de landmacht 
worden tegen ontvangbewijs afgegeven aan 
den plaatselijken of garnizoenscommandant in 
de naastbij een station van den spoorweg ge
legen garnizoensplaats; die der militairen 

van de zeemacht worden aan de directeuren 
en commandanten der marine te Amsterdam 
of te Willemsoord en die van de militairen 
van het korps mariniers aan den commandant 
van het korps te Amsterdam opgezonden. 

Slotbepalingen. 

Verkee1· met het buitenland. 

Art. 124. Voor het vervoer van reizigers en 
goederen van of naar het buitenland kunnen 
door den Minister van Waterstaat van dit 
Reglement afwijkende bepalingen worden toe
gelaten. 

Ontheffing bij g ebruik van treinen, samen
gesteld uit bijzonder soort materieel. 

Art. 125. Indien het gebruik van electrische 
treinen, motortreinen of van treinen, samen
gesteld uit locaalspoorweg- of tramwegmate
rieel, ontheffing van sommige bepalingen van 
dit R eglement noodig maakt, is de Minister 
van Waterstaat bevoegd die te verleenen. 

Gewijzigde toepassing van sommige artikelen 
van dit Reglement. 

Art. 126. Ten aanzien van de spoorwegen 
in beheer bij de Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen of bij de Holl andsche 
IJzeren Spoorweg-Maatschappij wordt de toe
passing van de artikelen 13 § 4, 18 § 1, 51 § 
2, 54 § 7, 70 § 2, 72 lid 3, 75 § 6, 93 lid 1, 
101 § 3, 103 § 2, 109 § 2, 114 lid 1, aldus ge
wijzigd, dat voor zooveel bij of volgens een 
dezer bepalingen aan den Minister van Water
staat eenige bemoeienis is opgedragen, in de 
plaats hiervan de Directie der Maatschappijen 
daarmede is belast, onder verplichting tot ü:i
achtneming van de door den Minister te geven 
voorschriften. 

Verkorte titel . 

Art. 127. Dit Reglement kan worden aan
gehaald onder den titel van "Algemeen Regle
ment Vervoer" of "A. R. V.". 

Behoort bij Koninklijk besluit van 9 No
vember 1928 (Staatsblad n°. 415). 

Mij bekend: 
De Minister van Waterstaat, H. v. d. V egt e. 

BIJLAGE I. 
VOORSCHRIFTEN, betreffende het vervoer 

der in artikel 52, § 1, bedoelde voorwaar
delijk ten vervoer toegelaten goederen. 

INLEIDING. 

(1) De in deze Bijlage vermelde goederen 
moeten in den vrachtbrief met benamingen, 
waaronder zij in de Bijlage voorkomen, wor
den aangeduid. 

(2) Alle stoffen, welke onder de klassen 
I, II en VI kunnQn worden gerangschikt, doch 
daar niet bij name zijn genoemd, zijn van het 
vervoer "itgesloten. 

(3) Alle stoffen, welke onder de klassen 
III, IV en V kunnen worden gerangschikt, 
doch daar niet bij name zijn genoemd, worden 
onvoo,·waardelijk ten vervoer toegelaten. 

(4) De in deze Bijlage genoemde stoffen 
mogen niet met elkander, noch met andere 
voorwerpen, in één collo samengepakt worden. 
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tenzij de Bijlage zulks uitdrukkelijk toelaat. 
(5) De in deze Bijlage genoemde stoffen 

mogen met elkander of met andere stoffen in 
denzelfden wagen worden geladen, tenzij dit 
in deze Bijlage verboden is. 

(6) De afzender moet, bij vervoer van de 
in klasse I genoemde goederen, de daarin 
aangegeven benam ing op den vrachtbrief met 
rood onderstrepen. 

(7) Voorwover deze Bijlage niet het tegen
deel bepaalt, worden de daarin genoemde 
stoffen ook als ijl goed ten vervoer toegelaten. 

(8) Voor zoover in deze Bijlage het gebruik 
van de aan het slot opgenomen etiketten 
model 1, 2 of 3 is voorgeschreven , moeten de 
afzenders deze etiketten bij voorkeur op de 
colli plakken of vastspijkeren; alleen in ge
val de aard der colli zulks niet toelaat, mu
gen zij, geplakt op carton of op houten plank
jes, aan de colli zijn bevestigd. 

(9) Etiketten van hetzelfde model moeten 
door den Spoorweg, vóórdat met het laden 
begonnen wordt, op de beide zijden van den 
wagen worden aangebracht. Deze etiketten 
moeten gespijkerd of geplakt of op andere 
wijze stevig worden bevestigd óf op de daar
toe bestemde plaats, óf op een plankje aan de 
zijwanden. 

KLASSE L 
ONTPLOFBARE STOFFEN. 

Ia. Spring- of schietmiddelen. 1 

Ten vervoer worden toegelaten: 
1°. Nitrocellulose (schietkatoen, collodium-

wol), en wel : . 
a. vlo kvo,·mige en ongeperste, bevattende 

ten minste 25 pct. water of alcohol (75 dee
len vaste stof en 25 deelen vloeistof) ; 

b. samengeperste, bevattende ten minste 15 
pct. water (85 deelen vaste stof en 15 deelen· 
water). 

De n itrocellulose moet aan de volgende 
voorwaarden van stabiliteit voldoen: 

nitrocellulose mag, bij verhitting gedurende 
twee uren in een temperatuur van 132° Cel
sius, per gram niet meer dan 3 c.M3. stikstof
oxyd afscheiden; de ontploffingstemperatuur 
moet boven 180° Celsius liggen. 

2°. Organische nitroverbindingen, welke on
der den invloed van stoot, wrijving of ontste
king niet gevaarlijker zijn dan zuiver pikrine
zuur, en gedurende 48 uur aan eene tempera
tuur van 75° Celsius blootgesteld, geene ge
wichtsverandering ondergaan, te weten : 

a. In water onoplosbare, geen ontplofbare 
zouten vo,·mende: trini trotoluol , ook vermengd 

1 Stoffen, welke niet gebezigd worden voor 
schietdoeleinden of om eene ontploffing te
weeg te brengen en welke, door het in aan
raking brengen met eene vlam niet kunnen 
ontploffen en voor stooten of wrijven niet ge
voeliger zijn dan dinitrobenzol, vallen niet 
onder de ontplofbare stoffen in den zin dezer 
bepalingen. [Zie art. 52, § 1, (2).] 
met ammoniumnitraat, dinitrotoluol, terpen
tijn en ten hoogste 0.5 pct. collodiumwol 
(plastrotyl), alsook zoogenaamde vloeibare 
trinitrotoluol (een bij gewone temperatuur 
vloeibaar neutraal mengsel van genitreerde 

toluols ), en pl astische trinitrotoluol (een plas
tisch mengsel van gekristalliseerd en vloeibaar 
trinitrotoluol met een gehalte van ten hoog
ste 0.5 pct. collodiumwol) , verder in geperste 
mengsels met ammoniumnitraat en aluminium 
( ammonal), trinitroanisol , 

trinitroxylol, 
trinitromesityleen, 
tri ni tropseudocumol, 
trin it robcnzol, 
trin i trochloorbenzol. 
trinitroaniline, 
tetranitronaphtaline, 
hexanitrodiphenylamine, 
hexanitrodiphenylsulfide; 
b. I n water oplosbare: 
pikrinezuur, 
trinitrocresol, 
tetranitronaphtol ; 
c. mengsels der onder a en b genoemde

stoffen en 1nengsels dezer sto ffen met andere 
a,·omatische nitroverbindingen, welke geen 
ontplofbare stoffen zijn in den zin van artiket 
52, § 1 (zooals bijv. mononitrotoluol ), ook on
der toevoeging van andere stoffen, wel ke het. 
mengsel niet gevaarlijker maken. 

VERVOERSVOORWAARDEN. 

Voor het vervoer van ontplofbare stoffen, 
gelden de volgende bepalingen: 

A. Verpakking. 

(1) Nitrocellulose (schietkatoen, collodium
wol) 

1 °. Gebezigd moeten worden: 
a. sterke, dichte en goed gesloten houten 

houders of 
b. van binnen verzinkte (verloode) ijzeren 

vaten met een hermetische afslui ting, welke
bij eventueel· optredenden inwendigen druk 
geen weerstand biedt, of 

c. duurzame kartonnen vaten (zoogen. Ame
rikaansche vaten) , of 

d . stalen houders, zoogen. H ackney-vaten, 
(voor het vervoer van ongeperst nat collodium
wol met tenminste 25 pct. water of alcohol). 

2°. De houders moeten ondoordringbaar
zijn voor lucht, water en alcohol. 

3°. Bij de houten houders en kartonnen 
vaten is de vereischte ondoordringbaarheid
voor I ucht, water en alcohol te bewerkstelli
gen door een doelmatige, d ichte, inwendige 
bekleeding bijv. met een zinken binnenkist of 
met een volkomen aaneengesloten bekleeding· 
van papier, dat in paraff ine is gedrenkt. 

4°. H et bruto-gewicht van een collo mag 
niet meer bedragen dan 100 K.G. 

5°. De kisten moeten op het deksel en de• 
vaten op de beide bodems voorzien zijn van 
een duurzaam en duidelij k opschrift in roede· 
letters aangevende de benaming van de stof. 

6°. Elk collo moet voorzien zijn van een· 
etiket volgens model No. 1. 

(2) Organische nitrove,·bindingen. 
1 °. De stoffen moeten vast verpakt zijn in: 
a. sterke, dichte, goed gesloten houten pak--

middelen, of 
b. duurzame kartonnen vaten (zoogen. Ame

rikaansche vaten). 
2°. Het zoogen. vloeibare trinitrotoluoli 

moet verpakt zijn in: 
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a. sterke, dichte, goed gesloten houten pak
middelen, of 

b. ijzeren vaten met een hermetische af
.sluiting, welke in geval van brand geen weer
.stand biedt aan den druk der zich daarin ont
wikkelende gassen. 

3°. Bij verpakking der onder b (in water 
,oplosbare organische nitroverbindingen) ge
noemde stoffen mag geen lood gebruikt wor
den. 

4°. Het bruto-gewicht van een collo mag 
niet meer bedragen dan 60 K.G. bij verpak
king in kisten en 100 K.G. bij verpakking in 
-vaten, welke gerold kunnen worden. 

5°. De kisten moeten op het deksel en de 
-vaten op de beide bodems voorzien zijn van 
.een duurzaam en duidel ijk opschrift in roode 
letters, dat den inhoud vermeldt. 

6°. Elk collo moet voorzien zijn van een 
-etiket volgens model No. 1. 

B. Verklaringen. Vrachtbrieven. 

Voor elke zending moeten de afzender en 
,een door den Spoorweg van afzending erken
de, ervaren scheikundige in den vrachtbrief 
-verklaren, dat de aard van het goed en de 
-verpakking aan bovenstaande voorschriften 
·voldoen. 1 

C. V ervoermiddelen. 

(1) A lle springstoffen moeten in gesloten 
_goederenwagens vervoerd worden. 

(2) Wagens, welker wanden of dak met 
Jood bedekt zijn, mogen niet voor het vervoer 
van de in water oplosbare organische nitro
·verbindingen gebezigd worden. 

D. Laden. 

(1) De onder 1°. en 2°. genoemde spring
,of schietmiddelen mogen niet met de onder Ic, 
Id, Ie, II, III en V genoemde voorwerpen in 
,denzelfden wagen worden geladen. 

(2) Het is verboden om lood of loodhouden
de verbindingen met de in water oplosbare 

-organische nitroverbindingen in denzelfden 
wagen te laden. 

E. Vervoer. 

Het vervoer mag niet als ijlgoed geschieden. 

Ib. Munltle. 
Ten vervoer worden toegelaten: 
1 °. Lonten zonder ontsteker. 
a. Snelbrandende lonten (lonten, bestaande 

uit een dikke buis met een groot hart van 
buskruit of met een hart van genitreerde ka
toendraden ; voor niet snel brandende lonten 
:zie I c, 1 °., c) ; 

b. Slagkoord (dunwandige metalen buizen 
van geringe doorsnede, met een hart van 
springstoffen, welke niet gevaarlijker zijn dan 
zuiver pikrinezuur, of gesponnen strengen va, 
geringe doorsnede, met een hart van een soor, 

1 De verklaring van een scheikundige wordt 
niet vereischt, indien het vervoer van onge
perst nat collodiumwol met ten minste 25 pct. 
water- of alcoholgehalte plaats vindt in sta
len houders, z.g.n . Hackney-vaten, welke het 
duidelijk opschrift "Collodium 25" dragen en 

-~•oorzien zijn van het fabrieksmerk. 

slagsas, welke niet gevaarlijker is dan bus
kruit). 

2°. Ontstekingsmiddel en met niet brisante 
vulling (ontstekingsmiddelen, welker vulling 
noch door middel van slagpijpjes, noch door 
andere middelen eene brisante ui twerking 
geeft). 

a. Slaghoedjes voor vuurwapenen (metalen 
slaghoedjes); slagpillen voor munitie (karton
nen dopjes) , welke ten hoogste 40 m.g. ont
plofbare stof bevatten en welker uitspringende 
kartonnen kraag ten minste tweemaal zoo 
hoog moet zijn als de middellijn van de spring
stof, welke zij bevatten; 

b. Ledige patroonhulzen met slaghoedjes 
voor vuu rwapenen; 

c. Pijpjes 11,et wrijvings- of slagontsteking 
ontstekingsdoppen, electrische ontstekers zon
der slagpijpje, ontstekers voor veil igheidslont 
of andere soort gelijke ontstekingsmiddel en, 
welke een kleine lading buskruit bevatten en 
die door wrijving, slag of electriciteit in wer
king gebracht worden; 

d. Buizen voor projectiel en zonder slag
pijpje of zonder im·ichtingen, welke eene bri
sante werking veroorzaken; slagdoppen voor 
buizen van projectiel en. 

3°. Knalsignalen voor stopseinen op de 
spoorwegen. 

4°. Patronen voor handvuurwapenen. 
a. Scherpe patronen, waarvan de huls ge

heel van 1netaal vervaardigd is. De projec
tielen moeten zoo vast aan de metalen hulzen 
bevestigd zijn, dat zij niet kunnen loslaten 
en ook de kruitlading niet kan doorziften; 

b. Scherpe patronen, wel ker hulzen sl echts 
gedeeltelijk van metaal zijn. De geheele kruit
lading moet zich in het metalen benedendeel 
bevinden en door een kurk of prop a fgeslo
ten zijn. H et karton moet zoo stevig zijn, dat 
het tijdens het vervoer niet kan breken; 

c. Scherpe patronen m et kartonnen . huls 
voor centrale ontsteking. Het karton moet zoo 
stevig zijn, dat het tijdens het vervoer n iet kan 
breken; 

d. Flob ertkogelpatronen ; 
e. Flob erthagelpatronen; . 
f. Flobgrtpatronen zonder kogel of hagel. 

VERVOERSVOORWAARDEN. 

A. Verpakking . 

Ad 1°. {1) Lonten zonder ontsteker moe
ten in stevige, dichte, goed gesloten houten 
houders (kisten of vaten) zoodanig verpakt 
zijn, dat geen verlies of zift ing mogelijk is; 
de kisten of vaten mogen n iet van ijzeren 
hoepels of banden voorz ien zijn. In plaats van 
houten houders mogen ook duurzame en on
doordringbare kartonnen vaten gehezigd wor
den. 

(2) ·Het bruto-gewicht van een collo lonten 
mag niet meer dan 60 K .G. bedragen. 

(3) E lk collo moet voorzien zijn van een 
etiket volgens model No. 1. 

Ad. 2°. (1) Ontstekingsmiddelen 1net niet 
brisante ~ulling moeten in stevige, dichte, 
goed gesloten houten houders (kisten) ver
pakt zijn; bovendien worden toegelaten: 

houten fusten, voor de ontstekingsmiddelen, 
genoemd onder a; 
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zakken, voor de ledige hulzen, genoemd 
onder b; 

houten vaten of duurzame en ondoordring
bare kartonnen vaten, voor de electr ische ont
stekers zonder slagpijpje, genoemd onder c. 

(2) Alvorens de onder a genoemde ontste
kingsmiddelen in de buitenste houders te 
plaatsen, moet het volgende in acht worden 
genomen: 

1 °. sl aghoedjes, waai·van de ontplofbare 
tof niet bedekt is, moeten ten getale van ten 

hoogste 1000, die, waarvan de ontplofbare 
stof bedekt is, ten getale van ten hoogste 
5000, stevig verpakt zijn in blikken houders, 
stijve kartonnen doozen of houten kisten; 

2° . slagpi ll en voor munitie moeten ten ge
tale van ten hoogste 1000 stevig verpakt zijn 
in stijve kartonnen doozen. De doozen moeten 
een deksel hebben met opstaande randen en 
goed toegebonden zijn. Elke kist mag ten 
hoogste 10 doozen bevatten en moet van bin
nen bekleed zijn met eene 1 c.M. dikke laag 
vilt of soortgelijke stof. 

(3) De onder c en d genoemde ontstekings
middelen moeten zoodanig in de houders ver
pakt zijn, dat zij niet verschuiven kunnen. 

(4) Elk collo, hetwelk onder a, c en d 
genoemde ontstekingsmiddelen bevat, mag 
niet zwaarder wegen dan 100 K.G. 

Ad 3°. (1) Knalsignal en moeten verpakt 
zijn in kisten, vervaardigd van ten minste 22 
m .M. dikke, goed aaneengeploegde planken, 
door houten schroeven verbonden; zij moeten 
volkomen dicht en van een tweede dichte kist 
omgeven zijn. Deze laatste mag niet grooter 
zijn dan 0.06 M3. · 

(2) De knalsignalen moeten stevig zijn 
vastgelegd in papiersnippers, zaagsel of gips 
of goed geordend en zoodanig gescheiden zijn, 
dat zij noch onderl ing, noch met de wanden 
der kist in aanraking komen. 

(3) Elk collo moet voorzien zijn van een 
etiket volgens model No. 1. 

Ad 4°. (1) Pat1·onen voor handvuurwape
nen moeten in blikken, houten of stevige kar
tonnen houders volkomen vastgelegd zijn en 
wel zoodanig, dat zij niet verschuiven kunnen. 
De houders moeten nauwsluitend naast en op 
elkander in stevige, dichte, goed gesloten kis
ten verpakt zijn. De tusschenruimten moeten 
met bordpapier, papier, werk, houtwol, of 
krullen - a lles vrij van vocht en vettigheid 
- zoodanig opgevuld zijn, dat elke beweging 
is uitgesloten. 

(2) Het bruto-gewicht van een collo mag 
niet meer bedragen dan 100 K.G. 

B. Verklaringen . Vrachtbrieven . 

(1) Bij slagkoord, genoemd onde1· 1°, b, 
moet op den vrachtbrief door een, door den 
Spoorweg erkenden scheikundige-deskundige, 
eene verklaring gesteld zijn, waaruit blijkt, 
dat de aard der springstof aan de voorwaar
den, gesteld onder Ib, 1 °, b, van de Bijlage I 
tot het Algemeen Reglement Vervoer, voldoet. 

(2) Voor de ontstekingsmiddelen met niet 
brisante vulling, genoemd onder 2°, moet op 
den vrachtbrief eene door den afzender onder
teekende verklaring voo1·komen, luidende als 
volgt: 

"De ondergeteekende verklaart, dat de in 
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dezen vrachtbrief vermelde zending, wat aard 
en verpakking betreft, voldoet aan de onder 
Ib van de Bijlage I tot het Algemeen Regle
ment Vervoer voor ontstekingsmiddelen met 
niet brisante vulling voorkomende bepalingen." 

(3) Bij knalsignal en moet de afzender in 
den vrachtbrief eene verklaring stellen, dat 
de zending verpakt is overeenkomstig de voor
schriften, vermeld onder Ib van de Bijlage I 
tot het Algemeen Reglement Vervoer. 

(4) Bij patronen voor handvuurwapenen, 
genoemd oruler 4° moet op den vrachtbrief 
eene door den afzender onderteekende verkla
ring voorkomen, luidende als volgt: 

"De ondergeteekende verklaart, dat de in 
dezen vrachtbrief vermelde zending, wat aard 
en verpakking betreft, voldoet aan de onder 
Ib van de Bijl age I tot het Algemeen Regle
ment Vervoer met betrekking tot patronen 
voor handvuurwapenen voorkomende bepalin
gen." 

C. Vervo ermiddelen. 

Alle munitie moet in gesloten goederenwa
gens vervoerd ,vorden. 

D. V ervoer. 

Lonten (1°) en knalsignalen (3°) worden 
niet a ls ijl goed vervoerd. 

Ic. Onh·Iammlngsmlddelen en vnnrwerk. 
Ten vervoer worden toegelaten: 
1 ° Ontvlammingsmiddel en en lonten : 
a. gewone lucifers en andere strijklucifers; 
b. pyrotechnische staafjes, zooals: 
Bengaalsche lucifers, goudenregenkaarsen, 

bloemregenkaarsen, wonderkaarsen, enz.; 
c. lonten van zwm·t buskruit, voor zoover 

deze bestaan uit een dunne, dichte buis met 
kle in h art van buskruit (zie voor zooveel an
dere snelbrandende lonten betreft Ib, 1°, a); 

2° pyrotechnische salonartikelen, knalstroo
ken: 

a. knalbonbons, bloemenkaarten, blaadjes 
collodiumpapier en ander soortgelijke artike
len, welke zeer kleine hoeveelheden collodium
papier of kle ine knalzilverpuntjes bevatten; 

b. knalerwten, knalgranaten en soortgelijke 
artikelen, welke knalzilver bevatten. Zij mo
gen niet meer dan één gram knalzilver per 
1000 stuks bevatten; 

c. confetti-bommen, Bosco-cylinders, cotil
lonvruchten en soortgelijke artikelen, welke 
een kle ine lading oollodiumwol bevatten, be
stemd tot het uitstooten van een ongevaarlijke 
prop, zooals kogels van watten, confetti, enz.; 

d. klappers, knalstrooken, geparaffineerde 
knalstrooken, welke een slagsas bevatten, sa
m engesteld uit kaliumchloraat ( chloorzure pot-· 
asch) of salpeter, kleine hoeveelheden phos
phor, alsoo k uit zwavelantimoon, zwavel, melk
suiker, ultramarijn, kleefstoffen ( dextrine, 
gom) of soortgelijke stoffen. Voor 1000 klap
pers mag ten hoogste 7.5 gram slagsas ge
bruikt worden. 1 

3°. Vuurw erk: 
a. kunstvuurwerk, zooals pijlen, Romein-

1 Knalkurken (Schreckschussmunition) met 
een slagsas van kaliumchloraat en phosphor 
zijn van het vervoer uitgesloten. 

63 
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sche kaarsen, fonteinen, wielen, zonnen, enz. ; 
b. klein- en kaniervuurwerk, zooals zeven

klappers, firecrackers, voetzoekers, zilveren en 
gouden regen en ander soortgelijk kunstvuur
werk, dat men in de hand laat afbranden; 

c. bengaalsch vuur, bengaalsche fakkels. 
,ignal bluelights, enz. 

Voor de samenstelling van het vuurwerk 
gelden de volgende bepalingen. 

(1) Het vuurwerk mag geen sterke ont
ploffing kunnen veroorzaken, noch eenig 
mengsel bevatten, dat hetzij van zelf, hetzij 
door wrijving, druk of stoot gemakkelijk in. 
brand vliegt. 

Toegelaten worden: 
in nitraatmengsels en voor Bengaalsche 

magnesium fakkels: eene toevoeging van ten 
hoogste 3 pct. magnesiumpoeder; 

in de kleine sterren, welke het vuurwerk 
bevat: chloraatmengsels, welke tot 40 pct. 
chloorzure potasch bevatten; 

pijpjes, welke pikrinezure magnesium en 
chloraten bevatten en in papieren hulzen ge
vat zijn; de pijpjes mogen echter niet kunnen 
ontploffen ten gevolge van schokken, stooten 
of ontbranding. 

Andere mengsels, welke gele phosphor, stof. 
zink, magnesiumpoeder of chloraten bevatten, 
worden niet toegelaten. 

(2) De onder a en b genoemde voorwerpen 
moeten hoofdzakelijk bestaan uit meelpulver, 
gemengd met kool, metaalpoeder (gietijzer-, 
gietstaal poeder), aluminiumloovertjes, lood
glit en andere mineraalpoeders in gepersten 
toestand. Elk afzonderlijk voorwerp mag niet 
meer dan 30 gram korrelig buskruit bevatten. 

4°. Seinvuurwerk, zooals kanonslagen, enz., 
h~staande uit eene papieren huls, omwoeld 
m,,t koord en gedoopt in lijm, welke ten hoog
ste 75 gram korrelig kruit bevat en voorzien 
is vi.n een niet ontplofbare lont. 

VERVOERSVOORWAARDEN. 

A. Verpakking. 

(1) Voor de verpakking moeten stevige, 
dichte en goed gesloten houten kisten gebezigd 
worden. Voor de onder l°., a, genoenide voor• 
werpen kunnen ook stevige blikken houders 
worden gebezigd. Voor de onder 2°, b, tot en 
1net d, 3°. en 4°. genoenide voorwerpen moe
ten de planken der kisten aaneengeploegd 
zijn; de wanden moeten gezwaluwstaart of 
met hoekijzers verbonden zijn. Voor de onder 
2°. genoenide voorwerpen moeten de deksels 
met schroeven zijn bevestigd. Voor de onder 
2°. , b, tot en niet d, 3°. en 4°. genoenide voor
we1·pen moeten de kisten vervaardigd zijn van 
ten minste 18 m.M. dikke planken; de bin
nenkant moet geheel met goed, taai papier 
bekleed zijn; in plaats van papier mag ook 
een ·dunne zinken voering gebezigd worden. 
Volgens deze laatste twee voorschriften zijn 
ook de kisten voor de onder 1 ° ., c, genoenide 
voorwerpen uit te rusten. 

(2) De hierna opgesomde artikelen moeten, 
alvorens in de houders gelegd te worden, als 
volgt stevig verpakt zijn: 

a. die genoemd onder 1 °., a en 2°., a en 
2° ., c, in sterk papier of in stevige doozen; 

b. die genoemd onder 1 ° ., b, in doozen, 

welke bij 10 of 12 stuks tot een in papier ge
wikkeld pakket vereenigd worden; 

c. die genoemd onder 2°. b, in houten 
kistje~ of in sterke in papier gewikkelde kar
tonnen doozen, welke elk niet meer mogen 
bevatten dan 1000 stuks; zij moeten met zaag• 
se! zijn vastgelegd; 

d. die genoemd onder 2°., d: 
cr.. de klappers in stevige kartonnen doo

zen, welke elk niet meer mogen bevatten dan 
100 klappers. Deze doozen met klappers wor· 
den ten getale van 12 tot een rol vereenigd en 
12 rollen worden tot een stevig in pakpapier 
gewikkeld pak vereenigd; 

!3. knalstrooken en geparaffineerde knal• 
strooken, hetzij zooals aangegeven wordt onder 
et., hetzij ia blikken kokers, aan onder- en bo
venzijde door daarop geschoven deksel goed 
gesloten. Elke koker mag ten hoogste 12 in
eengerolde knalstrooken, elk van 50 klappers 
bevatten. Deze kokers worden ten getale van 
ten hoogste 30 tot een stevig in pakpapier ge• 
wikkeld pakket vereenigd; 

e. die genoemd onder 3°. in stevige kar
tonnen doozen of in hout~n kistjes; de onder 
3°, c genoemde voorwerpen mogen ook in pa· 
pieren zakken verpakt zijn; kunstvuurwerk 
van groote afmetingen moet in papier ver
pakt zijn, wanneer de plaats, voor de ontste
king bestemd, niet van een papieren dopje 
voorzien is; in beide gevallen moeten tegen 
het doorziften maatregelen genomen worden; 

/. die genoemd onder 4°. in stevige doozen, 
waarin het seinvuurwerk goed moet vastge
maakt zijn, terwijl de afzonderlijke stuks van 
elkander gescheiden moeten zijn door een 
dikke laag van zaagsel of van eene soortge
lijke stof. 

(3) De pakketten mogen niet in de houders 
kunnen verschuiven. Bij de onder 2°., b tot 
en 1net d, 3°. en 4°. genoenide voorwerpen 
moeten de ledige tusschenruimten van de bui
tenste kist goed opgevuld zijn met daartoe 
geschikte, droge emballage (houtwol, papier 
en dergelijke) . Vochtig hooi, werk of andere 
voor zelfontbranding vatbare stoffen mogen 
niet gebruikt worden. Bij grootere stukken · 
vuurwerk (transparanten) kan met stevige be
vestiging in den houder worden volstaan. 

(4) Op de buitenste verpakkingsmiddel ,~n 
moet met zeer duidelijke letters en op duur
zame wijze de inhoud en bovendien bij de 
onder 2°., b tot en niet d, 3°. en 4°. genoeni• 
de voorwerpen het nauwkeurige adres van den 
afzender aangegeven zijn. 

(5) H et bruto-gewicht per collo van de 
onder 2°., b tot en niet d, 3°. en 4°. genoem.• 
de voorwerpen mag 100 K.G. niet te boven 
gaan. Hierbij mag in één collo het gezamen-
1 ijk gewicht der ontvlambare stof bij gewoon 
kunstvuurwerk 20 K.G., bij klein- en salon
vuurwerk 25 K.G. en het gezamenlijk gewicht 
van het bij de samenstelling van het vuurwerk 
gebezigde gekorreld kruit bij gewoon kunst
vuurwerk, zoomede klein- en salonvuurwerk 
2.5 K .G. en het gezamenlijk gewicht aan ont
plofbare stof bij klappers (amorces) 7 K.G. 
niet te boven gaan. 

(6) Elk collo moet van een etiket volgens 
model No. 1 zijn voorzien; voor colli bevat-
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tende voorwerpen genoemd sub 1 °. geldt dit 
voorschrift niet. 

B. Overige bepal,ingen. 

(1) De onder 1 °., a, genoemde lucifers mo
gen bij hoeveelheden van niet meer dan 5 
K.G., verpakt ovei·eenkomstig de bepalingen 
van hoofdstuk A, tot één pakket met andere 
voorwerpen vereenigd worden (uitgezonderd 
met de onder la, lb en Ic, II en III dezer 
Bijlage genoemde stoffen). 

(2) Lonten (1°. c) en klappers (2°. dj 
mogen niet in een zelfden wagen geladen 
worden met ontplofbare of ontvlambare stof
fen. 

(3) Het vervoer moet in gesloten wagens 
plaats vinden. 

(4) Bij de onder 2°., b tot en met d, 3°. en 
4°. genoemde voorwerpen moet de afzender 
op den vrachtbrief de verklaring plaatsen, 
dat de aard der zending en hare verpakking 
voldoen aan de voorschriften, vermeld onder 
Ic van Bijlage I tot het Algemeen Reglement" 
Vervoer. 

C. · Vervoer. 

Vuurwerk (3°.) en seinvuurwerk (4°.) mo
gen niet als ijlgoed worden vervoerd. 

Id. Samengeperste, vloeibaar gemaakte en 
onder druk opgeloste gassen. 

Ten vervoer worden toegelaten de hierna 
genoemde samengeperste, vloeibaar gemaakte 
en onder druk opgeloste gassen: 

a. Samengeperst e gassen: 
1°. Koolzuur: 
2°. Watergas, lichtgas, m enggas (oliegas, 

hetwelk niet meer dan 30 pct. acetyleen be
vat); 

3°. Oliegas (vetgas); 
4°. Zuurstof, waterstof, stikstof, mijngas 

(moerasgas, methaan), lucht, de edele gassen 
(argon, neon, helium, xenon, crypton); 

b. Vloeibaar gemaakte gassen: 
5°. Koolzuur, oliegas, stikstofoxydule, a•

thaan; 
6° . Ammoniak, chloorkooloxyd (phosgeen); 
7°. Vochtvrij chloor, zwavelig zuu,·, stik

stoftetroxyd; 
go _ Chloormethyl, chlooraethyl, ,nethylae-

ther, methylamine, aethylamine ; 
9°. Vlo eibare lucht, vloeibare zuurstof ; 
c. Onder druk opgeloste gassen: 
10°. In aceton opgelost en in poreuze stof

fen opgezogen acetyleen. 

VERVOERSVOORWAARDEN. 

A. Aard en vervaardiging van de houders. 
Ho edanigheid van het materiaal. 

(1) Voor de stoffen, genoemd onder de 
punten 1 °. t/m go_ en punt 10°. , zijn te bezi
gen goed sluitende houders van weL of vloei
ijzer of van gegoten staal. 

Deze moeten zonder naad zijn voor de stof
fen hiervoren genoemd onder : 

2°. lichtgas, menggas en 3°. oliegas (vet
gas) voor zoover de vullingsdruk meer dan 
20 K.G. per c.M.2 bedraagt. 

4°. Zuurstof, waterstof, stikstof, mijngas 
(moerasgas, methaan) (dit laatste voor zoover 

de vullingsdruk meer dan 20 IC.G. per c.M.2 
bedraagt), lucht en de edele gassen; 

5 °. Aethaan ; 
10°. in aceton opgelost en in poreuze stof

fen opgezogen acetyleen. 
Voor de hieronder bij name genoemde stof

fen van punten: 
6°. chloorkooloxyd (phosgeen); 
go_ chloormethyl, chlooraethyl en methyl

aether, 
mogen ook houders van koper gebezigd wor

den. 
Als beschuttend omhulsel voor de houders 

van voorbedoelde stoffen mogen kisten worden 
gebezigd. 

(2) Voor vloeibare lucht en vloeibare zuur
sto f (9°.) zijn te bezigen: 

a. glazen flesschen met dubbele, luchtledige 
wanden. Zij moeten met vilt bekleed zijn en 
met een vilten stop zijn gesloten en wel zoo
danig, dat de verdampende gassen, zonder in
wendig een te hoogen druk te veroorzaken, 
wel kunnen ontsnappen, doch dat de vloeistof 
niet kan wegvloeien. Deze vilten stop moet 
zoodanig zijn bevestigd, dat zij niet kan los
raken, wanneer de flesch kantelt of omvalt. 
Elke flesch afzonderlijk of meerdere flesschen 
te zamen moeten tegen schokken beveiligd 
zijn door plaatsing in een korf van ijzerdraad 
of in een soortgelijken stevig staanden houder. 
Deze korven of andere houders moeten op hun 
beurt geplaatst zijn in metalen of in van bin
nen met plaatijzer bekleede houten kisten, 
welke van boven open, of slechts afgesloten 
zijn door middel van gevlochten ijzerdraad, 
van een geperforeerde deksel of op soortge-
1 ijke wijze. De metalen of houten kisten moe
ten in het benedengedeelte volkomen dicht zijn 
tot zoodanige hoogte, dat, ingeval de flesschen 
breken, de vloeistof niet uit de kisten kan 
loopen. De kisten mogen geenerlei licht brand
bare verpakkingsmiddelen bevatten; stoffen, 
zooals vilt en wol , mogen wel gebezigd wor
den; 

b. houders, vervaardigd uit andere stoffen. 
Deze mogen slechts gebruikt worden, wiin

neer zij zoodanig tegen het doorlaten van 
warmte beschut zijn, dat zij noch met water
damp, noch met ijs kunnen beslaan. De onder 
a gegeven voorschriften omtrent de sluiting 
der glazen flesschen gelden analogisch ook 
voor de sluiting van deze houders. 

( 3) De houders van acetyleenoplossingen in 
aceton moeten geheel zijn gevuld met een po
reuze, gelijkmatig verdeelde stof, die: 

a. de ijzeren houders niet aantast en noch 
met het oplosmiddel voor acetyleen (aceton), 
noch met acetyleen zelf schadelijke verbindin
gen vormt ; 

b. ook bij langdurig gebruik en bij schok
ken niet in elkander zakt of gevaarlijke holle 
ruimten vormt; 

c. zekerheid geeft, dat geen explosieve ont
ledingen van het acetyleen plaats vinden, 
zelfs niet bij groote warmte of door hevige 
stooten. Er mag slechts zooveel van het op
losmiddel in den houder aanwezig zijn, dat de 
vergrooting van het volume, die plaats vindt 
door de opneming van het acetyleen en door 
het stijgen van de temperatuur tot 40° C., zon
der gevaar kan geschieden. Hierdoor mag do 
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overdruk in den houder niet hooger worden 
dan 2/3 van de drukproef. 

(4) De wanddikte van nieuwe houders van 
wel- of vloeiijzer, gegoten staal of koper moet 
zoodanig bepaald worden, dat in de zwakst;t, 
plekken bij de beproeving geene spanning ont
staat, welke meer bedraagt dan: 

a. voor houders van bovenbedoeld acetyleen 
8 K .G. per mM2. ; 

b. voor de houders der overige stoffen 1/5 
van hare trekvastheid. 

(5) Voor flesschen of houders mits van ten 
hoogste 21 c.M. middellijn (binnenwerks) en 
van ten hoogste 2 M. lengte uit wel- of vloei
ijzer of gegoten staal - met uitzondering van 
houders voor bovenbedoeld acetyleen - zijn 
hoogere spanningen geoorloofd; evenwel moet 
de wanddikte van nieuwe flesschen ten minste 
zoodanig genomen worden, dat in de zwakste 
plek bij de beproeving geene spanning ont
staat, hooger dan 30 K.G. per m.M.2 Daaren
boven mag de spanning, die op de zwakste 
plek van den wand uit den beproevingsdnik 
te berekenen val t, nooit meer zijn dan 2/3 van 
de strekgrens, afgeleid uit trekproeven op 
strooken, genomen van afgewerkte houders. 
Materiaal, waarvan de strekgrens hooger ligt 
dan 45 K.G. per m.M.2 , of waarvan de uit
rekking bij 100 m.M. meetlengte bij de trek
proef minder dan 12 pct. bedraagt, wordt niet 
toegelaten. In geval van twijfel geldt als 
strekgrens eene blijvende lengteverandering 
van de proefstaaf boven 0.2 pct. der oorspron
kelijke meetlengte. De wanddikte van den 
houder mag niet minder dan 3 m.M. bedra
gen. 

B . Officieel e beproeving van de h~ude,·s. 

(1) Nieuwe houders van ijzer, staal of ko
per moeten vóór het gebruik door een van 
overheidswege gemachtigden deskundige, wat 
aangaat den aard van het materiaal en de 
hoedanigheid van vervaardiging, beproefd 
worden, als ook aan een waterdrukproef wor
den onderworpen. De houders voor bovenbe
doeld acetyleen zijn bovendien vóór gebruik, 
ook ten aanzien van de hoedanigheid der po
reuze stof en van de toe te laten vulling m et 
het oplosmiddel [zie A, onder (3)] te beproe
ven. De waterdrukproef moet op eiken houde1·, 
de andere proeven op ten minste één van elke 
200 houders - bij houders echter van meer 
dan 5 meter lengte op ten minste één van elke 
100 houders - worden toegepast. Flesschen 
z.g.n. ,,Bomben", moeten vóór de beproeving 
zorgvuldig worden uitgegloeid. 

(2) De bij de waterdrukproef te bezigen 
inwendige druk moet bedragen: 

a. voor de samengeperste gassen anderhalf 
maal den vullingsdruk, welke de onder D. 
(zie hieronder) toegestane grenzen niet mag 
te boven gaan. De drukproef moet den vul
lingsdruk .ten minste 5 K.G. per vierkanten 
centimeter te boven gaan; 

b. voor de onder 5° ., 6° ., 7°. en 8° . ge
noemde vloeibaar gemaakte gassen : 
voor koolzuur .............. ... . 190 K.G. per c.M.2 

" oliegas, vloeibare ... 190 
,, stikstofoxydule ......... 180 ,, 

aethaan ............ .. .... 95 
ammoniak . . . . . . . . . . . . .. . 30 

,, chloorkooloxyd (phos-
geen) .. .. ... . . .... .. ...... 22 

voor chloor ...... ............... 22 K.G. per c.M.2 
" zwavelig zuur ......... 12 
" stikstoftetroxyd .. : ... . . . 22 
" chloormethyl 16 
" chlooraethyl . . .. .. . . .. . . 12 
" methylaether 16 
,, methylamine ............ 16 ,, 
,, aethylamine . . .. . . . . . . . . 12 " 11 ,, 

c. voor het sub 10°. genoemde, onder druk 
opgeloste gas (in aceton opgelost acetyleen) 
60 K.G. per c.M2. 

(3) De drukproef moet worden herhaald: 
a. om de 2 jaar voor houders, welke be

stemd zijn voor het vervoer van chloor, stikstof
tetroxyd, zwavelig zuur, chloorkooloxyd, 
chloor,nethyl en chlooraethyl; 

b. om de 5 jaar voor houders, welke be
stemd zijn voor het vervoer der overige samen
geperste en vloeibaar gemaakte gassen. 

Bij de herhaling van de drukproef is het 
niet noodig de houders uit te gloeien. 

(4) De houders, welke voor het vervoer 
· van de opgeloste acetyleen dienen, moeten om 
de 10 jaar aan een onderzoek worden onder
worpen. Dit onderzoek moet zich ten minste 
uitstrekken tot den uiterlijken toestand van 
de houders (invreten van roest, vervorming) 
en tot den toestand van de poreuze massa (het 
ontstaan van holle ruimten, in elkander zakken 
van de poreuze massa). Bovendien moeten 
steekproeven worden genomen met een redelijk 
aantal opengesneden houders, welke aan een 
nauwgezet onderzoek zijn te onderwerpen om
trent de inwendige roestvorming, alsmede om
trent de verandering van het materiaal van 
den houder en van de poreuze massa. 

(5) Bij het doen der waterdrukproeven 
moet men zoodanig te werk gaan, dat de druk 
zonder stooten wordt opgevoerd. De houders 
moeten de drukproef doorstaan zonder blijven
de vormverandering te ondergaan of te scheu
ren. Om zekerheid te verkrijgen dat bij den 
beproevingsdruk geen scheurtjes' ontstaan of 
blijvende vormveranderingen intreden, moet de 
aanwijzing van den controlemanometer ten 
minste gedurende één minuut constant blijven. 

C. Uitrusting der houders (kl eppen, 

opschriften). 

(1) Houders, dienende tot het vervoer van 
samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder 
druk opgeloste gassen (met uitzondering van 
vloeibare lucht en vloeibare zuurstof) moeten 
ten minste van één klep voor het vullen en 
ledigen voorzien zijn. Bij acetyleenoplossingen 
(10°.) mogen de metalen deelen der klep, 
welke met het gas in aanraking komen, niet 
meer dan 70 pct. koper bevatten. Voor vetgas 
en menggas mogen, in de plaats van kleppen, 
opgeschroefde metalen stoppen gebruikt wor• 
den; deze moeten zoo nauw sluiten, dat de 
inhoud van den houder niet door den reuk 
merkbaar is. 

(2) De houders moeten duidelijk en duur
zaam de volgende opschriften dragen: 

a. bij alle gassen: 
cc. den naam van het gas, de aanduiding 

van den vervaardiger of van den eigenaar, 
alsmede een volgnummer; 

~- het gewicht van den ledigen houder, 
met inbegrip van de onderdeelen (klep, me
talen stop e. d., met uitzondering van de be
schuttende kap); 
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y. de hoogte van den beproevingsdruk ; 
3. den datum der laatste beproeving en 

den stempel van den deskundige, die haar 
verricht heeft; 

b. bij samengeperste of onder druk opge
loste gassen: 

de hoogte van den toegestanen vuil ingsdruk 
[zie D. (1)]; verder voor houders met in ace
ton opgeloste acetyleen het gezamenlijk ge
wicht van den ledigen houder (zooals hier
boven onder a., ~), van de poreuze massa en 
van de in de houders toelaatbare hoeveelheid 
aceton; 

c. bij vloeibaa,· gemaakte gassen: 
het toelaatbare maximum gewicht der vul

ling. 
D. Vulling van de houde,·s. 

(1) De hoogste toelaatbare vullingsdruk der 
houders voor het vervoer van samengeperste 
gassen bedraagt bij een temperatuur van 15° 
C.: 
voor gasvormig koolzuur ... 20 K .G. per c.M2. 

" menggas (oliegas met 
niet meer dan 30 pct. 
acetyleen) en water-
gas .. ... ... ........... ... ..... 10 " 

,, ol iegas (vetgas) ...... 125 ,, 
,, zuurstof, waterstof, 

lichtgas, stikstof, mijn
gas (moerasgas, me
thaan), samengeperste 
lucht en de edele 
gassen ..................... 200 _ ,, ,, ,, 

(2) Het hoogste gewicht der vulling, toe
gelaten voor houders, welke dienen tot het 
vervoer der onde,· 5° ., 6°., 7°. en 8°. genoem
de vloeibaar gemaakte gassen bedraagt bij een 
temperatuur van 15° C.: 

voor koolzuur 1 K.G. vloeistof per 1.34 L. 
inhoud van den houder; 

voor oliegas, vloeibare 1 K.G. vloeistof per 
2.50 L . inhoud van den houder; 

voor stikstofoxydule 1 K .G. vloeistof per 
1.34 L. inhoud van den houder; 

voor aethaan 1 K .G. vloeistof per 3.30 L. 
inhoud van den houder; 

voor ammoniak 1 K.G. vloeistof per 1.86 L . 
inhoud van den houder; 

voor chloorkooloxyd (phosgeen) 1 K.G. 
vloeistof per 0.80 L. inhoud van den houder; 

voor chloor 1 K.G. vloeistof per 0.80 L. in
houd van den houder; 

voor zwavelig zuur 1 K.G. vloeistof per 0.80 
L . inhoud van den houder; 

voor stikstoftetroxyd 1 K.G. vloeistof per 
0.80 L. inhoud van den houder; 

voor chloormethyl 1 K.G. vloeistof per 1.25 
L. inhoud van den houder; 

voor chlooraethyl 1 K.G. vloeistof per 1.25 
L. inhoud van den houder; 

voor methylaether 1 K.G. vloeistof per 1.65 
L . inhoud van den houder; 

voor methylamine 1 K .G. vloeistof per 1.70 
L . inhoud van den houder; 

voor aethylamine 1 K.G. vloeistof per 1.70 
L. inhoud van den houder. 

(3) Voor de onder druk in vloeistoffen op
geloste gassen geldt het volgende: 

a. de toelaatbare hoogste vullingseinddruk 
bedraagt bij 15° C. voor in aceton opgeloste 
acetyleen 15 K.G. per c.M2.; 

b. voor de toelaatbare hoogste vulling der 
houders gelden de volgende voorschriften: • 

bij het in aceton opgeloste acetyleen moet 
da normale hoeveelheid van het oplosmiddel 
zooveel bedragen, dat de vergrooting, welke 
het volume daarvan door opneming van het 
acetyleen bij den vullingseinddruk ondergaat, 
in het inwendige van de poreuze massa een 
ruimte vrijlaat, welke, bij 15° C., ten m inste 
gelijkstaat met 15 pct. van de ruimte , welke 
de houder aan water bevatten kan. 

E. Overige voorschriften . 

(1) Worden de houders met de onder 5°., 
6°. en 7°. (met uitzondering van chloor en 
stikstoftetroxyd) en 8°. genoemde gassen in 
kisten verpakt, dan is samenpakking met an
dere voorwerpen geoorloofd. 

(2) Niet in kisten verpakte houders met 
samengeperste gassen en met de onder 5°., 6°., 
7°. en 8°. genoemde vloeibaar gemaakte gas
sen of met het onder 10° genoemde onder druk 
opgeloste gas moeten aan den buitenkant van 
eene inrichting voorzien zijn, welke het rol
len verhindert. 1 Hunne kleppen moeten voor
zien zijn van beschuttende kappen van smeed
ijzer, staal, of smeedbaar gietijzer; op kope
ren houders mogen zich koperen kappen be
vinden. Aan kleppen, welke aan de binnen
zijde van den hals van den houder aange
bracht, en door eene opgeschroefde, goed be
vestigde metalen stop beschut zijn, mag de 
kap ontbreken. 

(3) Op de houders, gevuld met samenge
perste gassen of de onder 5° ., 6°., 7° en 8°. 
genoemde vloeibaar gemaakte gassen, of het 
onder 10°. genoemde onder druk opgeloste 
gas al sook op de ki sten, waarin deze houders 
zijn' geplaatst, moet de inhoud du idelijk en op 
duurzame wijze aangegeven zijn. 

In kisten verpakte · houders moeten z66 ge
plaatst zijn, dat de beproevingsstempels ge
makkelijk zijn waar te nemen. 

Houten en metalen kisten, dienende tot het 
vervoer van vloeibare lucht of vloeibare zuur
stof (9°) moeten op duidelijke wijze de op
schriften "Vloeibare lucht" of "vloeibare 
zuurstof", ,,Boven" . ,,Onder", ,,Zeer breek
baar" dragen. 

(4) De colli mogen niet gegooid worden of 
schokken ondergaan ; ook mogen zij niet aan 
de inwerking der zonnestralen of aan kachel
warmte worden blootgesteld. 

(5) Voor het vervoer moeten gebezigd wor
den: 

a. Open wagens: 

1 °. voor de samengeperste gassen of het 
onder 10°. genoemde onder druk opgeloste 
gas, wanneer de aanbieding ten vervoer plaats 
heeft in voor het vervoer langs de gewone 
straatwegen bijzonder ingerichte wagens, wel
ke met dekkleeden volkomen zijn afgedekt; 

1 Deze inrichting is niet noodig voor groote 
houders , welke niet gedragen, maar gerol d 
worden en tot dit doel van speciale hoepels 
zijn voorzien. Deze houders worden slechts toe
gelaten voor de stoffen genoemd onder de pun
ten 6°, 7° en 8°. De inhoud daarvan mag niet 
kleiner dan 100 Liter en niet grooter dan 
500 Liter zijn. 
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2° . voor de onder 8°. genoemde stoffen; 
echter moeten de wagens gedurende de maan
den Maart tot en met October met dekklee
den volkomen afgedekt zijn, tenzij de houde~ 
in houten kisten geplaatst zijn. 

b. Gesloten wagens: 
1 °. voor samengeperste gassen of het onder 

10°. genoemde onder druk opgeloste gas (zie 
evenwel a, l O

• en c, 1 °.) ; 
2° . voor de onder 5°. , 6°. en 7°. genoemde 

vloeibaar gemaakte gassen gedurende de maan
den Maart tot en met October ; 

3°. voor vloeibare lucht en vloeibare zuur
stof. 

c. Open of gesloten wagens: 

1 °. voor vetgas, m eng gas en watergas; de 
open wagens moeten evenwel gedurende de 
maanden Maart tot en met October met dek
kleeden volkomen afgedekt zijn, tenzij de hou
ders in houten kisten geplaatst zijn; 

2° . voor de onder 5°., 6°. en 7°. genoemde 
vloeibaar gemaakte gassen gedurende de 
maanden November tot en met Februari. 

(6) De met samengeperste en vloeibaar ge-
1naakte gassen gevulde houders, en de houders 
met het onder 10°. genoemde onder druk op
geloste gas, moeten zoodanig in de wagens 
geladen worden, dat zij niet kunnen vallen of 
omkantelen. De houders met vloeibare lucht 
en met vloeibare zuurstof moeten rechtop 
staan en tegen elke beschadiging door andere 
colli gevrijwaard zijn. De houders mogen ook 
niet geladen worden in de onmiddellijke na
bijheid van licht ontvlambare stoffen van ge
ringe afmetingen of licht ontvlambare vloei
stoffen. 

(7) a. Voor de toelating van de houders 
van ketelwagens , bestemd voor het vervoer 
van samengeperste of vloeibaar gemaakte of 
onder druk opgeloste gassen zijn, ten aanzien 
van den aard van het materiaal, de officieele 
beproeving, de uitrust ing en de vulling, de 
voorschriften onder A, B, C en D geldig, ter
wijl ten aanzien van de kleppen de voor
schriften onder E, alinea (2), alsook onder 
H, van toepassing zijn. De houders moeten 
stevig en goed in de wagens ingebouwd zijn 
en niet er af genomen kunnen worden; 

b. wanneer ketelwagens, welke bestemd zijn 
voor het vervoer van vloeibaar gemaakte gas
sen overal een gelijkmatige breedte-doorsnede 
hebben, moeten zij van binnen van behoor
lijk doorboorde schotten of dergelijke midde
len voorzien zijn, welke de beweging der vloei
stof matigen, ingeval een plotselinge veran
dering in de vaart van den ketelwagen op
treedt; 

c. ketelwagens, bestemd voor- het vervoer 
van de onde,· 5° ., 6°. en 7°. genoe1nde vloei
baar gemaakte gassen, moeten met een houten 
kast bedekt zijn; 

d. de houders van de ketelwagens, welke 
bestemd zijn voor het vervoer van samenge
perste of vloeibaar gemaakte gassen, behoe
ven niet elk afzonderlijk van een klep voor 
het vullen en ledigen voorzien te zijn. Vol 
doende is, dat alle houders aan beide uitein
den van den wagen aan een gemeenschappe
lijke buis aangesloten zijn, waarop een afsluit
klep binnen de wagenkast is geplaatst. Die 

kleppen behoeven niet van beschermende kap
pen voorzien te zijn. 

F. Uitzonderingen op de voorschriften onder 
A tot E. 

(1) De onder 5°., 6°. en 7°. genoemde vloei
baar gemaakte gassen mogen ook in kleine 
hoeveelheden in sterke, luchtdicht gesloten 
glazen buizen vervoerd worden, te weten: 

koolzuur en stikstofoxydule tot 3 gram, a,n
moniak, chloor en stikstoftetroxyd tot 20 
gram, watervrij zwaveligzuur en chloorkool
oxyd (phosgeen) tot 100 gram onder de vol
gende voorwaarden : 

de glazen buizen mogen slechts tot op de 
helft gevuld zijn voor wat betreft koolzuur of 
stiksto foxydule, tot op twee derde voor wat 
betreft ammoniak, chloo1· en stikstoftetroxyd en 
tot op drie vierde voor wat betreft zwavelig 
zuur of chloorkooloxyd (phosgeen). Elke gla
zen buis moet verpakt zijn in een dicht ge
ijOldeerden, met infusoriënaarde gevulden 
blikken koker, welke op zijn beurt geplaatst 
is in een sterke houten kist. Het is geoorloofd 
meerdere blikken kokers in ééne kist te plaat
sen, doch de buizen met chloor mogen niet 
in ééne kist verpakt worden met buizen, welke 
aninioniak of zwavelig zuur bevatten. Even
eens is het geoorloofd andere voorwerpen te 
pakken in de kisten, welke blikken kokers 
met vloeibaar gemaakte gassen - behalve 
chloor - bevatten. 

(2) De onder 8°. genoemde stolfen, bij hoe
veelheden tot 100 gram in glazen buizen, 
welker totaal gewicht niet meer mag bedra
gen dan 5 K .G., mogen alleen of met andere 
voorwerpen te zamen in sterke kisten verpakt 
worden, onder voorwaarde, dat de buizen 
daarin goed vastgelegd zijn. De kisten moeten 
van een etiket volgens model N°. 2 zijn voor
zien. Kisten, die niet meer dan 100 gram de
zer stoffen bevatten, mogen in gesloten wagens 
vervoerd worden. 

(3 ) Metal en kokers met koolzuur (sodor, 
sparklets), welke ten hoogste 25 gram vlo ei
baar koolzuur en ten hoogste 1 gram vloeistof 
op 1,34 c.M.3 inhoud bevatten, worden onbe
perkt ten vervoer aangenomen, indien het 
koolzuur geheel vrij van lucht is . 

(4) De tot 0,3 K.G. per c.M2 . samenge
pe,·ste zuurstof in zakjes van caoutchouc, van 
geïmpregneerde weefsels of dergelijke stoffen, 
wordt onvoorwaardelijk ten vervoer toegela
ten. 

G. Vervoer. 

De onder 8° . genoemde vloeibaar gemaakte 
gassen worden slechts bij kleine hoeveelheden 
van ten hoogste 100 gram ten vervoer als ijl
goed aangenomen, mits verpakt overeenkom
stig de voorschriften van hoofdstuk F, alinea 
(2) . 

H. Overgangsbepalingen. 
Houders van samengeperste, vloeibaar ge

maakte en onder druk opgeloste gassen, welke 
tijdens het van kracht zijn der Bijlage B tot 
het vorige Algemeen Reglement Vervoer in 
dienst gesteld zijn, worden. bij wijze van over
gangMmaatregel, ook verder ten vervoer toege
laten. 

Voor zooveel betreft de termijnen voor de 
herhaling der periodieke beproevingen, zijn 
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zij onderworpen aan de voorwaarden, vastge
steld onder B. 

le. Stoffen, welke bij het In aanraking 
komen met water, ontvlambare of de ver
branding bevorderende gassen ontwikkelen. 

Ten vervoer worden toegelaten: 
1 °. Alkalimetalen en de alkalische aard

metalen zooals natrium, kalium, calcium, enz., 
alsook de legeeringen van deze metalen onder
ling. 

2°. GalciumcaTbid, kalkstikstof, 1 met meer 
-dan 0.2 pct. calciumcarbid, calciumhydruur. 

3°. Natriumsuperoxyd, ook in mengsels, 
welke niet gevaarlijker zijn dan natriumsuper
oxyd. 

VERVOERSVOORWAARDEN. 
A. Verpakking. 

{1) Voor de verpakking moeten stevige, 
dichte, goed gesloten ijzeren (of blikken) hou
ders gebezigd worden. 

De onder 1 °. genoemde stoffen mogen tot 
()ene hoeveelheid van 5 K.G. ook vervoerd 
worden in sterke glazen fl esschen, met eene 
stevige dichte sluiting. De houders moeten 
volkomen droog, of, voor zooveel de onder 1 °. 
genoemde sto ffen betreft, met petroleum ge
vuld zijn. 

{2) De houders van de onder 1°. en 3°. ge
noemde stoffen moeten in beschermende om
hulsels geplaatst zijn , en wel: 

a. de ijzeren of blikken houders met de 
cnder 1 °. genoemde stoffen in houten kisten 
of ijzeren schutkorven; 

b. de glazen flesschen met de onder 1 °. 
genoemde stoffen of de houders met de onder 
::1°. genoemde stoffen in houten kisten, waarin 

1 Kalkstikstof, welke blijkens de verkl aring 
in den vrachtbrief niet meer dan 0.2 pct. Cal
c iumcarbid bevat, wordt onvoorwaardelijk ten 
vervoor toegelaten. 
()ene waterdichte gesoldeerde bl ikken beklee
ding is aangebracht. In kisten verpakte glazen 
flesschen moeten goed vastgezet worden in 
droge infusoriënaarde of soortgelijke niet 
brandbare stoffen. Glazen flesschen, welke niet 
meer dan 250 gram bevatten, mogen, in plaats 
van in hoµten kisten, verpakt zijn in stevige 
1 uchtdicht gesloten blikken kistjes. 

(3) Op de colli moet duidelijk en op duur
zame wijze vermeld zijn, wat zij bevatten; 
bovendien moeten zij het opschrift dragen: 
.,Voor nat te bewaren". 

B. Overige voorschriften. 

(1) Hoeveelheden tot 5 K.G., verpakt over
eenkomstig de voorschriften onder A, mogen 
met andere voorwerpen samengepakt worden. 

(2) Met de colli moet omzichtig worden 
omgegaan. Zij mogen niet gegooid worden en 
moeten in de wagens zoo stevig worden vast
gezet, dat zij tegen schuren, schokken, stooten, 
omkantelen of neervallen uit hoogere lagen 
gevrijwaard zijn. 

(3) H et vervoer moet in gesloten wagens 
-plaats vinden. Evenwel mogen calciumcarbid 
en kalkstikstof {2°.) op open wagens met dek
kleeden vervoerd worden. 

(4) Ledige houders, welke de onder 2°. 
genoemde stoffen hebben bevat, moeten van 

overblij fselen dier stoffen gezuiverd zij n. In 
den vrachtbrief moet vermeld zijn wat zij te 
voren bevatten. 

KLASSE II. 
VOOR ZELFONTBRANDING VATBARE 

STOFFEN. 

Ten vervoer worden toegelaten : 
1 °. Gewone (witte of gele) phosphor. 
2°. Amorphe (roode) phosphor, phospho1"Ses

quisulfide, verbindingen van phosphor met al
kalische aardmetalen, b.v. phosphorcalcium, 
phosphorstrontium; voorts phosphorijzer en 
soortgelijke voor zelfontbranding vatbare ver
bindingen van phosphor met metalen. 

3°. M engsels van amorphe phosphor met 
harsen en ve!ten, welker smeltpunt boven 35° 
C. ligt, oplossingen van gewone phosphor in 
zwavelkoolsto f . 

4°. Zinkaethyl, ,inkmethyl , alsook de op
lossing dezer sto ffen in aether . 

5°. Versch gegloeid roet. 
6°. Versch gegloeid houtskool , gemalen, in 

korrels of in stukken. 
7°. Sterk bezwangerde zijde (cordonnet-, 

souple-, bourre de soie- en chappezijde) in 
strengen. 

8°. a. De volgende met vet, vernis of olie 
doortrokken stoffen: 

wol, haar, kunstwol, katoen, zijde, vlas, 
hennep en jute, in ruwen toestand, in den 
vorm van afval van spin- of weefwerk en in 
den vorm van lompen of poetslappen; 

b. van bovengenoemde sto ffen vervaardig• 
de, met vet, vernis of olie doortrokken voor
werpen, b.v. dekkleeden, touwwerk, drijfrie
men van katoen of hennep, weverslussen, har
naslussen, garens, netwerk (getaande visch
netton, enz.). 

9°. Mengsels van brandbare, korrelige of 
poreuze stoffen met lijnolie, vernis, harsolie 
en dergelijke, in zooverre laatstgenoemde be
standdeelen nog aan zelfoxydatie onderhevig 
zijn (b.v. kurkvulsel). 

10°. Met vet of olie doortrokken ijze1·- of 
staalvijlsel {van draai-, boor- of andere ma
chines). 

11°. Met vet, vernis of olie gedrenkt pa,. 
pier en daaruit vervaardigde kokers. 

12°. Pyrophore metalen. 
13°. Zinkstof. 
14 °. Gebruikte gistzakken, ongereinigd. 
15°. Stoffen, die tot zuivering van lichtgas 

hebben gediend. 
16°. Draden :iitrocellulose voor de vervaar

diging van kunstzijde. 

VERVOERSVOORWAARDEN. 

A. Verpakking. 

(1) De onder 1°. en 2°. genoemde stoffen 
moeten in sterke, dichte, goed gesoldeerde 
blikken houders verpakt worden, welke hou
ders in een sterke, goed gesloten houten kist 
stevig Yll>~tgezet zijn. Voor de onder 2°. ge
noemtle stoff en, bij hoeveelheden van ten 
hoogste 2 K.G .. mogen, in plaats van blikken 
houders, ook glazen flesschen of kruiken ge
bezigd worden, welke eveneens in eene goed 
gesloten houten kist vastgezet moeten zijn. 
Gewone phosphor m9i;it i:l<><:>r w11ter omgeven 
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zijn. Op de kisten moet de inhoud duidelijk 
en op duurzame wijze zijn aangegeven; bij 
gewone phosphor moet daaraan het opschrift 
,,Boven" worden toegevoegd. 

(2) De onder 3°. genoemde stoffen moeten 
verpakt zijn of in kisten, waar zij niet kunnen 
doorziften, of zij moeten ingegoten zijn in on
geladen projectielen. 

(3) Zinkaethyl, zinkmethyl (4°.), alsook de 
oplossingen dezer stoffen in aether, moeten 
verpakt zijn in dikke, sterke houders van 
aardewerk (steengoed e. d.) of glas, welke 
dichtgesmolten of op eene even afdoende wijze 
1 uchtdicht gesloten zijn. 

De glazen of steenen vaten moeten, hetzij 
elk afzonderlijk, hetzij meerdere te zamen, 
verpakt zijn in stevige blikken houders, welke 
met asch of droge infusoriën-aarde gevuld en 
luchtdicht dichtgesoldeerd zijn. 

De houders met glazen flesschen moeten 
bovendien op duidelijke wijze voorzien zijn 
van het opschrift "Voorzichtig dragen". Zij 
mogen niet vervoerd worden op steekwagen
tjes, noch op de schouders of op den rug ge
dragen worden. 

( 4) De onder 5°. en 6°. genoemde stoffen 
moeten in dichte, goed sluitende houders ver
pakt zijn. Houten tonnen moeten inwendig 
waterdicht bekleed zijn; zij moeten in andere 
stevige houders (manden, kuipen, kisten) ge
plaatst zijn. 

(5) De onder 7°. genoemde stoffen moeten 
in sterke kisten verpakt zijn. Bij kisten van 
meer dan 12 c.M. hoogte moeten de afzonder
lijke lagen zijde onderling gescheiden zijn 
door voldoend ledige ruimten, door middel 
van houten roosters; in de wanden moeten 
gaten zijn, welke op deze ledige ruimten uit
komen, zoodat de lucht er vrij doorheen kan 
stroomen. Aan den buitenkant moeten latten 
bevestigd zijn, welke verhinderen, dat de ga
ten bedekt zouden kunnen worden. 

(6) Van de onder 8°., a, genoemde stoffen 
moeten gebruikt poetskatoen en niet gedroogde 
poetslappen (poetsdoeken) sterk geperst ver
pakt zijn in stevige, dichte, goed gesloten hou
ders. 

(7) De onder 9°. genoemde stoff en moeten, 
indien zij in vormen geperst zijn, verpakt zijn 
in sterke, dichte, blikken houders of in sterke 
houten kisten met eene inwendige dichte blik
bekleeding; indien zij niet in vormen zijn ge
perst, moeten sterke, di()hte en goed gesloten 
houders gebezigd wordw. 

(8) De onder 10°. genoemde strffen moeten 
in sterke, dichte, goed gesloten, metalen hou
ders verpakt zijn. De verpakking is niet noo
dig, wanneer het vervoer plaats vindt in ijze
ren wagens met deksols, of in open, met dek
kleeden afgedekte i},eren wagens. 

(9) De onder 12°. genoemde stoffen moeten 
in glazen buizen gegoten en deze in gesol
deerde blikken doozen, welke met infusoriën
aarde of andere geschikte droge aardsoorten 
gevuld zijn, verpakt zijn. 

(10) Zinkstof, moet in sterke, luchtdichte, 
gesloten metalen houders verpakt zijn. 

(11) Gebruikte, ongereinigde gistzakken 
(14°.) moeten in goed gesloten houders ver
pakt zijn. 

(12) Stoffen, die tot zuivering van lichtgas 
gediend heb ben, worden, voor_ zoover zij niet 

in dichte, blikken kisten verpakt ten vervoer 
worden aangeboden, slechts in ijzeren wagens 
ten vervoer aangenomen. Ingeval die wagens 
niet van goed sluitende ijzeren deksels voor
zien zijn, moet de lading geheel afgedekt zijn 
met dekkleeden, welke zoodanig geprepareerd 
zijn, dat zij bij rechtstreeksche aanraking met 
vlammen, niet ontbranden. 

De afzender en de geadresseerde moeten 
voor het laden en lossen zorgen; bovendien 
moet de afzender, op verlangen van den 
Spoorweg, zelf de dekkleeden verstrekken. 

( 13) Draden nitrocellulose voor de ver
vaardiging van kunstzijde moeten geborgen 
zijn in luchtdicht gesloten metalen houders of 
houten vaten; in het laatste geval moet er 
tevens zooveel water bijgevoegd zijn, dat men 
zulks door bewegen van het vat gemakkelijk 
kan waarnemen. Zijn de draden in metalen 
houders verpakt, dan kan volstaan worden 
met het winden van een natte doek om elke 
spoel; in den vrachtbrief is te vermelden dat 
deze bepaling is nageleefd. 

(14) Ieder collo, waarin stoffen verpakt 
zijn als genoemd onder de punten 1 °. tot en 
met 4°., moet voorzien zijn van een etiket vol
gens model N°. 2. 

B. Overige voorsch,·ijten . 

(1) De hierna genoemde stoffen mogen, 
met inachtneming van de onder A vermelde 
voorschriften omtrent de houders, met andere 
voorwerpen in eene stevige, dichte en goed 
gesloten houten kist samengepakt worden: 

a. gewone phosphor (l O .) bij hoeveelheden 
van ten hoogste 250 gram; deze kleine hoe
veelheden mogen ook verpakt worden onder 
water in sterk, luchtdicht gesloten glazen 
vaatwerk, hetwelk met geschikt verpakkings
materiaal goed vastgezet is in ijzeren houders; 
de houders met phosphor moeten onbeweeglijk 
vaststaan in de houten buitenbedekking; 

b. de onder 2°. genoemde stoffen in hoe
veelheden van ten hoogste 5 K.G.; 

c. zinkaethyl en zinkmethyl (4°.) bij hoe
veelheden van ten hoogste 2 K .G., op voor
waarde, dat het vaatwerk stevig in den hou
der verpakt is; het is evenwel verboden deze 
stoffen samen te pakken met andere voor 
zelfontbranding vatbare stoffen, alsook met 
ontplofbare stoffen (Ia), munitie (Ib), ont
vlammingsmiddelen en vuurwerk (Ic) en met 
de in klasse III a en b genoemde ontvlambare 
stoffen; 

d . de onder ll 0 • en 12°. genoemde stoffen 
bij elke hoeveelheid. 

(2) Wanneer in de vrachtbrieven eene ver
klaring voorkomt, behelzende dat: 

a. het roet (5°.) en de houtskool, gemalen, 
in korrels of in stukken (6°.) niet versch ge
gloeid zijn (d.w.z. ten minste 48 uren afge
koeld zijn) ; 

b. de zijde in strengen (7°.) niet sterk be
zwangerd is; 

c. de onder 8°. genoemde stoffen niet met 
vet, vernis of olie doortrokken zijn en dat de 
onder 10°. genoemde stoffen niet vettig of met 
olie doortrokken zijn; 

d. de gebruikte gistzakken (14°.) gereinigd 
zijn; 

e. de stof, welke tot gaszuivering gediend 
heeft, volkomen geoxydeerd is, 
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dan worden deze stoffen onvoorwaardelijk 
vervoerd. 

(3) De onder go_ genoemde stoffen - met 
uitzondering van gebruikte poetskatoen en 
poetslappen (poetsdoeken), verpakt volgens de 
voorschriften van hoofdstuk A, alinea (6) -
moeten droog zijn. 

( 4) De onder 11 °. genoemde papieren ko
kers mogen slechts dan vervoerd worden, 
wanneer in den vrachtbrief eene verklaring 
voorkomt, behelzende, dat zij na in ol ie of 
vet gedrenkt te zijn, verhit en vervolgens in 
water volkomen afgekoeld zijn. 

(5) Te bezigen zijn voor het vervoer van: 
a. zinkaethyl en zinkmethyl (4°.) open 

wagens; kleine hoeveelheden tot 10 K .G. 
mogen ook afzonderlijk of (in hoeveelheden 
van ten hoogste 2 K.G.) met andere voonver
pen samengepakt in gesloten wagens geladen 
worden onder de in ali nea (1) c vermelde 
voorwaarden; 

b. de onder 7° ., go. en 11 °. genoemde sto f
fen, gesloten wagens of open wagens met dek
kleeden. Poetskatoen en poetslappen (poets
doeken), welke overeenkomstig de voorwaar
den van hoofdstuk A, alinea (6), verpakt zijn, 
mogen ook op open wagens vervoerd worden; 

c. draden nitrocellulose voor de vervaardi
ging van kunstzijde, gesloten wagens, waarvan 
de openingen dichtgemaakt zijn. 

(6) Voor zinkaethyl en zinkmethyl moeten 
bovendien de voorschriften onder IIIa B, 
punt (4) , in acht genomen worden. 

C. Vervoer. 

Zinkaethyl en zinkmethyl worden slechts in 
kleine hoeveelheden tot 10 K.G. afzonderl ijk, 
of in hoeveelheden van ten hoogste 2 K.G. 
met andere voorwerpen samengepakt, als ij l
stukgoed vervoerd. 

KLASSE III. 

ONTVLAMBARE STOFFEN. 

lila. Ontvlambare vloeistoffen. 

De volgende vloeistoffen en de daarmede 
vervaardigde kunstmatige mengsels, hetzij 
vloeibaar, hetzij bij een temperatuur beneden 
15° C. nog zalfachtig van aarèl, zijn aan bij 
zondere voorwaarden onderworpen. 

A. Vloeistoffen en kunstmatige mengsels 
of oplossingen, welke niet met water gemengd 
kunnen worden. 

1. Vloeisto f fen en kunstmatige m engsels 
of oplossingen, waarvan het ontvlammingspunt 
beneden 21 ° 0. 1 ligt, en welke niet meer dan 
30 pct . vaste, in de vloeistoffen oplosbare, 
stoffen bevatten (brandgevaarlijke vloeistof
fen). 

a. Vloeistoffen en kunstmatige mengsels of 
oplossingen met een kookpunt van ten hoogste 
50° 0 ., alsmede die, welke, indien zij geen 

1 Het ontvlammingspunt en kookpunt be
paald bij een barometerstand van 760 m.M. 

Het ontvla=ingspunt wordt met het toe
stel van Abel -Pensky bepaald. De gefraction
neerde distillatie moet in een kolf van het 
Engler-type worden uitgevoerd; hierbij moet 
de thermometer geheel door de damp omgeven 
zijn. 

constant kookpunt bezitten, bij gefractionnee,·
de distillatie tot 50° 0. een distillatieproduct 
geven, dat grooter is dan 5 pct . van het oor
spronkelij ke volu1"e. 

Hiertoe behooren o. a . petroleumaether, de 
voorloop uit de distillatie van teer en gas
oliën, collodium, zwavelkoolstof, aethylaether 
(zwavelaether). 

b. Vloeistoffen en kunstmatige ,nengsels of 
oplossingen ,net een kookpunt van meer dan 
50° 0., of die, welke, indien zij geen constant 
kookpunt bezitten, bij gefractionneerde distil
latie tot 50° C. een distillatieproduct geven, 
dat niet grooter is dan 5 pct. van het oor
spronkelijke volu,ne. 

Hiertoe behooren o. a. ruwe petroleum en 
andere ruwe oliën, zoomede licht vloeibare 
distillaten daaruit, zooals de lichte en zware 
benzinesoorten, benzinenaphta, ligroine en ver
schi llende distill aten uit steenkolenteer, zooals 
lichte olie, benzol, toluol. 

2. Vloeistoffen en kunst·niatige mengsels en 
oplossingen, waarvan het ontvlammingspunt 
is gelegen tusschen 21 ° 0. en 55° 0. 

Hiertoe behooren o. a. test-petroleum, ruwe 
of geraffineerde "Standard white", ,,Water 
white", Kerosine, verschillende lichte distilla
ten uit hout-, turf-, bruinkolen- en steenkolen
teer, zooals bijv. solventnaphta, xylol, minera
le terpentijnolie (white spirit), verder amyla
cetaat, plantaardige terpentijnolie en zekere 
mengsels van a lcoholen en benzolen. 

3. Vloeistoffen, waarvan het ontvlammings
pttnt hooger dan 55° 0. en niet hooger dan 
100° 0. is gelegen. 

Hiertoe behooren o. a. gedistilleerde steen
kolenteer, ruwe teer, solarolie, zekere verbran
dings-motor-oliën, hout- , irurf-, bruinkolen- en 
steenkolenteeroliën, leisteenol iën, poetsoliën, 
gasoliën en paraffineoliën. 

B. Vloeistoffen en kunstmatige mengsels 
of oplossingen, welke met water in elke ver
houding gemengd kunnen worden en waarvan 
het ontvlammingspunt beneden 21 ° 0. is ge
legen. 

Hiertoe behooren o.a. houtgeest (methanol), 
ruwe en gerectificeerde, alsmede mengsels 
daarvan, aethylalcohol en mengsels daarvan, 
gedenatureerde spiritus en het gewone dena
tureeringsmiddel voor spiritus (met pyridine 
vermengde methanol), aceton en mengsels 
daarmede, aceetaldehyde en mengsels daar
mede. 

VERVOERSVOORWAARDEN. 
A. V erpakking. 

(1) Tot verpakking mag slechts sterk, 
dicht, goed sluitend vaatwerk gebezigd worden 
uit materiaal (blik of ander metaal , glas, 
steen, hout) , dat door de daarin aanwezige 
vloeistoffen niet aangetast wordt. Het gebruik 
van houten vaatwerk is voor de onder A la en 
b genoemde vloeistoffen, en verder voor xylol 
en a,nylacetaat niet geoorloofd. 

(2) H et brutogewicht van een collo, waar
van het vaatwerk uit glas of steen bestaat, 
mag 75 K.G. niet te boven gaan. Dit vaat
werk, alsmede bussen van blik, met een in
houd van niet meer dan 5 K.G. moeten af
zonderlijk of bij meerdere te gelijk met doel
matige emballage-stoffen vast verpakt zijn in 
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.sterke andere verpakkingsmiddelen (teenen 
manden of metalen korven, kuipen of kisten). 
Deze buitenste verpakkingsmiddelen, uitge
.zonderd kisten, moeten van goede, stevige 
handvatsels zijn voorzien. De buitenste ver
pakkingsmiddelen, welke open zijn, moeten 
.een beschuttende bedekking hebben, welke, 
wanneer deze uit stroo, riet of soortgelijke, 
_gemakkelijk brandbare stoffen bestaat, ge
drenkt moet zijn in klei, kalkmelk en derge
lijke, onder toevoeging van waterglas. IJzeren 
vaatwerk, dat aethylaether of zwavelkoolstof 
bevat, is aan dezelfde voorwaarden onder
worpen, doch zonder eenige beperking wat 
het gewicht betreft. Deze voorschriften gelden 
niet voor de vloeistoffen onder A 2, 3 en B, 
wanneer deze in sterk, dicht en goed slui tend 
·vaatwerk van ijzer zijn verpakt. 

(3) IJzeren en ander metalen vaatwerk 
mag met de onder A la en b genoemde vloei
.3toff en slechts tot 90 pct. van hun ruimte zijn 
_gevuld, gemeten bij een temperatuur van 15° 
.c. 

(4) Ieder collo met de onder A la en b en 
A 2 genoemde vloeistoffen, of met aceton moet 
-voorzien zijn van een etiket volgens model 
N°. 2. Manden en kuipen moeten bovendien 
van het duidelijk opschrift "Voorzichtig be
handelen" zijn voorzien. Zij mogen niet op de 
schouders of op den rug worden gedragen. 
Rijdende mogen zij slechts op z.g.n. steekkar
ren worden vervoerd. 

B. Overige voorschrift en. 

(1 ) Met inachtneming van de onder hoofd
~tuk A. Verpakking gegeven voorschriften 
omtrent het vaatwerk, mogen in sterke, dichte, 
_goed sluitende houten kisten, met andere voor
werpen worden samengepakt: 

a. de ·vloeistoffen onder A 2, 3 en B, zon
,der eenige beperking; 

b. de vloeistoffen onder .4 1 b tot een ge
.zamenlijk gewicht van 20 K.G.; 

c. de vloeistoffen onder A 1 a tot een ge
.zamenlijk gewicht van 5 K.G. 

(2) De vrachtbrief moet de volgende opga
-ven bevatten: 

1. bij alle vloeistoff en, of zij een ontvlam
:mingspunt onder 21 ° C. of van 21 ° C. tot 55° 
<C. of van meer dan 55° C. tot 100° C. bezit
-ten, en verder, of de vloeistoffen zich met 
water laten vermengen of niet, dit laatste ech-
1:er slechts dan, wanneer zulks niet reeds dui
d elijk uit de benaming - b.v. benzol - blijkt; 

2. bij de onder A 1 a en b genoemde vloei
sto f f en, of het kookpunt beneden of boven 
50° C. ligt ; 

3. bij vloeistoffen zonder constant kook
punt of bij gefractionneerde distillatie tot 50° 
C. de hoeveelheid van het distillaat grooter is 
dan 5 volumenprocenten of niet. 

Ontbreken de aanduidingen 1 tot 3, dan 
worden de zendingen behandeld volge·ns de 
voorschriften onder A 1 a. 

(3) Voor het vervoer zijn open wagens te 
bezigen ; echter mogen kleine hoeveelheden 
van de vloeistoffen onder A 1 a tot een ge
zamenlijk brutogewicht van ten hoogste 10 
K.G. - van zwavelkoolstof tot een brutoge
wicht van ten hoogste 2 K.G. - van de vloei
sto ff en onder A 1 b tot een gezamenlijk bruto
gewicht van ten hoogste 20 K.G. en van de 

vloeistoffen onder A 2 tot een gezamenlijk 
brutogewicht van ten hoogste 50 K.G. - af
zonderlijk of overeenkomstig punt (1), b en c, 
met andere voorwerpen samengepakt - ook in 
gesloten wagens worden vervoerd. 

(4) Voor de vloeisto ffen onder A, 1, a en b 
en A, 2 en voor aceton zijn voorts de volgende 
voorschriften in acht te nemen: 

a. de wagens zijn vóór het begin van het 
laden aan beide zijden, behalve van etiketten 
volgens model N °. 2, te voorzien van etiket
ten, welke het opschrift "voorzichtig rangee
ren" dragen; 

b. de colli moeten in den wagen goed vast 
staan. Open manden en kuipen moeten aan 
den wagen zijn vastgemaakt; zij mogen niet 
op elkander worden geplaatst; 

c. tijdens het vervoer beschadigd vaatwerk 
is onmiddellijk te lossen en mag, wanneer het 
niet zeer spoedig kan worden hersteld, met 
den aanwezigen inhoud, zonder eenige forma
liteit, voor rekening van den a fzender worden 
verkocht; 

d. dicht gesloten ledig vaatwerk van ijzer 
of ander metaal, waarin deze vloeistoffen aan
wezig zijn geweest, mag in gesloten wagens 
worden vervoerd; ander ledig vaatwerk moet 
op open wagens worden vervoerd. In den 
vrachtbrief is er melding van te maken waar
mede het vaatwerk bij het voorafgaand ver
voer gevuld is geweest. 

(5) Voor het vervoer van alle tot klasse 
lll, a, behoorende vloeistoffen in ketelwagens 
gelden de voorschriften onder A (verpakking), 
lid (1) , en B (overige voorschriften), lid (2), 
en verder voor de vloeisto ff en onder A, 1, a 
en b, en A, 2 de voorschriften onder B (ove
rige voorschriften), lid (4), a. 

C. Vervoer. 

Ten vervoer als ijlstukgoed worden niet aan
genomen: 

a. vloeistoffen onder A, 1, a, genoemd, in 
hoeveelheden van meer dan 10 K.G., en zwa
velkoolsto f in hoeveelheden van meer dan 2 
K .G.; ook is bij vervoer als ijlstukgoed samen
pakking met andere goederen verboden; 

b. vloeistoffen onder A, 1, b, en A, 2, ge
noemd, alsmede houtgeest (methanol) in hoe
veelheden van meer dan 20 K.G.; 

c. ledig vaatwerk, dat de vloeistoffen ge
noemd onder A, 1, a, 1, b, en A, 2, heeft be
vat, met uitzondering van dicht gesloten me
talen vaatwerk. 

IIIb. Ontvlambare vaste stoffen. 
De volgende stoffen worden onder bepaalde 

voorwaarden ten vervoer toegelaten: 
1 °. Stoffen, welke door vonken uit de lo

comotief gemakkelijk vuur kunnen vatten, 
zooals hooi, houtskool in stukken, 1 zaagsel, 
houtspaanders, houtstof, papiersnippers, riet 
(behalve Spaansch r iet), plantaardige spin
stoffen en afval daarvan, stroo (ook maïs-, 
rijst- en vlasstroo), zoomede de waren, welke 
door vermenging van petroleumafval, harsen 
en dergelijke stoffen met los sai;nenhangende 
brandbare stoffen verkregen zijn; voorts zwa
vel. 

1 V 001· versch gegloeide houtskool zie klasse 
II, 6°. 
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2°. Celloidine, een door onvolkomen ver
damping van den in collodium aanwezigen 
alcohol verkregen preparaat, dat het aanzien 
heeft van zeep en in hoofdzaak uit collodium
wol bestaat. 

3°. Celluloid in platen, bladen, staven en 
buizen; celluloidwaren; grondstof, dienende 
tot vervaardiging van films uit celluloid, en 
films uit celluloid; afval van celluloid en van 
films uit celluloid. 

VERVOERSVOORWAARDEN. 

A. Verpakking. 

(1) De onder 1 °. genoemde stoffen moeten, 
indien zij onverpakt zijn, in gesloten wagens 
of in open wagens met dekkleeden vervoerd 
worden. Op verlangen van den Spoorweg moet 
de afzender de dekkleeden leveren. 

(2) Celloidineplaten moeten zoodanig ver
pakt zijn, dat zij tegen verdroging volkomen 
gevrijwaard zijn. 

(3) a. Ceiluloid in platen en bladen moet 
in stevige houten kisten worden verpakt of in 
balen van stevig en taai pakpapier. Deze ba
len moeten bevestigd zijn tusschen twee ramen 
van hout, welke door bandijzer sterk samen
gedrukt worden gehouden. De kanten van de 
ramen moeten in voldoende mate over de pa
pieren verpakking uitsteken. 

b. Celluloid in buizen en staven moet in 
stevige houten kisten worden verpakt of in ba
len van stevig en taai pakpapier. Deze balen 
moeten omgeven zijn door een stevig weefsel, 
aan de beide einden samengebonden tot een · 
z.g.n. krop of zij moeten omgeven zijn door 
vier smalle planken in de lengte en twee 
stevige planken aan de kopeinden, waarop de 
planken, welke aan de lengtezijden zijn aan
gebracht, vastgespijkerd zijn. 

c. De celluloidwaren, grondstotfen voor 
films en films moeten in stevige houten kisten 
of in sterke kartonnen doozen verpakt zijn. 

d. De afvallen van celluloid en van films 
moeten verpakt zijn in stevige dichte kisten, 
kuipen of vaten. Zij mogen ook verpakt zijn 
in stevige omhulsels van ruw linnen, welke 
aan de beide einden samengebonden moeten 
zijn tot een z.g.n. krop of in stevige, dichte 
zakken van ruw linnen, welke aan den onder
kant van stevige handvatsels zijn voorzien. 

Het gewicht van een collo mag bij een 
verpakking zooals onder b, tweede zinsnede, 
hierboven, is aangegeven, niet meer bedragen 
dan 30 K.G. voor wat de buizen betreft, en 
50 K.G. voor wat de staven betreft. Bij de 
onder d aangegeven verpakking van afvallen 
van celluloid en van films in ruw linnen mag 
het gewicht van een collo niet meer dan 40 
K.G. bedragen. 

R. Vervoer. 

De voo1·werpen, genoemd onder 1 °., alsmede 
de afvallen van celluloid en van films, worden 
niet als ijlstukgoed ten vervoer aangenomen. 

De voorwerpen, genoemd onder 3°., mogen 
slechts in gesloten wagens worden vervoerd; 
de ventilatieopeningen moeten gesloten zijn. 
De voorwerpen mogen niet in de nabijheid 
van stoombuizen of -leidingen, noch van bran
dende kachels geplaatst worden. 

KLASSE IV. 
VERGIFTIGE STOFFEN. 

De volgende stoffen worden, onder bepaalde 
voorwaarden, ten vervoer toegelaten: 

1°. Niet vloeibare arsenikpraeparaten, met 
name arsenigzuur (rook van smeltovens, ratte
kruid, arseentrioxyd), gele arsenik (ruisgeel, 
operment auripigment), roode arsenik (real
gar), gedegen arsenik (grauw arsenik of vlie-
gensteen), enz. . 

2°. Langs electr,schen weg verkregen fer
rosilicium en mangaansilicium, waarvan het 
gehalte aan si licium minder is dan 75 pct. 

3°. Cyaankalium en cyaannatrium in vas
ten toestand. 

4°. Vloeibare arsenikpraeparaten, in het 
bij zonder arseenzuur. 

5°. Oplossingen van cyaankalium en van 
cyaannatriu1n. 

6°. Vergiftige metaalpraeparaten: 
a . sublimaat, cinnaber (vermiljoen); ko

perkleurstoffen, in het bijzonder kopergroen, 
g1·oene en blauwe koperverfstoffen; azijnzuur
lood; 

b. andere loodpraeparaten, in het b ij zonder 
loodglit (massikot), menie, loodwit en andere 
loodverven; loodbezinksels. 

7°. Kopersulfaat en mengsels van koper
sulfaat met kalk, soda en soortgelijke stoffen 
(poeder voor het maken van mengsels ter 
verwijdering der druifluis, enz.), zuringzuur 
en zuringzout in vasten toestand. 

8°. C hloorzure zouten, bariumsuperoxyd, 
natriumazide. 

9°. Aniline (auiline-olie). 

VERVOERSVOORWAARDEN. 

A. Verpakking . . 

(1) De voor de verpakking gebezigde hou
ders moeten sterk, dicht en zoodanig gesloten 
zijn , dat geene verstuiving of uitstrooiing of 
uitloopen van den inhoud mogelijk is. 

(2) De onder 1°. en 3°. genoemde stoffen 
·oeten als volgt verpakt zijn: 
a. in sterke ijzeren vaten, met opgeschroefd 

deksel en voorzien van rolbanden, of 
b. in dubbele, van sterk en droog hout ver

vaardigde en met hoepels versterkte vaten of 
in aldus vervaard igde dubbele kisten omge
ven door banden, t€rwijl de binnenste houders 
met een dicht geweven stof zijn bekleed. In 
plaats van de binnenste houten houders mogen 
ook gesoldeerde blikken houders of wel glazen 
of steenen vaatwerk gebezigd worden. Het 
glazen of steenen vaatwerk moet met doel
matig verpakkingsmateriaal in de andere hou
ders vastgepakt zijn. Met inachtneming dezer 
voorwaarden mogen meerdere houders tot één 
collo vereenigd worden; 

c. de onder 1°. genoemde stoffen mogen 
ook verpakt worden in geteerde linnen zak
ken, welke in van droog en sterk hout ver
vaardigde, enkele kisten gepakt zijn. 

(3) Ferrosilicium en mangaansilicium (2°.) 
moeten verpakt worden in waterdichte, sterke 
houten of metalen houders. 

(4) De onder 4°. genoemde stoffen moeten 
als volgt verpakt worden: 

a. in houders van metaal, hout of caout-
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chouc, welke van goede sluitingen voorzien 
zijn, of 

b. in vaatwerk van glas of steen, hetwelk 
met daartoe doelmatig verpakkingsmateriaal 
zorgvuldig in andere sterke houders (metalen 
korven of manden, kuipen of kisten) vastge
legd is; deze omhulsels (met uitzondering van 
de kisten) moeten van goede handvatsels voor
zien zijn. 

(5) De onde1· 5°. genoemde stoffen moeten 
verpakt zijn in goed gesloten ijzeren vaten, 
welke in sterke houten of metalen houders 
met infusoriënaarde, zaagsel of andere absor
beerende stoffen zorgvuldig vastgezet zijn. 

(6) De onder 6°. genoemde stoffen moeten 
als volgt verpakt zijn: 

a. in ijzeren vaten of in dichte, van sterk 
fln droog hout vervaardigde en met hoepels 
versterkte vaten of in met banden versterkte 
kisten, of 

b. in ijzeren kisten (z.g. Hobbocks), of 
c. in glazen of steenen vaten of - bij hoe

veelheden tot 10 K.G. - in dubbele omslagen 
van sterk papier (buidels); de houders en de 
buidels moeten met voldoend verpakkings
materiaal zorgvuldig geborgen zijn in van 
sterk hout vervaardigde, dichte, goed gesloten 
houders; 

d. het is ook geoorloofd om loodverven van 
elke soort in blikken of plaatijzeren houders 
te verpakken; 

e. eveneens mogen oplossingen in water van 
alle lood- en koperverbindingen vervoerd wor
den in dichte reservoirs, welke vervaardigd 
zijn van stoffen, die niet door die verbindin
gen kunnen worden aangetast. 

(7) De onder 7°. genoemde stoffen moeten 
verpakt zijn in sterke, dichte en goed geslo
ten houten houders (vaten of kisten) of in 
sterke, dichte en goed gesloten zakken. 

(8) De onäer 8°. genoemde stoffen, met 
uitzondering van natriumazide, moeten ver
pakt zijn in sterke, dichte en goed gesloten 
houders van hout of van gegolfd plaatijzer. 
Worden houten houders (vaten of kisten) ge
bezigd, dan moeten deze inwendig met soepel 
papier, dat elke uitstrooiing belet, onafgebro
ken gevoerd zijn. 

Natriumazide moet verpakt zijn in sterke, 
dichte en goed gesloten ijzeren (of blikken) 
houders. 

(9) Op colli met de onder 1 °. tot 9° . ge
noemde stoffen moet de inhoud duidelijk en op 
duurzame wijze zijn aangegeven. Soortaandui
dingen, zooals arsenikpraeparaten, loodprae
paraten, vergiftige verfstoffen zijn toegelaten. 
Bovendien moeten de onder 1°., 3°., 4°., 5° en 
6°. a genoemde stoffen en verder zuringzuur 
en zuringzout in vasten toestand etiketten, 
volgens model N°. 3 en ferrosilicium en man
gaansilicium (2°.) het opschrift "Voor nat te 
bewaren . Niet omwerpen" dragen. 

Houders met de onder 8°. genoemde stoffen 
moeten duidelijk en op duurzame wijze voor
zien zijn van een opschrift, waarop de inhoud 
is vermeld, en van een etiket, volgens model 
N°. 2. Die, welke natriumazide bevatten, 
moeten bovendien van het opschrift "Voor nat 
te bewaren" voorzien zijn. 

(10) A niline (aniline-olie) moet zich bevin
den in ijzeren vaten of in sterke, volkomen 
dichte, houten tonnen (b.v. petroleumvaten). 

B . Ove,·ige voo1·schriften. 

(1) Met inachtneming der voorschriften be
treffende de houders, voorkomende in hoofd
stuk A, mogen in sterke, dichte en goed ge
sloten houten houders met andere voorwerpen 
samengepakt worden: 

a. de onder 4°. genoemde stoffen, bij hoe
veelheden tot 1 K .G.; zij moeten verpakt zijn 
in glazen vaten, welke met droge infusoriën
aarde stevig geplaatst zijn in een dichten 
blikken houder; 

b. de onder 1 ° ., 3°. en go. genoemde stof
fen, bij hoeveelheden tot 5 K.G.; het is ech
ter verboden om cyaankalium en cyaannatrium 
en chloorzure zouten, bariumsuperoxyd en na
triumazide met zuren of zure zouten samen te 
pakken; 

c. de onde1· 6°. a genoemde stoffen, bij 
hoeveelheden tot 10 K.G.; 

d . de onder 2°., 6°. b en 7°. genoemde 
,to/fen, bij elke hoeveelheid. 

Een houder met de onder 1°., 3°., 4°., 5°. en 
6°. a genoemde stoffen, alsmede met zuring
zuur en zuringzoul in vasten toestand moet 
voorzien zijn van een etiket volgens model 
N°. 3. 

(2) De onder 1°. , 3° ., 4°. , 5°. en 6°. a 
genoemde stoffen, alsmede zuringzuur en zu
ringzout in vasten toestand mogen niet met 
eetwaren of andere voedingsmiddelen worden 
samengeladen. 

(3) Eveneens mogen de onder 3°. , 5°. en 
go_ genoemde stoffen niet met zuren en boven
dien de onder 5°. genoemde niet met zure 
zouten worden samengeladen. 

(4) De onder 5°. genoemde sto ffen mogen 
slechts in ketelwagens of op open wagens 
vervoerd worden; natriumazide mag alleen 
in gesloten wagens vervoerd worden. 

(5) Ferrosil icium en mangaansilicium, ge
noemd onder 2°., moeten volkomen droog en 
in volkomen droge houders ten vervoer wor
den aangeboden; wanneer zij op open wagens 
vervoerd worden, moeten deze met waterdichte 
dekkleeden worden afgedekt. 

(6) De ledige houders en ledige zakk,,, . 
welke gediend hebben voor het •rervoer v .. · , 
de onder 1°., 3°., 4°., 5°. of 6°. a genoe111 ri " 
vergiftig e stoffen, alsmede van zuringzuur ,. 
zuringzout in vasten toestand moeten vol: · ,_ 
men gesloten zijn. De ledige zakken, wei , .. , 
gediend hebben voor het vervoer van de ,., 
giftige stoffen, genoemd onder 1 ° ., moeten 
verpakt zijn in kisten of in goed gesloten 
waterdichte geteerde zakken, welke voorzien 
zijn van een etiket, volgens model N°. 3. Op 
de houders of zakken en op den vrachtbrief 
moet zijn aangegeven wat zij te voren bevat
ten. Het in al inea (2) gegeven voorschrift is 
eveneens van toepassing. De ledige houders en 
de ledige zakken, welke gediend hebben voor 
het vervoer van de stoffen, genoemd onder 8° ., 
moeten van een etiket, volgens model N°. 2, 
zijn voorzien. 

(7) Op de reservoirs van ketelwagens, wel
ke dienen voor het vervoer van vergiftige 
stoffen of hunne oplossingen in water, zijn de 
voorschriften, vermeld onder A, alinea's (1) 
en (9), en B, alinea (6), van toepassing. Die 
houders mogen slechts vervaardigd zijn van 
materialen, welke niet door de bedoelde stof-
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fen of hunne oplossingen in water kunnen 
worden aangetast. De reservoirs der ketel
wagens, welke dienen voor het vervoer van de 
onder 5°. genoe1nde stoffen, mogen geen ge
klonken naad hebben, tenzij zij dubbelwandig 
zijn. Bovendien moge11 zij in het benedenge
deelte geene openingen (kranen, kleppen, enz.) 
hebben. De openingen moeten volkomen dicht
gemaakt zijn en door stevig opgeschroefde me
talen kappen beschermd zij n. Ketelwagens, 
welke gevuld zijn met onder 5°. genoen,de 
stoffen, moeten zoodanig in de treinen ge
plaatst worden, dat zij door ten minste één 
wagen gesche iden zijn van andere met vloei
bare zuren gevulde wagens. 

C. Vervoer. 

Van het vervoer a ls ijlstukgoed zij n uitge
sloten de onder 1°. , 3°., 4° ., 5° ., 6°., a, en 
8°. genoemde stoffen, a lsook de ledige hou
ders, met inbegrip der zakken, welke voren
bedoelde stoffen bevat hebben. 

D. Uitzonderingen op de onder A, B en C 
vermelde voorschri ft en. 

Deze voorschriften zijn niet van toepassing 
op de in klasse IV genoemde stoffen, welke 
bestemd zijn voor wetenschappelijke onderzoe
kingen of pharmaceutische doeleinden en ver
zonden worden bij hoeveelheden tot 1 K.G. 
van elke stof, mits zij verpakt zijn in lucht
dicht gesloten glazen of steenen houders, wel 
ke op hun beurt zorgvuldig zijn verpakt in 
stevige, waterdichte, goed gesloten kisten. 

I{L.A.SSE V. 

BIJTENDE STOFFEN. 

De volgende stoffen worden, onder bepaalde 
voorwaarden, ten vervoer toegelaten: 

1 °. zwavelzuur, rookend zwavelzuur (zwa
velzuur bevattende anhydride, oleum, vitriool
olie, zwavelzuur van Nordhausen), salpeter
zuur (sterk water) en zijne 1nengsels, zoutzuur, 
fluorwaterstof zuur; 

2°. chloorzwavel, alsook salpeterzuur- en 
zwavelzuur-ijze1·oxyd (Ferrinitraat en Ferri
sulfaat, ijzerbeitsen) ; 

3°. bijtende loog (natron- of kaliloog, enz.), 
bezinksels uit olieraffinaderijen, ammoniak
water, dat niet meer dan 25 pct. ammoniak 
bevat; 

4 °. bromium; 
5°. zwavelzuur anhydride; 
6°. acetylchloride, antimoonpentachloride, 

chro1nylchloride, phosphoroxychloride, phos
phorpentachloride (phosphorsuperchloride), 
phosphortrichloride, sulfurylchloride, thionyl
chloride en chloorsulfonzuur; 

7°. waterige oplossingen van watersto fsu
peroxyd met een gehalte van meer dan 6 pct . 
gewichtsdeelen waterstofsuperoxyd; 

8°. zwavelnatrium en natron-cokes; 
9°. dubbelzwavelzure soda (natriumbisul

faat); 
10°. gemalen ongebluschte kalk (calcium

oxyd); 
11 °. r1twe los geladen naphtaline, waarbij 

de mogelijkheid bestaat, dat ze vocht afscheidt. 

VERVOERSVOORWAARDEN. 

A. Verpakking. 

(1) De onder 1° . tot 4°. genoemde stoffen 
moeten in sterke, d ichte, goed gesloten hou
ders, welke niet door den inhoud kunnen wor
den aangetast, worden verpakt. Zie voor 
fluorwate1·stofzuur (1 °.), al inea (5). D e slui
ting moet zoodanig zijn, dat zij noch door 
schokken, noch door den inhoud beschadigd 
kan worden. Bij gebruik van glazen of steenen 
pakmiddelen zijn deze aan de volgende voor
schriften onderworpen: 

a. houders, dienende tot het vervoer van de 
onder 1°. tot 3°. genoemde sto ff en moeten ste
vig geplaatst zijn in andere sterke en met 
voldoend verpakkingsmateriaal gevulde hou
ders (metalen korven of manden, kuipen of 
kisten). De buitenste houders (behalve de kis
ten) moeten van stevige handvatten voorz ien 
zijn; 

b. voor geconcentreerd salpeterzuur met een 
specifiek gewicht van ten minste 1.48 bij 15° 
Celsius (46.8° Baumé) en 1·ood rookend sal 
peterzuur moet het glazen of steenen vaatwerk 
in de kisten enz. omgeven zij n door infuso
riënaarde of andere, daarvoor geschikte, droge 
poederachtige stof tot eene hoeveelheid, welke 
ten minste gelijk staat met hun inhoud; 

c. het onder a en b bedoelde verpakkings
materiaal wordt niet vereischt, wanneer het 
g lazen vaatwerk geplaatst wordt in ijzeren 
omhulsels, die het geheel omsluiten, en door 
stevige, met asbest voorziene veeren zoodanig 
vastgezet is, dat het daarin n iet bewegen kan; 

d. voor bromium (4°.) moet het glazen of 
steenen vaatwerk geplaatst zijn in sterke hou
ten of metalen houders en tot aan den h a ls 
met asch, zand, infusoriënaarde of dergelijke 
niet brandbare stoffen omgeven zijn. 

(2) Brandbluschmiddelen, welke de onder 
l O

• genoemde zuren bevatten, moeten zóó ge
maakt zijn, dat het zuur er niet uit kan 
vloeien. 

(3) Met zwavelzuur (1°.) gevulde electri
sche accumulatoren moeten zoodanig in eene 
batterijkast geplaatst zijn, dat de losse cellen 
daarin niet bewegen kunnen. De batterijkast 
móet met absorbeerend verpakkingsmateriaal 
stevig in eene kist verpakt worden. Op de 
deksels der kisten moeten in het oog loopend 
de opschriften "Electrische accumulatoren" en 
,,Boven" zijn aangebracht. Wanneer de accu
mulatoren geladen zijn, moeten de polen tegen 
kortsluiting verzekerd zijn. 

Wanneer de cellen vervaardigd zijn uit weer
stand biedende stoffen, zooals hout met lood
bekleeding of verhard caoutchouc, en hun bo
vengedeelte zoodanig is ingericht, dat het 
zuur niet op gevaarlijke wijze er uit spuiten 
kan, kan de verpakking der cellen of der ac
cumulatorenbatterijen achterwege blijven, mits 
zij door doel treffende voorzieningen, zooals 
ramen, schotten, versterkingen, tegen omval
len of verschuiven en tegen beschadig ing, 
doordat andere colli op de batterij mochten 
vallen, beschermd zijn. Cellen of batterijen, 
welke in voertuigen zijn ingebouwd, behoeven 
geene bijzondere verpakking, wanneer die 
voertuigen op de spoorwagens stevig bevestigd 
of vastgesjord zijn. 

(4) Voor zwavelzuurhoudend loodslib, af-
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komstig van accumulatoren en loodkamers , 
mogen alleen dan houten pakmiddelen gebe
zigd worden, wanneer geen doorsijpelen van 
het zuur kan plaats hebben. 

(5) Houders met fluorwaterstofzuur (1°.) 
in verdunden toestand moeten van lood of 
gutta-percha zijn; houten pakmiddelen, welke 
inwendig stevig met paraffine bestreken zijn, 
zijn eveneens geoorloofd. Voor tot op ten 
minste 70 pct. geconcentreerd fluorwaterstof
zuur mogen ook ijzeren houders, met dichte, 
opgeschroefde stop, gebezigd worden. Deze 
ijzeren houders mogen, hetzij gevuld of ledig, 
alleen dan ten vervoer worden aangeboden, 
wanneer elk spoor van het zuur aan de bui
tenzijde daarvan verwijderd is . Op houders 
voor geconcentreerd fluorwaterstofzuur, hetzij 
gevuld of ledig, moet op duurzame wijze een 
goed leesbaar etiket of opschrift met de ver
melding " Tot op 70 pct. geconcentreerd fluor
waterstofzuur" zijn aangebracht en bovendien 
een etiket volgens model N°. 3. 

(6) Zwavelzuur anhyd,·ide (5°.) moet ver
pakt zijn: 

a. in sterk, goed gesoldeerd plaatijzeren of 
blikken vaatwerk, of 

b. in sterke, ijzeren , blikken of koperen 
flesschen, met stevige luchtdichte sluiting. 

Het vaatwerk en de fl essch en moeten met 
infusoriënaarde of dergelijke onbrandbare stof
fen ·stevi g verpakt zijn in sterke houten , ijze
ren of blikken pakmiddelen. 

(7) De onder 6° . genoemde stoffen moeten 
verpakt zijn: 

a. in houders van welijzer, vloeiijzer, staal, 
lood of koper, welke volkomen dicht en van 
eene goede sluiting voorzien zijn, of 

b. in glazen houders. In dit geval moeten 
de navolgende voorschriften in acht worden 
genomen : 

a:. de glazen houders moeten dikke wanden 
hebben en luchtdicht gesloten zijn met inge
slepen glazen stoppen, welke er zoodanig op 
bevestigd zijn, dat zij niet kunnen losraken ; 

~- wanneer de glazen houders meer dan 5 
K .G. bevatten, moeten zij in metalen hulsels 
geplaatst zijn. 

Flesschen van kleineren inhoud mogen. in 
sterke houten kisten verpakt worden, welke 
van binnen in zooveel vakken verdeeld zijn 
als er flesschen te verzenden zijn. Elke kist 
mag niet meer dan vier vakken hebben ; 

y. glazen houders moeten zoodanig in de 
pakmiddelen geplaatst zijn, dat zij ten minste 
30 m.M. van de wanden af staan. De ledige 
ruimten moeten zorgvuldig opgevuld zijn met 
infusoriënaarde of dergelijke niet brandbare 
stoffen; voor acetylchloride mag ook zaagsel 
gebezigd worden; 

a. op het deksel der buitenste houders moet 
eene aanwijzing betreffende den inhoud, als
ook de vermelding " Breekbaar" of eene ge
lijkwaardige aanduiding voorkomen. 

(8) Voor waterige oplossingen van water
stofsuperoxyd (7° .) moeten sterke glazen of 
steenen houders gebezigd worden, welke het 
waterstofsuperoxyd niet ontleden en wel ke niet 
volkomen luchtdicht gesloten zijn of welke 

op andere wijze het ontstaan van een te groote 
inwendige spanning verhinderen. De ballons, 

fl esschen en kruiken moeten goed verpakt zijn 
in sterke, van handvatsels voorziene kisten of 
manden. De manden moeten goed afgesloten 
zijn met een deksel. 

(9) Voor geraffineerd en gekristalliseerd 
zwavelnat1-iu•m (8°.) moeten waterdichte hou
ders, voor ruw zwavelnatrium, alsook voor 
natron-cokes, volkomen dichte ijzeren houders 
gebezigd worden. 

(10) Dubb elzwavelzure soda moet verpakt 
zijn in volkomen dichte houders, welke door 
den inhoud niet kunnen worden aangetast. Zij 
mag ook geladen zijn op open wagens, welke 
inwendig met lood bekleed zijn, met een dek
kleed zijn a fgedekt en van een inrichting 
voorzien zijn, welke de onmiddellijke aanra
king van het dekkleed met de dubbebwavel
zure soda belet. 

(11) Gemalen, ongebluschte kalk moet in 
sterke, volkomen dichte zakken verpakt zijn. 

(12) Bij het vervoer van naphtal ine, be
doeld onder 11 ° ., moet de bodem van den wa
gen door den afzender op zijn kosten met een 
dicht geweven kleed bedekt worden, om de 
naphtaline daarvan te scheiden. 

(13) I eder collo, inhoudende stoffen, ge
noemd onder l O .-6° ., moet van een etiket, 
volgens model N° . 3, zijn voorzien. Colli met 
rood rookend salpeterzuur en geconcentreerd 
salpeterzuur met een specifiek gewicht van ten 
minste 1.48 bij 15° C. ( 46.8° Baumé) moeten 
bovendien met etiketten volgens model N°. 2 
worden voorzien. 

B. Overige voorschri ft en . 

(1) Met inach tneming der voorschriften be
treffende de houders, voorkomende in hoofd
stuk A. mogen in sterke, dichte en goed ge
sloten houten pakmiddelen met andere voor
werpen worden samengepal<t: 

a. bromium (4° .) tot eene hoeveelheid van 
500 gram; 

b. zwavel zuur anhydride (5°.) tot hoeveel
heden van 2 K .G.; deze stof mag zich ook 
bevinden in sterke, dichtgesmolten glazen 
buizen, die goed vast moeten liggen in sterke, 
goed gesloten en met infusoriënaarde gevulde 
blikken houders; 

c. de onder 6°. genoemde sto ffen tot 5 
K.G.; 

d. de onder 1°., 2°. en 3° . genoemde sto f
f en, tot 10 K.G. 

De houders welke deze stoffen bevatten moe
ten stevig zijn verpakt in houten pakmiddelen. 

(2) De vrachtbrieven moeten de volgende 
uanduidingen bevatten: 

a. voor sal,peterzuur (1° .) in glazen hou
ders , het soortelijk g-ewicht bij 15° C. ; bij g-e
breke van deze aanduiding in den vrachtbrief 
wordt het salpeterzuur als geconcentreerd aan
gemerkt _[A, alinea (1), b en c]; 

b. voor zwavelzuurhoudend l oodslib, afkom
stig van accumulatoren en loodkamers , moet 
de verkl aring gegeven worden, dat het zwa
velzuur niet kan doorsijpel en ; 

c. voor afval van zwavel zuur, afkomstig 
van nitroglycerine-fabricatie, moet de verkla
ring gegeven worden, dat dit volkomen ge
denitreerd is, bij gebreke waarvan dit afval 
niet ten vervoer wordt toegelaten. 

Deze verklaring is niet noodig voor afval 
van zuren, afkomstig van nitrocellulosefabrie-
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ken; met een klein gehalte nitrocellulose 
wordt geen rekening gehouden. 

(3) De onde,· 1°. tot 5°. genoemde stoffen 
moeten op open wagens vervoerd worden. 

Echter mogen ook gesloten wagens gebe
zigd worden: 

a. voor het vervoer van onder 3°. genoem
de stoffen, wanneer deze verpakt zijn in sterke, 
dichte ijzeren vaten, welke slechts tot op ne
gen tiende gedeelte van hun inhoud zijn ge
vuld· 

b. 'voor het vervoer van bro11iiu·11• ( 4°.) bij 
hoeveelheden van ten hoogste 500 gram, van 
zwavelzuur anhyd1·ide (5°.) bij hoeveelheden 
van ten hoogste 2 K.G. en van de onder 1 °., 
2°. en 3°. genoe11ide stoffen bij hoeveelheden 
van ten hoogste 10 K .G., hetzij afzonderlijk 
dan wel met andere voorwerpen samengepakt, 
onder voorwaarde, dat de houders zorgvuldig 
in een sterk houten omhulsel vastgezet zijn . 

(4) De waterige oplossingen van waterstof
superoxyd met een ge[ialte van meer dan 6 
pct., doch niet m eer dan 35 pct. gewichtsdee
len waterstofsuperoxyd (7°.), alsook zwavel
natrium en natroncokes {8°.) worden in ge
sloten of op open met dekkleeden gedekte 
wagens vervoerd; de waterige oplossingen van 
waterstofs·upe,·oxyd met meer dan 35 pct. ge
wichtsdeelen waterstofsuperoxyd (7° .) moeten 
steeds in bijzonder voor dit vervoer ingerichte 
wagens (b.v. potwagens) worden vervoerd. 

(5) L edige pakmiddelen, welke de onder 
1°. tot 5°. genoemde stoffen bevat hebben, 
moeten, wanneer zij als stukgoed ten vervoer 
worden aangeboden, goed gesloten of volko
men gereinigd zijn. Op den vrachtbrief moet 
zijn aangegeven, wat zij te voren bevatten. 

(6) De in de alinea's (3) en (5) gegeven 
voorschriften zijn niet van toepassing op 
brandblusch11iiddelen noch op electrische accu-
11iulatoren [ A, punten ( 2) en ( 3)]. 

(7) Houders met fluorwat ers tofzuur (1°.) 
moeten met den sluitdop naar boven geplaatst 
zijn. 

(8) Op houders van ketelwagens, dienende 
tot het vervoer van bijtende stoffen, zijn de be
palingen, voorkomende onder A , alinea (1), 
met uitzondering van die onder a tot d van 
toepassing. 

(9) Gemalen ongeblmchte kalk in zakken 
mag slechts in gesloten wagens vervoerd wor
den. 

(10) Is in den vrachtbrief vermeld, dat de 
ruwe nap·htaline door behandeling in hydrau
lische persen of in centrifuges van zijn olie
houdende bestanddeelen zoodanig bevrijd is, 
dat geen vochtafscheiding meer mogel ijk is, 
dan wordt de ruwe naphtaline onvoorwaarde
lijk ten vervoer toegelaten. 

C. Vervoer. 

(1) De onder 3°. genoemde &tof/en worden 
als ijlstukgoed ten vervoer toegelaten, wan
neer zij overeenkomstig de voorschriften, ge
geven onder B , alinea (3), a, verpakt zijn. De 
onder 1 °. tot 3° . genoemde stoffen bij hoeveel
heden van ten hoogste 10 K.G., bro,nium tot 
500 gram en zwavelzuur anhydride tot 2 K .G. 
worden ook in de onder B , alinea (3), b, aan
geduide verpakking als ijlstukgoed ten ver
voer toegelaten. 

(2) Deze beperking geldt niet voor brandr 

bluschmiddelen en voor electrische accumula
toren [A, punten (2) en (3)]. 

D. Uitzonderingen op de voorschriften 
onder A, B en G. 

Aan deze voorwaarden zijn niet onderworpen, 
de stoffen van klasse V, welke voor weten
schappelijk onderzoek of voor pharmaceutisch 
gebruik in hoeveelheden van niet meer dan 
1 K. G. (van elke stof) worden verzonden, 
mits zij verpakt zijn in dicht sluitend, glazen 
of steenen vaatwerk, hetwelk wederom zorg
vuldig in sterke, dichte en goed sluitende 
houten kisten is geplaatst. 

KLASSE VI. 
WALGING WEKKENDE EN KWALIJK 

RIEKENDE VOORTBRENGSELEN. 

'l'en vervoer worden toegelaten : 
1 °. Verse/ie peezen, niet gekalkt versch, 

lijmleder, 1 alsook afval van deze beide soor
ten stoffen, de niet van beenderen en weeke 
deel en ontdane versche hoornen en hoeven; 
verder de niet van vleesch en andere weeke 
deel en ontdane versche beenderen, alsook 
andere kwalijk riekende en walging wekkende 
dierlijke stoffen, voor zoover zij niet hieronder 
genoemd zijn. 

2°. Ongezoute versche huiden. 
3°. Gereinigde of droge beenderen, gerei

nigde of droge hoornen en hoeven. 
4°. V ersche kalvermagen, welke van alle· 

overblijfselen van voedsel ontdaan zijn. 
5°. Uitgeperste bezinksels uit de ketels der· 

lij,nfabrieken (kalkaardige bezinksels, over
blij fsels van het kalken van lijmleder of afvaL 
voor bemesting) . 

6°. Overblijfselen als onder 5°. genoemd, in
niet uitgepersten toestand. 

7°. M et stroo vermengde stalmest. 
8°. Andere faecal e stoffen, met inbegrip. 

van latrinestoffen. 

VERVOERSVOORWAARDEN. 

A. V erpakking. 

(1) De hierna genoemde stoffen moeten~ 
wanneer zij als stukgoed worden aangeboden, 
a ls volgt verpakt zijn: 

a. de onder 1°., 5°. en 6°. genoemde: 
in sterke, dichte, goed gesloten houten pak

middelen (vaten, kuipen of kisten); de in
houd mag niet op hinderlijke wijze door den. 
reuk merkbaar zijn; 

b. de onder 2°. genoemde: 
in sterke, volkomen dichte, goed gesloten. 

houten pakmiddelen (vaten, kuipen of kis
ten), of in sterke, volkomen dichte en goed 
gesloten zakken, welke met doeltreffende des
infectiemiddelen, zooals karbolzuur, lysol, op 
zoodanige wijze gedrenkt zijn, dat de rottige 
lucht van den inhoud niet merkbaar is; het 
gebru ik dezer zakken is evenwel beperkt tot. 
de maanden November, December, Januari en. 
Februari; 

c. de onder 3°. genoemde: 
in dichte pakmiddelen (vaten of kuipen) of 

in sterke zakken; 

1 Gekalkt nat lijmleder wordt onvoorwaar
delijk ten vervoer toegelaten. 
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d. kalvermagen (4°.): 
in sterke, volkomen dichte en goed gesloten 

houten pakmiddelen (vaten of kuipen) ; in de 
maanden April tot en met September moeten 
de ka lvermagen zóó gezouten zijn, dat per 
maag 15 tot 20 gram keukenzout gebruikt 
zijn; bovendien moet op den bodem van het 
pakmiddel en op de magen, di e de bovenste 
laag vormen eene ten minste 1 c.M. dikke 
laag zout g~strooid worden; de vrachtbrief 
moet eene verklaring bevatten, behelzende dat 
deze voorschriften zijn nageleefd; 

e. hondenvuil (8°.): 
in sterke, volkomen dichte en goed gesloten 

houten of metalen pakmiddelen; 
f. duivenmest (8°.): 
in sterk, dicht, goed gesloten houten vaat

werk (vaten of kuipen); droge duivenmest 
mag ook in sterke, volkomen dichte zakken 
verpakt zijn. 

Aan de buitenzijde der pakmiddelen mag 
geen spoor van den inhoud kleven. 

(2) Voor wagenladingen gelden de volgen
de voorschrift.en : 

a. Stoffen genoemd onder 1°. en 2°.: 
1 °. bij gebruik van gesloten, speciaal inge-

1·ichte, met goed werkende luchtververschings
toestellen uitgeruste wagens is verpakking niet 
noodig. De stoffen moeten met karbolzuur van 
ten minste 5 pct. of met andere doeltreffende 
ontsmettingsmiddelen zoodanig doortrokken 
zijn, dat de rottige 1 ucht van den inhoud niet 
merkbaar is; 

2°. bij gebruik van gewone open goederen
wagens geldt het volgende: 

a. van 1 Maart tot 31 October moeten dP. 
stoffen in zakken verpakt zijn; deze zakken 
moeten met de onder 1 °. genoemde ontsmet
tingsmiddel en zoodanig doortrokken zijn, dat 
d e rottige lucht van den inhoud niet merk
baar is. Elke zending van deze soort moet af
gedekt zijn met een dekkleed van sterk weef
sel (hoplinnen), hetwelk met ·eene oplossing 
van een der vorengenoemde ontsmettingsmid
delen gedrenkt is; dit dekkleed moet weder 
geheel overdekt zijn met een groot, water
dicht, ongeteerd dekkleed; 

[3 . van den l sten November tot einde Fe
bruari wordt geene verpakking in zakken ge
vorderd. Evenwel moeten de zendingen even
eens afgedekt zijn met een hoplinnen dek
kleed en dit weder volkomen overdekt zijn 
met een groot, waterdicht, ongeteerd dek
kleed. Het eerste dekkleed moet, indien noo
dig, met een der onder 1 °. genoemde ont
smettingsmiddelen gedrenkt zijn, zoodat geen 
rottige lucht merkbaar is; 

y. wanneer de ontsmettingsmiddelen niet 
vermogen de rottige lucht weg te nemen, 
moeten de zendingen zoodanig verpakt zijn in 
sterke, volkomen dichte, goed gesloten vaten 
of kuipen, dat de lucht van den inhoud niet 
merkbaar is. 

b. De onder 3°. genoemde stoffen verei
schen geene bijzondere verpakking; wanneer 
zij onverpakt worden aangeboden op open 
wagens, moet de lading echter geheel met 
waterdichte dekkleeden zijn afgedekt. 

c. Kalve,·,nagen (4°.) moeten op de in 
.alinea (1) d aangegeven wijze verpakt zijn. 

d. De onder 5°. genoemde stoffen moeten 
,volkomen afgedekt zijn door twee op elkaar 

liggende waterdichte en ongeteerde dekklee
den. Het onderste dekkleed moet zoodanig 
met doetreffende ontsmettingsmiddelen (ca1·
bolzuur, lysol, enz.) doortrokken zijn, dat 
geene rottige lucht merkbaar is. Tusschen de 
dekkleeden moet eene laag droge gebluschte 
kalk, turfmolm of gebruikte run zijn uitge
spreid. 

e. De onder 6°. genoemde sto ffen moeten 
overeenkomstig de in alinea (1) a gegeven 
voorschriften verpakt zijn. 

f. De niet stroo vermengde stalmest be
hoeft niet verpakt te zijn, doch moet, wan
neer hij onverpakt is, met waterdichte dek
kleeden volkomen bedekt zijn. 

Il· De onder 8°. genoemde stoffen moeten 
in sterke, volkomen dichte, goed gesloten 
houders verpakt zijn. D,·oog hondenvuil en 
droge duiven,nest mogen ook verpakt zijn in 
sterke waterd ichte zakken. 

B. Overige voorschriften. 

(1) De Spoorweg kan het vervoer tot be
paalde treinen beperken, vooruitbetaling der 
vracht vorderen, eveneens bijzondere bepa
lingen treffen omtrent den tijd en den termijn 
van laden en lossen, alsook omtrent het aan
en wegvoeren. De Spoorweg kan verlangen, 
dat de dekkleeden door den afzender verstrekt 
worden. 

(2) De onder 7°. en 8°. genoemde stoffen 
(met uitzondering van hondenvuil en duiven
mest) worden niet als stukgoed aangenomen. 

(3) De met hondenvuil gevulde houders 
mogen niet gerold worden en moeten over
eindstaande vervoerd worden. 

(4) De Spoorweg is bevoegd de ~9oorwa
gens, welke gediend hebben tot het vervoer 
van losse ladingen der onder 1°., 2°., 3°. en 
7°. genoemde sto ffen of van ladingen der on
de·r 8°. genoemde stoffen, telkenmale dat zij 
gebezigd zijn, te reinigen of ontsmetten. De 
rninigings- en ontsmettingskosten drukken op 
de zending. 

(5) Mocht eene kwalijk riekende lucht be
speurd worden, dan kan de Spoorweg, ten 
einde die lucht weg te nemen, de stoffen te 
all en tijde met doeltreffende ontsmettingsmid
d: l en doen behandelen; de kosten komen ten 
laste van de zending. 

(6) De onder 3°. en 4°. genoemde stof fen 
mogen in gesloten wagens vervoerd worden. 
Zij mogen niet met voedingsmiddelen of met 
genotmiddelen samen geladen worden. 

De onder 1°., 2°., 5°., 6°., 7°. en 8°. ge
noemde stoffen moeten op open wagens ver
voerd worden [zie ook A (2) a, 1°.]. Het ver
voer van droog hondenvu.il moet, wanneer dit 
verpakt is overeenkomstig de voorschriften, 
voorkomende onder A (2) Il, laatsten zin, in 
gesloten wagens of op open wagens met goed 
sluitende dekkleeden plaats hebben. 

(7) Het ledige vaatwerk en de dekkleeden, 
welke gediend hebben voor het vervoer van de 
stoffen der klasse VI, moeten volkomen ge
reinigd en zoodanig met doeltreffende ont
smettingsmiddelen behandeld worden, dat zij 
geene rottige lucht verspreiden. Uit den 
vrachtbrief moet blijken, waartoe zij gediend 
hebben. Het vervoer :noet op open wagens 
geschieden. 
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C. Ven•oer. 

De in klasse VI genoemde stoffen, de ledige 
pakmiddelen, welke deze stoffen bevat hebben, 
en de teruggaande dekkleeden die bij dat ver
voer gediend hebben, worden niet a ls ijlstuk
goed vervoerd. 

MODEL VAN ETIKET N°. l. 

Afmetingen voor het beplakken: 
van de coll i : 10 X 14 cM. 
van den wagen: 15 X 20 cM. 

.MODEL VAN ETIKET N°. 2. 

Afmetingen voor het beplakJi:en: 
van de coll i 12 X 12 cM. * 
van den wagen: 17 X 17 oM. * 

* Langs· de rechtshoekszijden gemeten. 
JfJ2h 

MODEL VAN ETIKET N°. 3. 

Afmetingen voor het beplakken: 
van de colli : 10 X 14 cM. 
van den wagen: 15 X 20 cM. 

MODEL VAN HE'l' ETII{ET 

,,Voorzichtig rangeeren". 

Scha al: 1 : 8. 

Voorzichtig rangeer en! 

BIJLAGE lf. 

VOORSCHRIFTEN betreffende het vervoer 
der in a1·tikel 62, § 2, b, bedoelde, voor 
1-ijksdienst en door rijksambtenaren te ver
zenden stoffen. 

I. (1) Buskruit en ,neelpulve,· moeten ge
pakt zijn in luchtdicht gesloten koperen 
kisten of in houten kisten, voorzien van een 
luchtdicht gesloten blikken of zinken binnen
kist; gewoon buskruit mag ook in een linnen 
zak, ,neelpulver in een lederen zak, geplaatst 
zijn in een buskruitton, waarvan bij meelpul
vcr de naden zorgvuldig met papier beplakt 
moeten zijn. 

(2) Voor de verpakking van los pi·isma-
64 
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tisch kruit zijn kisten te bezigen, uit planken 
van gaaf hout vervaardigd, die, bij kisten 
van 50 K .G. buskruit, ten minste 26 milli
meter dik moeten zijn. De zijwanden der kis
ten moeten door zwaluwstaarten onderling 
zijn verbonden en de bodem en het deksel be
vestigd zijn m('t vastgelijmde houten pinnen of 
wel met houtschroeven van geel koper van ge
noegzame lengte. 

(3) 'l'en einde het heen en weer bewegen 
vau de buskruitprisma's te verhinderen, moe
ten zich in de kist twee bladen van vilt of 
van eene dergel ij ke elastische stof bevinden, en 
wel één aan eene opstaande zijde en een an
dere onder het deksel van de kist. 

II. (1) Kardo ezen moeten gepakt zijn i11 
houten kisten, voorzien van een luchtdicht ge
sloteu blikken of zinken binnenkist, of wel in 
een buskruitton, als buskruit, met dien ver
stande, dat de linnen zak vervalt. 

(2) Met buskruit gevulde kardoeshulzen 
(metalen kardoezen) moeten in stevige houten 
kisten zoodanig verpakt zijn, dat zij onderling 
eii et kunnen verschuiven. 

(3) In de tot het vervoer van buskruit en 
kardoezen gebezigde, hiervoren genoemde ki s
ten en tonnen mogen geen ijzeren nagels of 
spijkers, schroeven, hoepels of andere ijzeren 
bevestigingsmiddelen gebruikt worden. 

III. Voorwerpen tot het ont8teken van ge
schut en projectiellading, bevattende ontplof
hare stof , moeten gepakt zijn in luchtdicht ge
sloten trommels of bussen, geplaatst in ste
vige pakkisten. 

IV. Voorwe,·pen tot verl ichting en tot 
brandstichting, bevattende geene ontplofbare, 
,loch alleen l icht ontvla11i bare stof, moeten ge
pakt zijn in buskruittonnen of in stevige pak
kisten, waarvan de naden zorgvuldig met pa
pier overplakt zijn. 

V. Vuurpijlen en seinlichten moeten ge
pakt zijn in houten kisten, met luchtdicht ge
sloten zinken of bl ikken binnenkist of trom
mel. 

VI. Sterren tot vuurpijlen moeten zich be
vinden in luchtdicht ge loten flesschen, ge
pakt in stevige kisten of manden. 

VIL Voorwerpen tot het ontsteken van 
,nijnen moeten gepakt zijn in stevige houten 
kisten. 

VIII. Gevulde springprojectielen, de buis 
voorzien van een veiligheidsbeugel, de buis 
zonder ontstekingsmiddel (slagdop of slagdop
koker), of wel zonder buis, doch in dat geval 
met buisgatschroef, alsmede granaat-, granaat
kartets- en kartetsladingen ( eenheidspatronen 
voor geschut) met buis of met buisgatschroef, 
rnoeten verpakt zijn in de daarvoor bestemde 
projectielk isten en in de munitiek isten van 
munitie-voorwagens of caissonachterwagens. 

IX. Patronen voo,· handvuurwapenen en 
van slaghoedjes voorziene patroonhulzen moe
ten gepakt zijn in de daarvoor bestemde kisten. 

X. Voor ieder collo van de vorenbedoelde 
;.roederen mag het bruto-gewicht (inclusief de 
,·erpakking) niet meer bedragen dan 90 K.G., 
•1itgezonderd voor buskruit , verpakt in koperen 
buskru itkisten, waarvoor een maximum-ge-

wicht van 130 K.G. per collo is toegelaten , 
en gevulde springprojectielen voor het veld 
geschut, in de daa rvoor bestemde kisten ge 
pakt, waarvoor · geen maximum-gewieht is be 
paald. 

XI. A. V eiligheidsmaatregelen bij het la 
den en tijdens het vervoer. 

(1) Elke verzending van de onder I - VII1 
genoemde stoffen mag slechts plaats hebbe11 
na voorafgaande kennisgeving aan- en in over . 
leg met de bestuurders van den betrokke1, 
Spoorweg. 

(2) Bij het laden en gedurende het vervoe, 
mag noch vuur noch open licht gebezigd eu 
mag er evenmin gerookt worden. 

(3) H et laden mag nimmer uit de goede 
renloodsen of aan de verhoogde los- en laad 
plaats, maar moet op de meest afgelege1, 
zijsporen of de bijzonder hiervoor aangeweze1, 
plaat en geschiedên, die met gewone vaar 
of voertuigen zijn te bereiken, of uit loodsen . 
die van de goederenloodsen gescheiden zijn e11 
niet tevens tot andere doeleinden gebruik, 
worden. 

(4) Zooveel mogelijk geschiedt het lade11 
kort vóór het vertrek van don trein, waarmed,, 
het vervoer moet plaats vinden. 

(5) Het laden geschiedt door de zorgeu 
van de afzenders. 

(6) H et voor laden speciaal benoodigdt' 
klein materieel en de waarschuwingsmiddel er: 
(kleeden, vlaggen en dergelijke) worden doo, 
den afzender verstrekt en op de plaats va,, 
bestemming met de zending afgeleverd. 

(7) Bij het laden zijn schokken zorgvuldig 
te vermijden. De kisten, tonnen, enz. moge,, 
nimmer gerold en evenmin afgeworpen wor 
den. 

(8) Ook zijn de kisten, tonnen, enz. in de11 
spoorwegwagen zoodanig te plaatsen en te be
vestigen, dat churen, schuddE:n, stooten, om
kantelen en afvall en voorkomen worden. 

(9) In het bijzonder mogen de tonnen niet 
rechtop geplaatst, maar moeten deze gelegcl 
worden, evenwijdig met de langszijden van der · 
wagen en door houten stopblokken, welke me, 
haren kleeden bedekt zijn, tegen elke rollendt
beweging verzekerd worden. 

(10) Voor de verlading en het vervoer mu
gen slechts gesloten goederenwagens worden 
gebezigd, voorzien van elastische stoot- en 
trektoestellen en van stevige daken, doch zoo
veel doenlijk zonder remtoestell en. 

(11) H et vervoer geschiedt verder alleen 
in wagens, waarin zich geene stoffen bevin
den als bedoeld in de klassen Ia, Ib, I c, I d, I e, 
II, III en V van Bijlage I . 

(12) De deuren, evenals de vensters der 
wagens moeten gesloten blijven en de scheuren 
en reten met eene andere stof dan papier door 
den afzender worden dichtgemaakt. 

(13) Kardoezen en gevulde projectielen in 
de munitiekisten, geplaatst op de onderstellen, 
mogen, mits behoorlijk bewaakt, ook in open 
wagens vervoerd worden. 

(14) Uiterlij k moeten de wagens kenbaar 
zijn door vierkante zwarte vlaggetjes (waarop 
eene witte " B"), die boven aan de voor- en 



1007 9 NOVEMBB:R (S.415) 1928 

achterzijde, of wel aan de beide langszijden 1 
moeten worden aangebracht. 

(15) Wanneer op het stationsterrein eene 
locomotief voorbij de laadplaats of 1·eeds be
laden wagens rijdt, dan moeten de vuurdeuren 
en de aschklep gesloten blijven en mag de 
blaaspijp niet vernauwd worden. 

(16) Gedurende het voorbijrijden der loco
motief moeten de deuren van de wagens ge
sloten blijven en moet het buiten de wagens 
zich bevindende gedeelte der zending met een 
dekkleed zorgvuld ig beschut, en ook het laden 
zoo lang gestaakt worden. 

(17) De beladen wagens mogen, zoowel op 
het station van afzending als ook op de tus
schenstations en op het station van bestem
ming, slechts dan door de locomotief voortbe
wogen worden, wanneer zich tusschen de wa
gens en de locomotief ten minste vier niet met 
licht ontvlamba re voorwerpen beladen wagens · 
bevinden. 

(18) Als licht ontvlambare voorwerpen, in 
den zin van de bepaling sub B (4), worden 
niet aangemerkt steenkolen, bruinkolen, co
kes en hout. 

(19) De wagens mogen nimmer afgestoo
ten worden en moeten ook bij het aankoppelen 
met de meeste voorzichtighei d worden voort
bewogen. 

(20) Bij een langdurig oponthoud moeten 
de beladen wagens op de meest verwijderde 
zijsporen worden gebracht. 

(21) Duurt het oponthoud vermoedelijk lan
ger dan één uur, dan is de burgemeester è.er 
gemeente te verwittigen, ten e inde dezen in 
staat te stellen de voor de openbare veiligheid 
noodig blijkende voorzorgsmaatregelen te tref
fen. 

{22) Wordt gedurende het vervoer aan den 
wagen of aan de lading eenige onregelmatig
heid waargenomen, dan moet de wagen, onder 
inachtneming van a lle voorzorgsmaatregelen, 
uit den trein verwijderd en zoo noodig over
geladen worden. Behalve het hier voorziene 
geval, is het lossen of overladen gedurende 
het vervoer gehee l verboden. 

B. Treinen waarmede het ve,·voer rnag 
plaats heb ben en. plaatsing van de wagens in 
den trein. 

(1) H et vervoer mag alleen plaats hebben 
met bijzondere treinen, met goederentreinen, 
en op baanvakken, ·waarop geene goederen
treinen loopen, met gemengde treinen; het 
vervoer a ls ijlgoed is verboden. 

(2) H oeveelheden, welke meer dan één wa
gen vereischen, mogen slechts met bijzondere 
treinen worden vervoerd . 

(3) Van het voornemen tot vervoer met 
bijzondere treinen moet aan den Spoorweg, 
door welken de afzending moet plaats hebben, 
ten minste 5 dagen vóór de aanbieding onder 
nadere aanduiding van de gewenschte trans
portroute kennis worden gegeven. 

(4) De beladen wagens moeten in de trei
nen zoover mogelijk van de locomotief ver
wijderd, doch in dier voege geplaatst worden, 
dat zij nog door drie wagens gevolgd worden, 
die niet beladen zijn met licht vuurvattende 
goederen. 

(5) Vier dergelijke wagens moeten de .be
laden wagens voorafgaan. Deze laatste zijn 
aan elkander evenals aan de voorafgaande en 
volgende wagens stevig te koppelen, en aan 
elk station, waar het oponthoud dit toelaat, 
inoet de koppeling zorgvuldig onderzocht wor
,len. 

(6) Vóór zoowel a ls achter de wagens, 
11 aarin los buskruit in hoeveelheden van niet 
meer dan 100 kilogram of andere ontplofbare 
stoffen in geene grootere hoeveelheden dan 
150 kilogram geladen zijn, wordt de plaatsing 
van afzonderl ijke schutwagens niet vereischt. 

(7) Noch aan den beladen wagen, noch, in
dien het vervoer met gewone treinen plaats 
vindt, aan den eerstvoorafgaanden en aan den 
eerstvolgenden wagen, mogen de remmen be
diend worden. 

(8) Daarentegen moet de laatste wa~;u,1 van 
den trein voorzien zijn van eene reminrichting 
en deze ook bediend worden. 

C. Begel eiding der zendingen. 
Bij aanbieding van meer dan één wagen is 

van Rijkswege een geleide mede te geven, 
dat belast is met de bijzondere bewaking der 
zending. De geleiders mogen gedurende het 
vervoer noch in, noch op de beladen gesloten 
wagens plaats nemen. 

D. K ennisgeving aan de stations. 
( 1) Alle stations, die bij het vervoer worden 

aangedaan, moeten vanwege den Spoorweg 
tijdig worden verwittigd van het vertrek, 
respectievelijk de aankomst der zendingen, 
opdat alle onnoodig oponthoud vermeden, uit 
den aard va.n het spoorwegvervoer ontstaande 
gevaar verminderd en buitendien ook elke 
andere oorzaak van gevaar voorkomen warde. 

(2) Moet eene zending op eenen anderen 
spoorweg overgaan, dan is de betrokken Spoor
weg zoo spoedig mogelijk van den aanvoer der 
zending te verwittigen. 

E. Aankornst aan het station van bestern
rning en aflevering van de zendingen. 

(1) De zendingen moeten den geadresseerde 
door het station van bestemming, dat zijner
zijds door een der vóórgelegen stations, onder 
opgave van den trein , moet worden verwit
tigd, reeds vóór aankomst aangekondigd wor
den en buitendien zal ook, onmiddellijk nà 
aankomst, hiervan kennis gegeven moeten 
worden. 

(2) De inontvangstneming moet binnen drie 
uren en het lossen binnen de daarop volgende 
negen uren, na kennisgeving van aankomst 
der zending, gesch ieden. 

(3) Zendingen onder geleide (vergelijk het 
bepaalde hierboven sub C), welke binnen den 
voorgeschreven termijn van drie uren niet in 
ontvangst genomen worden, moeten zonder 
verder verwijl door het geleide worden overge
nomen. Is de zend ing 12 uren na aankomst 
niet weggevoerd, dan moet zij aan het plaatse
lijk bestuur te,· verdere beschikking worden 
overgegeven en door dit onverwijld van het 
stationsterrein worden weggevoerd. Dit moet 
ook geschieden - eveneens op tusschenstations 
- wanneer de zending in zoodanigen toestand 
verkeert, dat het langer verblijf op het sta-
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tion of het verder vervoer gevaarlijk wordt 
geacht. 

(4) Tot de inontvangstneming moet de 
zending onder speciaal toezicht gesteld wor
den. 

(5) Het lossen, evenals het eventueel noo
dige opslaan, mag niet in de goederenloodsen 
of op de verhoogde los- en laadplaatsen ge
schieden, maar alleen op de meest verwijderde 
zijsporen of de bijzonder h iervoor aangewezen 
plaatsen, die met ge_wone vaar- of voertui&en 
zijn te bereiken, of in loodsen, die van de 
goederenloodsen gescheiden zijn en niet tevens 
tot andere doeleinden gebruikt worden, een 
en ander onder inachtneming der hierboven 
sub A gegeven voorschriiten, voor zooveel 
deze toepasselijk zijn. 

(6) Bij alle vorenbedoelde zendingen za l 
het buitenste pakmiddel moeten voorzien zijn 
van een duidelijk opschrift, a l naar ge lang 
van den inhoud, als "buskruit", ,,meelpulver", 
,,munitiën" of "ernstvuurwerken". 

BIJLAGE III. 
(Zie art. 107, § 3. ) 

1. De voor het vervoer van dieren dienende 
voorwerpen als kooien, hokken, kisten , man
rl en zakken, enz., moeten ruim en luchtig 
zij n'. De dieren mogen niet gekneveld zijn. 

2. De bodem van kooien en dergelij ke moet 
dicht zijn en bedekt met hooi, stroo, zand, 
turfmolm of zaagsel. De zijwanden moeten 
tot zoodanige hoogte dicht zijn, dat verontrei
niging van den wagen door vuil of stroo zoo
veel doenlijk buitengesloten is; deze bepaling 
geldt niet bij vervoer van gevogelte in wagen
lad ingen. De voorwerpen, waarin de dieren 
zich bevinden, moeten zoodanig van randen, 
latten en dergelijke voorzien zijn, dat bij op 
elkaar laden tusschen den bovenwand van het 
eene voorwerp en den bodem van het daarop 
geplaatste eene vrije ruimte van ten minste 
3 c.M. hoogte open blijft. Kooien en derge
lijke moeten zoo hoog zijn, dat de dieren 
rechtop er in kunnen staan; bovendien moeten 
zij , indien zij geheel of gedeeltelijk uit latten 
bestaan, zoodanig zijn ingericht, dat de die
ren er geen lichaamsdeelen door kunnen 
wringen. 

De voor het vervoer van dieren gediend heb
bende voorwerpen mogen niet dan na grondige 
r iniging opnieuw daarvoor worden gebruikt. 

3. In een wagen mogen slechts zoovele die
ren van groote gestalte worden geladen als er 
in kunnen staan, zonder tegen el kan der of te
gen de zijwanden van den wagen te worden 
gedrongen; voldoende is, dat een man zich 
tusschen de ingel aden dieren kan bewegen. 
Worden de dieren dwars in den wagen ge
plaatst, dan moet bovendien tusschen de die
ren en de wagenwanden zooveel ruimte open
blijven, dat de dieren zich niet den kop of de 
achterdeelen openschaven of op andere wijze 
kunnen verwonden. Slechts zoovele dieren van 
kleine gestalte mogen, ook indien het vervoer 
in kooien en dergelijke plaats vindt, worden 
bijeengel aden, dat alle in taat zijn zich op 
den bodem neer te leggen en niet genoodzaakt 
zijn op elkander te staan of te liggen. 

4. Dieren van groote en van kleine gestalte 

en dieren van orerschillende soorten en ge
slachten mogen in denzelfden wagen slechts 
worden geladen en in dezelfde kooi en derge
lijke slechts worden geplaatst, indien de ver
schillende soorten en - voor zoover paarden 
en vee betreft - geslachten door schotten van 
planken of latwerk van elkander worden ge
scheiden. Deze bepaling is niet toepassel ijk op 
het vervoer van zoogende dieren en daarbij 
behoorende jongen. 

5. De bodems van open wagens en die van 
wagens met daken, waarvan de wanden uit 
latwerk bestaan, mogen niet met licht ont
y]ambare stoffen bestrooid worden. 

10 November 1928. BESLUIT, houdende be
palingen omtrent vervoer en nederlagen 
van suiker in een deel van het terrein, 
omschreven in artikel 162 der algemeene 
wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad 
n°. 38) gelegen binnen de provinciën 
Limburg en Noord-Brabant. S. 416. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 9 October 1928, n°. 121, Accijn
zen· 

G~zien artikel 87, § 3, der Suikerwet 1924 
(Staatsblad n°. 425), gewijzigd bij de wet van 
21 Juli 1927 (Staatsblad no. 256) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 October 1928, n°. 2.5) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 November 1928, n°. 73, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. De bepalingen van artikel 87, § 1, der 

Suikerwet 1924 (Staatsblad n°. 425), gewijzigd 
bij de wet van 21 Juli 1927 (Staatsblad n°. 256), 
omtrent het vervoer en de nederlagen van 
suiker op het terrein van toezicht langs de 
grenzen, omschreven in artikel 177 der Alge
meene wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad 
n°. 38), worden uitgestrekt tot de buiten dat 
terrein vallende gedeelten van het ter rein aa.n 
de landzijde, omschreven in artikel 162 der 
laatstbedoelde wet, gelegen binnen de provin
ciën Limburg en Noord-Brabant. 

2. Onze Minister van Financiën is bevoegd 
van het terrein tot hetwelk ingevolge artikel 1 
van dit besluit de daargenoemde bepalingen 
worden uitgestrekt, gedeelten aan te w~jzen 
voor welke die bepalingen weder buiten werking 
worden gesteld. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrüt 
zal worden gezonden aa.n den Raad van State. 

H et Loo, den !Oden November 1928. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Financiën, De Geer. 
(Uit,geg. 21 Nov. 1928.) 
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12 November 1928. BESLUIT, houdende vl'ij
stelling van wegenbelasting aan in Duitsch
land wonende of gevestigde houders van 
motorrijtuigen. S. 417. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 13 Juli 1928, n°. 158, Afdeeling 
Directe Belastingen ; 

Gezien art. 6, 3• lid, der Wegenbelastingwet; 
Den Raad van State gehoord (Advies van 

31 Juli 1928, n°. 24); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 7 November 1928, n°. 4, 
Afdeeling Directe Belastingen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Vrijstelling van wegenbelasting 

wordt verleend : 
1. aan in Duitschland wonende of gevestigde 

houders van autobussen terzake van auto
bussen, welke uitsluitend worden gebezigd in 
een geregeld en door de bevoegde autoriteiten 
toegelaten verkeer, dat zich over de Neder
landsch-Duitsche grens uitstrekt, voor zoover 
dit verkeer op Nederlandsch grondgebied plaats 
vindt; 

2. aan in Duitschland wonende douane- en 
andere belasting-autoriteiten terzake van de 
motorrijtuigen voor zoover deze op N ederlandsch 
grondgebied gebezigd worden voor dienstreizen 
in het Nederlandsch-Duitsche grensverkeer. 

2. Aan den belastingplichtige die ingevolge het 
vorig artikel aanspraak op vrijstelling heeft, 
wordt op zijn verzoek door den bevoegden 
Nederlandschen ambtenaar een kostelooze be
lastingkaart uitgereikt. 

3. Onze Minister van Financiën wordt ge
machtigd voorschriften te geven voor de uit
voering van dit besluit. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
St,a,atsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden a-an den Raad 
van State. 

Het Loo, den 12den November 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, De Geer. 
(Uitgeg. 26 Nov. 1928.) 

12 November· 1928. BESLUIT tot vaststelling 
van het getal tot gewoon dienstplichtige 
bestemde ingeschrevenen der lichting 1929, 
dat bestemd wordt voor de zeemacht. 
s. 418. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Defensie van 7 November 1928, VII• Afd. 
no. 201 ; 

Gelet op art. 27, tweede lid, a, der Dienst
plichtwet, op art. 56, eerste lid·, van het Dienst
plichtbesluit en op Ons besluit van 6 Augustus 
1928 (Staatsblad n°. 319) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Van de 23,715 tot gewoon dienstplichtige 

bestemde ingeschrevenen der lichting 1929 
worden 1100 bestemd voor de zeemacht. 

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

Het Loo, den 12den November 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, Lam b o o y. 
(Uitgeg. 21 Nov. 1928.) 

12 November 1928. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Verord. op de winkelsluiting 
voor Dordrecht art. 5.) De in art. 5 der 
Verord. op de winkelsluiting voor Dor
drecht voorkomende woorden "verkoopen" 
en "ten verkoop aanbieden" luiden ge
heel algemeen en omvatten derhalve mede 
het plegen dier handelingen door middel 
van een automaat. De bedoeling om de 
beteekenis dier woorden te beperken tot 
een persoonlijk optreden bij genoemde han
delingen is niet in de verordening tot 
uiting gekomen. Ook al zou zulk een 
beperking in de bedoeling van den ge
meenteraad hebben gelegen, dan zou deze 
bedoeling nimmer in de plaats kunnen 
treden van de duidelijke bewoordingen der 
verordening. •· 

Op het beroep van P . E., requirant van 
cassatie tegen een tegen hem gewezen vonnis 
van de Arr.-Rechtbank te Dordrecht van 29 
Juni 1928, waarbij hij in hooger beroep met 
vernietiging van een vonnis van het Kanton
gerecht te Dordrecht van 9 Mei 1928, ter 
zake van: ,,het in de gemeente Dordrecht op 
uren gedurende welke het volgens het tweede 
lid ..Jan art. 1 der Verordening op de winkel
slui ting verboden is een winkel voor het pu
bliek geopend te hebben, aan een openbare 
straat waren 1. ten verkoop aanbieden, 2. ver
koopen, gepleegd als een voortgezette hande
ling met toepassing van de artt. 1, 5 en 8 
der 'verordening op de winkelsluiting te Dor
drecht van 16 October 1917 afgekondigd 24 
November 1917, zooals die later is gewijzigd 
en van de artt. 23, 56 en 91 Sr. is veroordeeld 
tot eene geldboete van één gulden en één dag 
vervangende hechtenis. 

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

Savelberg; 
Gelet op het middel vt1.n cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
Schending van de artt. 1, 5 en 6 der Ver

ordening op de Winkelsluiting van de ge
meente Dordrecht de dato 16 October 1917, 
afgekondigd den 24en ovember 1917, zooals 
deze later is gewijzi gd ; 

0. dat bij het bestreden vonnis, met quali 
ficatie en strafoplegging als voormeld als be
wezen is aangenomen, dat de verdachte op 3 
J anuari 1928, te ongeveer 8½uur, des namid
dags te Dordrecht aan de openbare straat ge
naamd de Voorstraat aan het publiek siga
retten heeft te koop aangeboden en heeft ver
kocht aan J ohannes Willem Groeneberg en 
aan Johannes Arie Willem van der Graaf, 
hebbende hij toch alstoen in de winkeldeur van 
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de aldaar in perceel Voorstraat nummer 251 
door hem gehouden sigaren- en sigaretten
winkel op de plaats, waar anders een glazen 
ruit was aangebracht, hangen gehad een zoo
genaamde sigaretten-automaat verlicht met 
een paar gloeilampjes, welke automaat aan de 
straatzijde was , voorzien van gleufjes boven 
elk waarvan een opschrift vermeldende een 
sigarettenmerk was aangebracht en waarbij 
het publiek op die straat door het werpen van 
een lnvartje in zoo'n gleufje en het vervolgens 
trekken aan een aan die automaat bevestigd 
handvat een doosje sigaretten van het merk 
als het opschrift boven dat gleufj e vermeldde 
kon verkrijgen en zijnde, nadat opgemelde 
twee personen staande op die Voorstraat, a ls
toen een kwartje in zoo'n gleufje geworpen 
hadden, en aan het handvat hadden getrokken 
ui t die automaat telkenmale een doosje siga
retten te voorschijn gekomen, hetwelk deze 
personen opnamen en waarmede zij zich ver
wijderden ; 

0. dat ter ondersteuning van het voorge
stelde middel is betoogd, dat blijkens de ver
~lagen van de gemeenteraads-vergadering de 
in het middel aangehaalde verordening slechts 
js gemaakt ten einde te voorkomen, dat ge
durende de uren, waarop de winkels gesloten 
moeten zijn, daarin door patroon of personeel 
arbeid wordt verricht, waaruit zou volgen, 
dat de uitdrukking "waren verkoopen of ten 
verkoop aanbieden" in art. 5 dier verordening 
slechts de beteekenis zou hebben van een per
soon! ijk verrichte handeling en daaronder dus 
niet valt de verkoop door middel van een 
automaat; 

0 . d ienaangaande : 
dat bedoeld art. 5, voor zoover ten deze van 

belang luidt als volgt: ,,H et is verboden op 
de uren, gedurende welke het volgens het 
tweede lid van artikel 1 verboden is een win
kel voor het publiek geopend te hebben, op 
of aan de opedbare straten en wegen te ven
ten of waren te verkoopen of ten verkoop 
aan te bieden" ; 

0. dat de in dit artikel voorkomende woor
den "verkoopen" en "ten verkoop aanbieden" 
geheel algemeen luiden en derhalve mede om
vatten het plegen dier handelingen door mid
del van een automaat; 

dat voorts noch in dat artikel noch in eenige 
andere bepaling der verordening de bedoeling 
tot uitdrukking is gekomen om de beteekenis 
dier woorden te beperken tot een persoonlijk 
optreden bij genoemde handelingen; 

dat, al zou mogen worden aangenomen dat 
zulk een beperking niettemin in de bedoeling 
van den gemeenteraad heeft gelegen, deze be
doeli ng toch nimmer in de plaats zou kunnen 
treden van de duidelijke woorden der verorde
ning; 

dat hieruit volgt de ongegrondheid van het 
middel ; 
· Verwerpt het beroep. 

[G ewezen ove,·eenkomstig de Conclusie van 
den Procureur-Generaal.] 

(N. J .) 

13 November 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 114bis). Een raadsbe
sluit tot het aangaan van een rekening
courant-overeenkomst met een bankinstel
li ng tot regeling van het opnemen en be
leggen van kasgelden is ingevolge art. 
114bis onderworpen aan de goedkeuring 
van Ged. Staten. Terecht zijn deze van 
oordeel, dat bij het verstrekken van een 
onderpand in effecten, welke niet in de 
beursnoteering voorkomen, niet te beoor
deelen valt, of deze naar hunne reëele 
waarde voldoenden waarborg geven voor 
de bij de bank in deposito gegeven gelden 
der gemeente, en voorts dat bij eventueele 
moeilijkheden met de bankinstelling de 
gemeente het risico loopt. met het verzi l
veren van dergelijke fondsen niet of niet 
dan tegen aanmerkelijk verlies te kunnen 
slagen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den R aad der gemeente Klaaswaal tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuid-Holl and van 
15 Mei 1928, B. n°. 4704/54, 3e Afdeeling, 
G.S. n°. 168, betreffende het opnemen en be
leggen van kasgelden bij de Coöperatieve Boe
renleenbank te Klaaswaal (het aangaan van 
eene rekening-courant-overeenkomst) door ge
noemde gemeente; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 September 1928, n°. 859; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Za ken en Landbouw van 
8 November 1928, n°. 9018 afd. B.B.; 

0. dat de R aad der gemeente Klaaswaal , bij 
besluit van 22 Maart/27 April 1928, n°. 226 , 
zulks met afwijking van het bepaalde in art. 
114, lid 2, der Gemeentewet, het opnemen en 
beleggen van kasgelden bij. de Coöperatieve 
Boerenleenbank aldaar heeft geregeld; 

dat ingevolge punt 2 dezer regeling het cre
dit-sal do der gemeente bij genoemde bankin
stelling het bedrag van f 2200 n iet zal mogen 
te boven gaan, dan tegen door die ban_kinstel
l ing verstrekt onderpand, ter beoordeelmg van 
Burgemeester en Wethouders, bestaande uit 
deposito-obligaties der Centrale Raiffeisen
bank te Utrecht, met ten minste 10 % over
waarde; dat bij daling van de overwaa:_de be
neden 10 % het onderpand binnen den t!Jd van 
4 dagen tot genoegen van Burgemeester en 
Wethouders moet worden aangevuld; 

dat Ged. Staten van Zuid-Holland, bij be
sluit van 15/24 Mei 1928 aan het Raadsbesluit 
de goedkeuring hebben onthouden, uit over
weging, dat de gemeenteraad niet heeft willen 
voldoen aan het verzoek van hun college om 
te bepalen, dat het door de Coöperatieve Boe
renleenbank bij belegging van gemeentegelden 
te verstrekken onderpand slechts zal bestaan 
uit effecten, in de beursnoteering opgenomen; 
dat hun college ook reeds te voren bij in het 
bijvoegsel van het Provinciaal Bl ad n°. 13 
van 1928 opgenomen circulaire van 27 Febru
ari 1928, G.S. n°. 183, bij de gemeentebestu
ren in het algemeen op het opnemen van eene 
dergelijke bepaling in beslu iten als het ~nder
havige heeft aangedrongen; dat hun m de 
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praktijk is gebleken, dat ten aanzien van het 
te verstrekken onderpand evenbedoelde eisch 
dient te worden gesteld, eerstens, omdat bij 
het verstrekken van effecten, die niet in de 
beursnoteering voorkomen, niet valt te beoor
deelen, of deze naar hunne reëele waarde vol
doenden waarborg geven voor de bij de bank 
in deposito gegeven gelden der gemeente en 
wijders, omdat bij eventueele moeilijkheden 
met de bankinstelling de gemeente het risico 
loopt, met het verzilveren van de1·gelijke fond
sen niet te kunnen slagen; dat in het besluit 
van den gemeenteraad te dezer zake thans is 
bepaald, dat de Coöperatieve Boerenleenbank 
als onderpand voor door de gemeente te be
leggen gelden zal geven deposito-obligaties 
van de Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank 
te Utrecht, waa1·bij de plaatselijke boerenleen
bank is aangesloten; dat de bedoel de fondsen 
aan den hunnerzijds gestelden eisch niet vol
doen; 

dat de Gemeenteraad in beroep aanvoert, dat 
Ged. Staten bij hun bestreden besluit hunne 
bevoegdheid overschrijden; dat toch bij K. B. 
van 3 Augustus 1919 is beslist, dat een besluit 
van den Gemeenteraad tot het in bewaring 
geven van gelden niet de goedkeuring van 
Ged. Staten behoeft ; dat zulks evenmin blijkt 
uit art. 194 der Gemeentewet; 

0. dat ingevolge het R aadsbesluit het be
paalde bij art. 114, 2e lid, der Gemeentewet, 
uitzondering lijdt ten aanzien van de storting 
van het overtollige kasgeld, benevens ten aan
zien van het opnemen van kasgeld; 

dat ingevolge art. 114bis der Gemeentewet 
het Raadsbesluit aan de goedkeuring van Ged. 
Staten is• onderworpen; 

0. dat Ged. Staten terecht van oordeel zijn, 
dat bij het verstrekken van een onderpand in 
effecten, welke niet in de beursnoteering voor
komen, niet te beoordeel en valt, of deze naar 
hunne reëele waarde voldoenden waarborg ge
ven voor de bij de bank in deposito gegeven 
gelden der gemeente, en voorts, dat bij even
tueele moeilijkheden met de bankinstelling de 
gemeente het ri sico loopt, met het verzilveren 
van dergel ijke fondsen niet of niet dan tegen 
aanmerkelijk verlies te kunnen slagen; 

dat Ged. Staten derhalve terecht aan het 
Raadsbesluit de goedkeuring hebben onthou
den; 

Gezien de Gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

e n Landbouw is belast, enz. (A. B.} 

13 November 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 39}. Ingeval de plaat
sing in een krankzinnigengesticht niet 
krachtens rnchterlijke machtiging, doch 
krachtens rechterlijk bevel ingevolge re
quisitoir van het 0. M. is geschied, moet 
als het tijdstip, waarnaar de woonplaats 
van den patiënt, overeenkomstig art. 39 
l e lid moet worden beoordeeld, worden 
aangemerkt de dag, waarop het requisitoir 
is genomen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van den armlastigen krankzinnige Cornelis 
Tieuwland; 
Den Raad van State, Afdeeling voor de 

Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
17 October 1928, n°. 651; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
8 November 1928, n°. 2466, Afd. Armwezen; 

0. dat Cornelis Nieuwland, geboren te Zijpe 
op 26 Maart 1893, en sedert 1908 wonende te 
Den Helder, op 15 Mei 1927 zijne woning al
daar verliet met achterlating van eenig huis
raad; 

dat hij op 4 Augustus d.a.v. te Velsen werd 
aangehouden wegens naaktloopen en naar Den 
Helder teruggebracht, waarop, hij den volgen
den dag opnieuw werd gearresteerd, nu te 
Callantsoog, wegens diefstal, en overgebracht 
naar het huis van bewaring te Alkmaar; 

dat op 29 I ovember 1927 de Arr.-Rechtbank 
aldaar, met toepassing van art. 37, 2e lid, 
Sr., zijne plaatsing in een krankzinnigenge
sticht · beval , waarna op 8 December d.a.v. 
zijne opzending naar het krankzinnigengesticht 
te Woensel plaats vond; 

dat over de kosten van de verpleging van 
den patiënt geschil is ontstaan; 

dat het gemeentebestuur van Den H elder 
niet is bereid gevonden de verpleegkosten voor 
rekening zijner gemeente te nemen, aangezien 
de patiënt op het tijdstip van zijne opzending 
naar het gesticht zijne woonplaats niet meer 
te Den Helder had; 

0 . dat de pl aatsing van C. Nieuwland in het 
krankzinnigengesticht te Woensel is geschied 
krachtens rechterlijk bevel, als bedoeld in art. 
18 der wet van 27 April 1884 S. 96, der Arr.
R echtbank te Alkmaar, welk bevel blijkens 
nadere inlichtingen, ingewonnen naar aanlei
ding van een schrijven van de Afdeeling van 
den R aad van State voor de Geschillen van 
Bestuur, is gegeven op een daartoe strekkend, 
den 22en November 1927 genomen, requisi
toir van den Officier van Justitie; 

dat in een geval als het onderhavige, waarin 
de plaatsing in een krankzinnigengesticht niet 
krachtens rechterlijke machtiging, doch krach
tens rechterlijk bevel ingevolge requisitoir van 
het Openbaar Ministerie is geschied, als het 
tijdstip, waarnaar de woonplaats van den pa
tiënt, overeenkomstig art. 39, l e lid, der A1·
menwet moet worden beoordeeld, is aan te 
merken de dag, waarop het requisitoir is ge
nomen; 

0. dat de patiënt op 15 Mei 1927 zijne 
woonpl aats Den Helder heeft verlaten; 

dat echter moet worden aangenomen, dat 
door zijn vertrek de band tusschen die ge
meente en den patiënt niet werd verbroken, 
aangezien uit de overgelegde stukken blijkt, 
dat hij in de bij hem in gebruik zijnde woning 
aldaar de aan hem toebehoorende goederen, 
bestaande uit eenig aardewerk, wandversiering 
en keukengereedschap, achterliet en hij deze 
woning te allen tijde, zij het na betaling van 
de achterstallige huur, weder kon betrekken; 

dat de band met de gemeente Den H elder 
nog bestond, toen op 22 November 1927 de 
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plaatsing in een krankzinnigengesticht werd 
gerequireerd; 

dat mitsdien de gemeente Den Helder als 
de woonplaats van den patiënt in den zin van 
art. 39 der Armenwet moet worden aange
merkt; 

Gezien deze Wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de gemeente Den Helder aan te wijzen als 
de woonplaats van den armlastigen krankzin
nige C. Nieuwland voor de toepassing van art. 
39 der Armenwet; 

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

14 Nove11iber 19;!8. BESCHIKKI G van den 
Hoogen Raad. (Gemeentelijke inkomsten
belasting te Schiedam). 

Waar belanghebbende had beweerd, dat 
hij in de gemeente Schiedam niet in de 
plaatselijke inkomstenbelasting kon worden 
aangeslagen, daar hij niet a ldaar zijn 
hoofdverblijf had noch 90 dagen aldaar 
had vertoefd, hebbende hij zijn woonplaats 
naar Bal timore verlegd voor den aanvang 
van het belast ingjaar, had men te doen 
met een geschil waarnmtrent art. 265e 
der Gemeentewet de beslissing opdraagt 
aan Koningin of Gedeputeerde Staten. 

Ten onrechte heeft de Raad van Be
roep den belanghebbende in zijn beroep 
niet-ontvankelijk verklaard. Hij was niet
ontvankelijk in zijn verzoek tot vernieti
g ing van den aanleg door hem tot den 
Inspecteur der Directe Belastingen ge
r icht. Deze, en dus de Raad van Beroep 
in hooger beroep, had hem in zijn be
waarschrift niet-ontvankelijk moeten ver
klaren. 

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

tegen de uitspraak van den Raad van Beroep 
voor de Directe Belastingen I, te Rotterdam, 
dd. 5 Mei 1928, betreffende zijn aanslag in 
de gemeentelijke inkomstenbelasting der ge
meente Schiedam, belastingjaar 1926/1927 ; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Procureur-Generaal , strekkende tot verwerping 
van het beroep; 

0. dat belanghebbende, die over genoemd 
belastingjaar is aangeslagen in de plaatse
lijke belasting naar het inkomen van de ge
meente Schiedam, tegen dien aanslag bezwaar 
maakt op grond, dat hij vóór den aanvang 
van het belastingjaar zijn woonplaats naar 
Baltimore had verlegd en te Schiedam noch 
hoofdverblijf heeft noch daar 90 dagen per 
jaar vertoeft; 

0. dat, nadat de Inspecteur na bezwaar
schrift den aanslag had gehandhaafd, de Raad 
van Beroep heeft overwogen dat het eenige 
geschi I punt betreft de vraag' of aan belang
hebbende terecht over genoemd belastingjaar 
een aanslag in de gemeentelijke inkomsten
belasting van Schiedam is opgelegd; dat in 
art. 244a der Gemeentewet is omschreven aan 
welke personen een aanslag in de gemeente-

lijke inkomstenbelasting ka'Il worden opgelegd, 
terwij l art. 265e dier wet hetzij de Kroon, 
hetzij Gedeputeerde Staten aanwijst als het 
gezag, he~vel k bezwaren betreffende de toe
passing onder andere van art. 244a heeft te 
beslissen; dat op grond hiervan de Raad de 
beslissing over het onderhav ig geschi lpunt niet 
tot zijne bevoegdheid achtte en belanghebben
de in zijn beroep niet-ontvankelijk heeft ver
klaard; 

0. dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie is aangevoerd: 

Schending of verkeerde toepassing van art. 
265e der Gemeentewet, tot toel ichting waar
van is betoogd, dat, waar het bezwaar hierop 
was gegrond, dat belanghebbende in geen 
enkele gemeente hier te lande hoofdverblijf 
had, niet art. 265c, doch art. 265e, der Ge
meentewet van toepassing was, zoodat hij te
recht den weg, in Hoofdstuk X der wet op de 
Inkomstenbelasting 1914 aangewezen, heeft ge
volgd; 

0. dat de Hooge Raad zich met dit middel 
niet kan vereenigen, daar het ten deze aan
gevoerde bezwaar uitsluitend betrof de vraag 
of bel anghebbende behoorde tot diegenen, die 
art. 244a der Gemeente,vet aan de gemeente
lijke inkomstenbelasting onderwerpt, waarom
trent art. 265c de · bes! issi ng opdraagt aan 
Koningin of Gedeputeerde Staten; 

0. ambtshalve: 
dat in de gevallen, waarin art. 265c var! 

toepassing is, Hoofdstuk X der wet op de 
Inkomstenbelasting buiten toepassing moet 
blijven, zoodat ook de Inspecteur niet bevoegd 
was van het bezwaar van belanghebbende ken
nis te nemen, doch hem in zijn bezwaarschrift 
niet-ontvankelijk had moeten verklaren; 

dat de Raad dan ook des Inspecteurs be
sl issing had moeten verbeteren in stede van 
belanghebbende in zijn beroep op den Raad 
niet-ontvankelijk te verklaren; 

Vernietigt de bestreden uitpraak ; 
Rechtdoende ten principale : 
Vernietigt de uitspraak van den Inspecteur 

op het bezwaarschrift; 
Verklaart belanghebbende niet-ontvankelijk 

in dat bezwaarschrift. (W.) 

14 Novem be,- 1928. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad der Nederlanden. (Straat
belasting der gemeente Hillegersberg). 

Art. 242c der Gemeentewet. 
Wanneer in art. 242c der Gemeentewet 

en in art. 1 der betrokken gemeentelijke 
belastingverordening de eisch wordt ge
steld, dat de betrokken perceelen, zal be
lasting kunnen geheven worden, in de on
middellijke nabijheid van een openbaren 
land- of waterweg zijn gelegen, is noodig 
dat er tu chen het betrokken perceel en 
den weg een onmiddellijk verband bestaat, 
dat is dat die openbare weg voor dat per
ceel den toegang tot het openbaar verkeer 
ontsluit. 

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

naamlooze vennoot chap A . te Hillegersberg, 
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tegen de uitspraak van den R aad van B eroep 
voor de Directe belastingen II te Rotterdam, 
dd. 1 Maart 1928, betreffende haar aanslag 
in de Straatbelasting der gemeente Hillegers
berg, belastingjaar 1925; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Besier, namens den Pro
cureur-Generaal, strekkende tot verwerping 
van het beroep ; 

0. dat ten deze vaststaat, dat belangheb
bende in de gemeente Hillegersberg eigendom
men heeft, welke gelegen zijn op ± 25 Meter 
afstand van een openbaren weg in die gemeen
te, de Kleyweg, welke weg van die eigen
dommen alleen te bereiken is over den Uit
weg, een openbaren weg in de gemeente Schie
broek; 

0. dat belanghebbende voor die eigendom
men aangeslagen is in de straatbelasting vari 
eerstgenoemde gemeente, geheven krachtens 
eene verordening, waarvan art. 1 luidt : 

,, In deze gemeente wordt eene belasting on
der den naam van straatbelasting geheven 
wegens gebouwde eigendommen en daarbij be
hoorende erven, die aan openbare land. of 
waterwegen in de gemeente belenden of in de 
onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen zijn, 
en wegens ongebouwde eigendommen, die aan 
deze wegen belenden of op deze wegen uit
gang hebben" ; 

0. dat belanghebbende, na zich vruchteloos 
tot den gemeenteraad te hebben gewend, tegen 
dien aanslag is opgekomen bij den Raad van 
Beroep, daartoe aanvoerende dat, a l mogen 
haar eigendommen op korten afstand van ge
noemden Kleyweg zijn gelegen, zij toch niet 
in de onmiddellijke nabijheid van dien weg 
liggen, daar blijkens het bovenvermelde een 
onmiddellijk verband met dien weg ontbreekt; 

0. dat de Raad van Beroep echter den aan
slag heeft gehandhaafd, omdat zij het ver
band, hetwelk over den uitweg tusschen de 
bedoelde eigendommen en den Kleyweg be
stond, wel als onmiddellijk beschouwde; 

0. dat hiertegen als middel van cassatie is 
aangevoerd: 

Schending of verkeerde toepassing van art. 1 
der Verordening op de heffing eener belasting 
onder den naam van straatbelasting in de ge
meente Hillegersberg, terwijl tot toelichting 
daarvan is betoogd, dat van een onmiddellijk 
verband geen sprake kan zijn, waar dit ver
band gevormd wordt 'door middel van een 
openbaren landweg in eene andere gemeente; 

0. dat dit middel is gegrond; 
dat de R aad terecht heeft aangenomen, dat, 

opdat aan den eisch van "onmiddellijk nabij
heid" gesteld in art. 242c der Gemeentewet en 
in art. 1 der bedoelde verordening voldaan 
worde, niet voldoende is een korte afstand 
tusschen weg en eigendommen, maar dat even
zeer noodig is een onmiddellijk verband tus
schen beide, hetgeen wil zeggen, dat die op 
korten afstand gelegen openbare weg dat per
ceel tevens den toegang tot het openbaar ver
keer ontsluit; 

dat hieruit echter tevens volgt, dat de Raad 
ten onrechte ten deze zoodanig onmiddellijk 
verband heeft aangenomen, nu vaststaat, dat 
de bedoelde eigendommen niet door den Kley-

weg maar door een anderen, niet onde1· de 
gemeente Hillegersberg gelegen, openbaren 
weg hun toegang tot het openbaar verkeer 
vinden; 

dat dus de aanslag niet in stand kan blijven; 
Vernietigt de bestreden uitspraak; 
En recht doende ten principale: 
Vernietigt de beschikking van den gemeente

raad van Hillegersberg en den daarbij ge-
handhaafden aanslag. (B.) 

15 November 1928. BESLUIT tot bepaling 
van het tijdstip, waarop de wet van den 
12den Mei 1928 (Staatsblad n°. 166) tot 
wijziging der Ongevallenwet 1921 zal in 
werking treden. S. 419. 

B epaald op 19 November 1928. 

16 Novembe1· 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 12.) Geheel of gedeelte
lijk ontslag van een aan een hinderwets
vergunning verbonden voorwaarde kan ge
schieden door de gestelde voorwaarde door 
een geheel andere te vervangen. 

N.B. Uit het K. B. van 15 April 1919 n°. 
24 (Bel infante : R. v. S. 1919 blz. 229 en 441) 
valt af te leiden dat de Kroon vroeger een 
ander standpunt innam. Volgens dit K . B. zou 
wijziging der voorwaarden slechts mogen ge
schieden langs den weg, bij art. 17 aangegeven, 
al achtte het K. B. van 28 Oct. 1919 n° . 97 
gedeeltelijke ontheffing van een voorwaarde 
door redactioneele wijziging van het gestelde 
voorschrift niet ongeoorloofd. (Belinfante: 
R. v. S. 1919 blz. 1002 en 1383.) 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

A. Verdonk H.G.zoon te Zeist, tegen het be
sluit van Burgemeester en Wethouders dier 
gemeente van 19 Juli 1927, waarbij zijn ver
zoek om hem gedeeltelijk te ontslaan van de 
voorwaarde, onder e, verbonden aan de hem 
bij besluit van 15 Maart 1927 verleende ver
gunning, is afgewezen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 October 1928, n° . 835; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, H andel en Nijverheid van 12 Novem
ber 1928, n°. 694 H , Afd. Arbeid ; 

0. dat Burgemeester en Wethouders van 
Zeist, bij besluit van 15 Maart 1927, aan A . 
Verdonk H.G.zoon , aldaar en zijne rechtver
krijgenden vergunning he6ben verleend tot het 
oprichten van eene drukkerij waarin te plaat
sen 2 electromotoren met eer{ gezamenlijk ver
mogen van 3½ P.K., volgens de aan het be
sluit gehech te teekening en beschrijving, op 
het perceel aan de Steinlaan, kadastraal be
kend gemeente Zeist, Sectie H n°. 1682, zulks 
onder een zestal voorwaarden , waarvan die 
sub e luidt als ·volgt: 

e. dat de motor van 3 P.K. en de drukpers 
niet in beweging mogen zijn gedurende de 
tijdsruimte tusschen 6 uur namiddags en 7 uur 
voormiddags; 

dat, nadat A. Vonk H.G.zoon zich den 
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3en Mei 1927 tot Burgemeester en Wethou
ders had gewend met verzoek hem, met wijzi
ging van de genoemde voorwaarde, toe te 
staan op Donderdag en Vrijdag den bedoelden 
motor en de bedoelde drukpers in beweging 
te houden van des voormiddags 7 uur tot des 
namiddags 8.30. Burgemeester en \Vethouders, 
bij besluit van 19 Juli 1927, op dit verzoek 
afwijzend hebben beschikt, uit overweging, dat 
door belanghebbenden ernstige bezwaren tegen 
inwilligfog van het verzoek zij n aangevoerd, 
met name, dat het geraas van motor en pers 
niet alleen hinder veroorzaakt, maar dat ook 
de trillingen, die bij het in werking zijn van 
motor en pers ontstaan, schade zullen toebren
gen, zoowel aan hen, die in de naaste omge
ving pension houden als aan de eigendommen 
van aanwonenden; dat bij onderzoek gebleken 
is, dat deze bezwaren inderdaad gegrond ge
acht moeten worden en van dien aard, dat de 
belangen der opponenten door inwilliging van 
het verzoek ten zeerste zouden worden ge
schaad ; 

dat van dit besluit A. Verdook bij Ons in 
beroep i gekomen, aanvoerende, dat hij ten 
gevolge van de beschikking van Burgemeester 
en Wethouders zich voor het feit geplaatst 
ziet, dat, wil hij de op zich genomen ver
plichtingen nakomen, hij dit slechts kan doen 
ten koste van groote geldelijke offers, wijl op 
de genoemde dagen de tijd te kort is, om het 
af te leveren drukwerk op eigen drukkerij ge
reed te maken; dat eenig gedrui ch en mits
dien last voor de bewoner der aangrenzende 
perceelen ongetwijfeld verbonden is aan het 
werken van motor en pers, doch dat door de 
opstelling van deze machines, overeenkomstig 
de voorschriften van het Gemeentebestuur van 
Zeist, deze last tot een minimum beperkt is 
en geenszins van dien aard is, dat daaruit 
hinder of schade voor derden ziJn te duchten, 
terwijl de door hem gevraagde verlenging van 
den we1·ktijd slechts betreft per iodes van ten 
hoogste 21/2 uur op twee dagen der week; dat 
de voorstelling van dezen hinder en deze 
schade door hen, die zich tegen inwilliging 
van zijn verzoek om gedeeltelijke ontheffing 
der hem opgelegde voorwaarde hebben verzet, 
naar zijne meening sterk is overdreven; 

0. dat op grond van een naar aanle iding 
van de openbare behandeling van deze zaak 
voor de Afdeeling van den R aad van State 
voor de Geschlllen van Bestuur, nader inge
wonnen ambtsbericht van den Directeur-Gene
raal van den Arbeid moet worden aangeno
men, dat de naleving van de bovenvermelde 
onder e gestelde voorwaarde niet noodig is, 
indien de pers op trillingsdempers wordt ge
plaatst; 

dat in de openbare vergadering van de Af
deeling van den Raad van State, voor de 
G schillen van Bestuur waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, 'de appell ant verklaard 
heeft tegen het aanbrengen van trillingsdem
pers geen bezwaar te hebben; 

dat mitsdien ·aan het verzook van den ap
pellant in dier voege kan worden voldaan, 
dat de bedoelde voorwaarde door de na te 
mei den worde vervangen; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vern ietiging van het bestreden besluit 

van Burgemee ter en Wethouders van Zeist 
van 19 Juli 1927, waarbij afwijzend is be
schikt op het verzoek van A. Verdonk H.G.
zoon te Zeist, om hem gedeel tetijk te ont
slaan van de door hun College bij besluit van 
15 Maart 1927 gestelde voorwaarde sub e, deze 
voorwaarde te vervangen door de navolgende: 

e. dat onder de snelpers ten minste zes tri l
lingsdempers zijn aangebracht, die in zoodani
gen staat worden gehouden, dat zij te all en 
tijde de in de machine optredende tri llingen 
geheel vernietigen; 

' met bepaling, dat de bestreden voorwaarde 
van kracht blijft, zoolang aan de nieuwe voor
waarde nog niet is voldaan. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en ijver-
heid is belast, enz. (A. B.) 

17 November 1928. BESLUIT tot vernieti
ging van het besluit van B urgemeester 
en Wethouders van H eerlen dd. 20 J uli 
jl., waarbij aan J. J. Gooijen en J . H. 
Visschers aldaar vergunning is verleend 
voor het opr ichten van twee woonhuizen 
aan de Vredestraat. S. 420. 

Wij WILHELM! A , enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Arbeid, Handel en ijverheid en van Binnen
landsche Zaken en Landbouw van 1 October 
1928, n°. 6614 I M/P.B.R., afdeeling Volks
gezondheid, en van 5 October 1928, n°. 9178, 

' .Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, betreffende 
het besluit van Burgemeester en Wethouders 
van Heerlen dd 20 Juli jl. waarbij aan J . J . 
Gooijen en J. H. Visschers 'aldaar vergunning 
is verleend voor het oprichten van twee woon
huizen aan de Vredestraat; 

Overwegende, dat de vergunning strekt voor 
het bouwen op een afstand van 4 Meter van 
de grens van den weg; 

Overwegende, dat volgens artikel 5, tweede 
lid, der Woningwet bouwvergunning moet 
worden geweigerd voor een p lan, dat niet 
voldoet aan een wettelijk voorschrift met be
trekking tot gebouwen, waarvan vrijstelling 
niet krachtens uitdrukkelijk voorbehouden be
voegdheid is verleend; 

Ovenvegende, dat het bouwplan van Gooijen 
en Visschers niet voldoet aan de bouwveror
dening voor H eerlen en artikel 9, derde lid , 
dier verordening, volgens hetwelk, indien voor 
een bestaande straat niet door den gemeente
raad een rooilijn bepaald i , voor bouwen aan 
die straat - dus ook aan de Vredestraat -
een rooilijn geldt op 5 Meter uit de weggren~_; 

dat bevoegdheid tot het verleenen van vriJ
stell ing van dit voorschri ft niet, ook niet aan 
Burgemeester en Wethouders, is voorbehou
den· 

d~t weliswaar bij raadsbeslui t van 29 De
cember 1916, waarbij aan J. Urachs vergun
ning is verleend tot het aanleggen van wegen 
voor bouwen op het hierbedoelde terrein een 
afstand bepaal d i van 4 Meter uit de weg
grens, maar dat deze bepaling bij gebreke van 
goedkeuring door Gedeputeerde Staten van 
Li11i burg niet als een wettelijk voorschrift met 
betrekking tot gebouwen kan gelden; 

dat de vergunning mitsdien in strijd met het 
voorschrift van artikel 9 der bouwverordening 
en derhalve in strijd met de wet is verleend; 
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Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

30 Oçtober 1928, n°. 30 ; 
Gelet op het nader rapport van Onze Minis

ters van Arbeid, Handel en Nijverheid en van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 9 
November 1928, n°. 8355 M, Afdeeling Volks
gezondheid, en van 13 November 1928, n°. 
10352, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorengenoemd besluit vall Burgemeester en 

Wethoude1·s van H eerlen dd. 20 Juli 1928 te 
vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoer ing van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 17den November 1928. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. SI o tem aker de Bruine. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, J. B. K a n. 

( Uitgeg. 3 Decemb er 1!128.) 

17 November 1928. BESLUIT, houdende vrij
stelling van wegenbelasting aan in Zwe-, 
den wonende of gevestigde houders van 
motorrijtuigen. S. 421. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 20 October 1928, n°. 162, Af
deeling Directe Belastingen; 

Gezien art. 6, 3e lid, der Wegenbelasting
wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 November 1928, n° . 25); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 November 1928, n°. 
40, Afdeeling Directe Belastingen ; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
. Art. l. Aan in Z weden wonende of geves
tigde houders van motorrijtuigen wordt voor 
de in Zweden thuis behoorende automobielen, 
bestemd tot vervoer van personen, en motor
rijwielen, waarvoor zij daar te 1 ande aan de 
belasting op de automobielen zijn onderwor
pen en waarmede zij op openbare wegen in 
Nederland rijden of doen r ij den, te dier zake 
geheele vrijstelling van wegenbelasting ver
leend, zoolang aan in Nederland wonende of 
gevestigde houders van motorrijtuigen voor de 
in Nederland thuis behoorende automobielen, 
bestemd tot vervoer van personen, en motor
rijwielen, waarvoor zij daar te lande aan de 
wegenbelasting zijn onderworpen, in Zweden 
vrijstelling wordt verleend van de belasting 
op de automobielen. 

2. Op vertoon van de ter zake van het mo
torrijtuig afgegeven kwitantie der belasting 
wordt aangenomen, dat de houder van een 
motorrijtuig onderworpen is aan de in Zweden 
geheven wordende belasting op de automo
bielen. 

3. Onze Minister van Financiën wordt ge
machtigd voorschriften te geven voor de uit
voering van dit besluit. 

4. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag-

teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 17den November 1928. 
WILHELMINA. 

D e Minister 11an Financi ën, de Geer. 
(Uitgeg . 3 Dec. 1928.J 

19 Nove1nb er 1928. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Hinderwet art. 2 VII). Van 
strijd tusschen art. 67 der Verord., ver
biedende o.a . mest (stalmest in stallen 
ui tgezonderd) te verzamelen of te bewaren 
tenzij met vergunning van B. en W., en 

· de bepalingen der Hinderwet, ook voor
zoover die betreffen het in werking bren
gen of houden van inrichtingen, bestemd 
tot het bewaren van mest, kan geen sprake 
zijn, omdat de Hinderwet nergens het stel
len van een algemeen gemeentelijk verbod 
tot het bewaren van mest gebiedt, terwijl 
art. 67 blijkens de uitdrukking "onver
minderd de bepalingen der Hinderwet" 
zijn werking uitdrukkelijk tot hetgeen met 
die bepalingen vereenigbaar is beperkt. 
Uit de bewering dat art. 67 zou betreffen 
een onderwerp, waarin reeds door de Hin
derwet is voorzien, volgt niet het bestaan 
van strijd tusschen dat artikel en de Hin
derwet, terwijl van onverbindbaarheid van 
art. 67 geen sprake is, daar art. 67 nà de 
Hinderwet is vastgesteld. 

Ook is art. 67 niet in strijd met art. 
625 B. W. 

Op het beroep van A. H., requirant van 
cassatie t egen een vonnis van de Arr.-Rechtbank 
te Breda van 1 Maart 1928, waa,rbij hij in hooger 
beroep, na vernietiging van een vonnis van 
24 November 1927 van het Kantongerecht te 
Bergen op Zoom, bekrnchtigend een verstek
vonnis van hetzelfde Kantongerecht van 27 Oc
tober 1927 en na vernietiging eveneens van 
laatstgenoemd vonnis, wegens "het bewaren 
van mest, stalmest in stallen uitgezonderd, in de 
gemeente Bergen op Zoom'' , met toepassing 
van de artt. 23, 91 Sr, 67, 159 der Algemeene 
Politie-Verordening van Bergen op Zoom, is 
veroordeeld tot een geldboete van vijf gulden en 
vijf dagen verv~ngende hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Van Lier. 

Met vernietiging van de beide vonnissen 
van den Kantonrechter te Bergen op Zoom in 
deze zaak gewezen, werd requirant door de 
Rechtba.nk te Breda ter zake van " het bewaren 
van mest, stalmest in st,allen uitgezonderd, 
in de gemeente Bergen op Zoom" tot een geld
boete veroordeeld. Bij schriftuur zijn eenige 
bezwaren ingebracht ; een middel van cassatie 
is niet geformuleerd. Volgens de schriftuur zou 
de betreffende bepaling van de Politieverorde
ning voor de Gemeente Bergen op Zoom in 
strijd zijn met de Hinderwet, verder gaan dan 
het openbaar belang meebrengt en in strijd zijn 
met art. 625 B. W. Het bedoelde art. 67 lid 1 



1928 19 )( 0 V E M B E R. 1016 

luidt : ,,Het is onverminderd de bepalingen der 
Hinderwet, verboden bloed, pensen, en alle 
antlere dierlijken afval, drek, bagger, vuilnis, 
mest (stalmest in stallen uitgezonderd) en alle 
andere rottende en gistende stoffen te verzame
len, te bewaren of op te bergen, tenzij met 
schriftelijke vergunning van Burgemeester en 
Wethouders en onder de door hen te stellen 
voorwaarden, de Gezondheidscommissie ge
hoord." 

Ten laste van requirant werd bewezen ver
klaard, dat hij in den vom;middag van Sep
tember 1927 te ongeveer 9½ uur onder de 
Gemeente Bergen op Zoom op zijn erf, alzoo 
niet in een stal, mest heeft bewaard. 

Wat betreft de beweerde strijd van het 
artikel met de Hinderwet merk ik op, dat die 
wet bepalingen bevat welke blijkens art. 2 
sub VII ook betreffen inrichtingen, die bestemd 
zijn tot bewaring en verwerking van afval, met 
name asch, vuilnis, bagger, roet, bloed, been
deren, hoornen, lompen, guano, mest en mest
stoffen. Het voorschrift van de Bergen op Zoom
sche Verordening geeft een verbodsbepaling 
niet over dergelijke inrichtingen, maar over de 
in het artikel genoemde stoffen, die zonder 
dergelijke inrichtingen worden verzameld, be
waard of opgeborgen. Strijd tusschen beide 
regelingen be~taat er derhalve niet. Reeds 
vroeger oordeelde Uw Raad dat er naast tle 
Hinderwet plaats is voor bepalingen vast
gesteld bij een Gemeenteverordening over het 
voorhanden hebben o.a. van mest. (Vergelijk 
de arresten van 20 Dcc. 1875, W. 3942, 13 Dec. 
1880, W. 4593, 25 April 1927, W. 11680, N. J. 
1!)27, blz. 710.) Bovendien indien al art. 67,_ 
1 c lid der Verordening, vastge-steld op 21 Maart 
1924 en afgekondigd 11 April d. a.v., strijdig 
zou zi_in met d~ bepalingen der Hinderwet van 
1875, dan zou volgens art. 153 der Gemeente
wet, het voorschrift der Verordening van kracht 
blijven totdat het administratieve gezag het 
zou hebben vernietigd. 

Het kan wel niet volgehouden worden, dat 
deze materie niet zou behooren tot de belangen
sfeer, waaromtrent ingevolge art. 135 der Ge
meentewet de Gemeentel(jke wetgever bevoegd 
is voorschriften te geven, en hetgeen in gemeld 
/1,rt. 67 der Verordening is bepaald, overschrijdt 
niet de grenzen dier bevoegdheid en of de ge
meenteraad terecht van deze zijn bevoegdheid 
heeft gebruik gemaakt, staat niet t er beoor
deeling van den rechter. Evenmin is art. 625 
B. W. een beletsel voor de geldigheid van het 
artikel, dat noch op den eigendom van de mest 
of andere stoffen, noch op den eigendom van 
den grond, waarop de bedoelde zelfstandigheden 
zich bevinden, inbreuk maakt. 

De aangevoerde bezwaren acht ik niet 
gegrond en concludeer tot verwerping van het 
beroep. 

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

van Dijck; 
Gelet op de schriftuur na mens den requirant 

ingediend; 
0. dat bij het bestreden vonnis van het den 

requirant bij de inleidende dagvaarding telast
gelegde is bewezen verklaard - met qualificatie 
en strafoplegging als voormeld - , dat hij enz. 
(Zie Concl. Adv.-Gen.); 

dat bij de schriftuur als grief tegen het 
bestreden vonnis wordt aangev.oerd, dat het 
ten deze toegepa te art. 67 der Algemeene 
Politie-Verordening van Bergen op Zoom 
onverbindend zou zijn, omdat, het 1 ° zou strijden 
met de Hinderwet, in het bijzonder met art. 2 
onder VIT dier wet ; 2° verder zou gaan dan het 
openbaar belang medebrengt en 3° in strijd 
zou wezen met art. 625 B. W.; 

0 . t e dien aanzien · 
dat art. 67 voormeld, voorzoover hier van 

belang, luidt· (Zie Concl. Adv.-Gen.); 
dat van strijd t usschen genoemd artikel en de 

bepalingen der Hinderwet, ook voorzoover die 
betreffen het in werking brengen of houden van 
inrichtingen, bestemd tot het bewaren van mest, 
geen sprake kan zijn, omdat de Hinderwet 
nergens het stellen van een algemeen gemeente
lijk verbod tot het bewaren van mest verbiedt, 
terwijl art. 67 blijkens de daarin voorkomende 
uitdrukking "onverminderd de bepalingen 
der Hinderwet" zijn werking uitdrukkelijk tot 
hetgeen met die bepalingen vereenigbaar is 
beperkt; 

dat nu wel in de namens den requirant inge
diende schriftuur wordt betoogd, dat art. 67 
voormeld zou betreffen een onderwerp, waarin 
reeds door de bepalingen der Hinderwet is 
voorzien, doch dat daaruit het bestaan van 
strijd tusschen dat artikel en die bepalingen 
niet volgt, terwij l van onverbindbaarheid van 
bedoeld artikel op dien grond a l evenmin sprake 
kan zijn, omdat het is vastgesteld op 21 Maart 
1924 en afgekondiud op 11 April 1924, met 
andere woorden na de desbetreffende bepalingen 
der Hintlerwet ; 

dat, vervolgens, de •, raag of art. 67 voormeld 
verder gaat dan het openbaar belang mede
brengt, niet ter beoordeeling staat van den 
rechter ; 

dat, ten s)()tte, een voorschrift, krachtens 
hetwelk den ei~enaar het vrije genot van zün 
me~t of van z1in grond geheel wordt of kan 
worden ontnomen, in art. ö7 niet vait te iezen, 
zooda-t geen der grieven kan opgaan : 

Verwerpt het boro,-,. (N. J.) 

19 November 1928. R0 DSCHRIJVEN van 
den Minister van Waterstaat aan H eeren 
Commissarissen der Koningin in de ver
schillende provinciën, betreffende: Motor
en Rijwielwet ; ontzegging bevoegdheid be
sturen van motorrijtuigen. 

Teneinde te voorkomen, dat bestuurders van 
motorrijtuigen, wien krachtens artikel 31 der 
Motor- en Rijwielwet bij rechterlijke uitspraak 
de bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen 
is ontzegd, zich van de straf der ontzegging 
weinig zullen aantrekken, hetgeen hun althans 
gedurende bijna 20 dagen (zie artikel 12 der 
wet) m.i. niet moeilijk zou vallen, meen ik, 
dat het aanbeveling zou kunnen verdienen, als, 
naast de aankondiging in het Algemeen Poli
tie Blad ingevolge art. 31, voorlaatste lid, der 
wet, nog eens in het bijzonder aan de politie 
van de woonplal!,ts van den veroordeelde mede
deeling wordt gedaan van een onherroepelijk 
geworden ontzegging_ opdat deze er zooveel 
mogelijk tegen zou kunnen waken, dat de ver
oordeelde toch een motorrijtuig bestuurt. 

Ik verzoek U mitsdien om, zoodra Gij met 
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een rechterlijke uitspraak als bedoeld door mij 
in kennis wordt gesteld, en de veromdeelde 
in Uwe Provincie woonti aan de plaatselijke 
politie van zijne woonp aats hiervan mede-
deeling te doen. (B.) 

20 November 1928. BESLUIT tot wijziging 
van eenige reglementen voor de scheep
vaart ter beveiliging van beweegbare 
spoorwegbruggen. S. 422. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 11 September 1928, n°. 437, 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

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

2 October 1928, n°. 32) ; 
Gezien het riader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 14 November 1928, n°. 
439, afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. In de volgende reglementen voor de 

scheepvaart ter beveiliging van beweegbare 
spoorwegbruggen het telkens aangegeven arti
kel te doen vervallen: 

a. artikel 17 van het bij Koninklijk besluit 
van 8 September 1875 (Staatsblad n°. 166) 
vastgestelde en laatstelijk bij Koninklijk be
sluit van 28 Decemher 1925 (Staatsblad n° . 
519) gewijzigde reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van de beweegbare spoorweg
brug over de 1·ivier de Mark en Dintel; 

b. artikel 16 van het bij Koninklijk besluit 
van 11 September 1875 (Staatsblad n°. 169) 
vastgestelde en bij Koninklijk besluit van 19 
Februari 1927 (Staatsblad n°. 34) laatstelijk 
gewijzigde reg! ement voor de scheepvaart ter 
beveiliging van beweegbare spoorwegbruggen: 

1°. in den Staatsspoorweg van Harlingen 
tot de Pruisische grenzen bij Nieuwe Schans; 

2°. over het kanaal van Apeldoorn naar 
Dieren in den Staatsspoorweg van Arnhem 
naar Zutphen, en in den Oosterspoorweg van 
Amersfoort naar Zutphen; 

3°. over het kanaal van Devente,· naar Al
melo in den Staatsspoorweg van Zutphen naar 
Deventer; 

4°. in den Staatsspoorweg van Devente,· 
naar L eeuwarden; 

5°. in den Staatsspoorweg van M eppel naar 
Groningen; 

c. artikel 18 van het bij Koninklijk besluit 
van 11 October 1878 (Staatsblad n°. 143) vast
gestelde en bij Koninklijk besluit van 28 Decem
ber 1925 (Staatsblad n°. 519) laatstelijk ge
wijzigde reglement voor de scheepvaart ter 
beveiliging van de beweegbare spoorwegbrug 
over de Gouwe tusschen Z wammerdam en 
Alphen en van die over den Rijn te L eiden, 
beide in den Staatsspoorweg van L eiden naar 
Wo erden; 

d. artikel 18 van het bij Koninklijk besluit 
van 24 November 1878 (Staatsblad n°. 169 ) 
vastgestelde en bij Koninklijk besluit van 28 
December 1925 (Staatsblad n°. 519) laatste
lijk gewijzigde reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van de beweegbare spoorweg
bruggen binnen de gemeente Amsterdam en 
gelegen in den Staatsspoorweg van Nieuwe
diep naar Amsterdam; 

e. artikel 18 van het bij Koninklijk besluit 

van 22 Mei 1883 (Staatsblad n°. 47) vastge
stelde en bij Koninklijk besluit van 28 De
cember 1925 (Staatsblad n°. 519) laatstelijk 
gewijzigde reglement voor de scheepvaart ter 
beveiliging van de beweegbare spoorwegbrug 
over de Franeker vaart, in den Staatsspoor
weg van Sneek naar L eeuwarden; 

f. artikel 18 van het bij Koninklijk besluit 
van 10 Mei 1884 (Staatsblad n°. 105) vast
gestelde en bij Koninklijk besluit van 28 De
cember 1925 ( Staatsblad n° . 519) 1 aatste lij k 
gewijzigde reglement voor de scheepvaart ter 
beveiliging van de beweegbare spoorwegbrug
gen over het Hoen-, het Reit- en het Boter
diep, in den Staatsspoorweg van Groningen 
naar Delfzijl ; 

g. artikel 18 van het bij Koninklijk besluit 
van 8 November 1885 (Staatsblad n°. 191) 
vastgestelde en bij Koninklijk besluit van 28 
December 1925 (Staatsblad n°. 519) laatste
lijk gewijz igde reglement voor de scheepvaart, 
ter beveiliging van de beweegbare spoorweg
bruggen over de Oostervaart, het Klifrak en 
de Wijmerts, in den Staatsspoorweg van Sta
voren naar Sneek; 

h. artikel 18 van het bij Koninklijk besluit 
van 26 December 1886 (Staatsblad n°. 257) 
vastgestelde en bij Koninklijk besluit van 28 
December 1925 (Staatsblad n°. 519) laatste
lijk gewijzigde reglement voor de scheepvaart, 
ter beveiliging van de beweegbare spoorweg
brug over het Zederikkanaal nabij Arkel in 
den spoorweg van Dordrecht naar Elst; 

i . a rtikel 18 van het bij Koninklijk beslui t 
van 28 Juli 1886 (Staatsblad n°. 124) vast
gestelde en bij Koninklijk besluit van 28 De
cember 1925 (Staatsblad n°. 519) laatstelijk 
gewijzigde reglement voor de scheepvaart, ter 
beveiliging van de spoorwegbrug over de 
Oude Maas, in den Staatsspoorweg van Rot
terda,n naar Breda; 

j. artikel 18 van het bij Koninklijk besluit 
van 8 Juni 1888 (Staatsblad n°. 88) vastge
stelde en bij Koninklijk besluit van 28 De
cember 1925 (Staatsblad n°. 519) laatstelijk 
gewij zigde reglement voor de scheepvaart, ter 
beveiliging van de beweegbare spoorwegbrug 
over het Wantij , in den spoorweg van Do,·d
recht naar Elst; 

II. artikel 2, tweede lid, van het bij Ko
ninklij k besluit van 11 September 1885(Staats
blad n°. 181) vastgestelde en bij Koninklijk 
beslu it van 28 December 1925 (Staats
blad n°. 519) laatstelijk gewijzigde reglement 
voor de scheepvaart, ter beveiliging van eenige 
beweegbare spoorwegbruggen in den Holland
schen IJzeren Spoorweg van Amsterdam tot 
Rotte,·dani, in den Staatsspoorweg van A m
ste,·da,n naar Ut1'echt, in den Staatsspoorweg 
van Gouda naar 's-Graven hage, in den Noord
hollandschen Staatsspoorweg en in den Oos
terspoorweg van A mste,·da,n naar A ,ne,·sfoort 
te wijzigen en te doen lezen als volgt: 

"Met het sluiten van de bruggen, in het 
opschrift van dit reglement onder A l e, B en 
C genoemd, wordt aangevangen tien minuten, 
met die, bedoeld onder A 2e, vier minuten en 
met het si ui ten van de overige onder dit regle
ment vallende bruggen vijftien minuten voor 
het tij dstip, waarop de komst van een trein 
is bepaald of aangekondigd. Indien door 
weersgesteldheid of andere buitengewone om-
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standigheden, de sluiting vermoedelijk meer 
tijd dan gewoonlijk kan vorderen, wordt daar
mede zooveel vroeger aangevangen als voor 
de tijdige sluiting noodig is." 

III. In het opschrift van het bij Koninklijk 
besluit van 21 Juli 1911 (Staatsblad n°. 268) 
onder A vastgestelde en bij Koninklijk besluit 
van 11 October 1926 (Staatsblad n° . 362) 
laatstel ijk gewijzigde reglement voor de scheep
vaart ter beveiliging van de beweegbare 
spoorwegbruggen over het Stadskanaal l:iij 
Bareveld, over de Ommelanderwijk bij Veen
dam over het Meedemerdiep bij Munt endam, 
en ~ver het Winschoterdiep bij Zuidbroek in 
den oordoosterlocaalspoorweg; en over den 
Drouwenermond, den Buinermond, den l sten 
Exloërmond, den 2den Exloërmond, den lsten 
Valthermond, den 2den Valthermond, het Ter 
Apelkanaal, het Ruiten-A Kanaal en het 
Ruitenbroekkanaal in den spoorweg Stads
kanaal-Ter Apel-Rijksgrens, na " Zuid,
broek" in te lasschen: 

over het kanaa l Buinen-Schoonoord bij 
"Dr~uwen en over den Gasselternijveenschen 
,,mond bij Stadskanaal alle". 

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

's-Gravenhage den 20sten November 1928. 
' WILHELMI A. 

De Minister van Waterstaat, H. v. d. V egt e. 
(Uitgeg. 6 Dec. 1928.) 

20 November 1928. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
ontwerp-verdrag van Genève van 10 Juni 
1925 betreffende schadeloosstelling voor 
hero~psziekten (Staatsblad 1927, n°. 234). 
S. 423. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de Wet van 2 Juli 1927 (Staatsblad 

n°. 234), houdende voorbehoud der bevoegd
heid tot toetreding tot het ontwerpverdrag van 
Genève van 10 J uni 1925, betreffende schade
loosstelling voor beroepsziekten, van welk ont
werp-verdrag een afdruk en eene vertaling 
bij d it besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat Onze akte van bekrach
tiging va,, dat verdrag op 1 ovember 1_928 
te Genève is nedergelegd op het Secretariaat 
van den Volkenbond; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bu itenlandsche Zaken van den 14den Novem
ber 1928, Directie van het Protocol, n° . 34916; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenbedoeld ontwerp-verdrag, alsmede de 

vertal ing daarvan, te doen bekend maken door 
de plaatsing van dit be luit in het Staatsblad. 1 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage den 20 ten ovember 1928. 
' WILHELMI A. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

(Uitgeg. 3 Dec. 1928.J 

1 Hiervan is alleen de vertaling opgenomen. 
Zie voor de Fransche en Engelsche tekst de 
wet van 2 J uli 1927, S. 234. 

Ver t a I ing. 
VOLKENBOND. 

In ternationale Arbeidsconferentie. 
0 TWERP-VERDRAG betreffende schade

l oosstelling voor beroepsziekten. 
De Algemeene C.:onferentie van de Interna

tionale Organisatie van den Arbeid van den 
Volkenbond door den Raad van Beheer van 
het Internationaal Arbeidsbureau te Genève 
bijeengeroepen en aldaar bijeengekomen op 
19 Mei 1926 in hare zevende zitting, 

besloten hebbende verschillende voorstellen 
aan te nemen betreffende " de schadeloosstel
] ing voor beroepsziekten", welk onderwe:p 
begrepen is in punt één der agenda der zit
ting en na besloten te hebben, dat deze voor
stellen den vorm zullen aannemen van een 
internationaal ontwerp-verdrag, 

neemt heden den l0den Juni 1925 het vol
gende ontwerp-verdrag aan, ter bekrachtiging 
door de Leden van de Internationale Organi
satie van den Arbeid, zulks overeenkomstig 
de bepalingen van deel XIII van het Ver
drag van Versailles en van de overeenkom
stige deelen der andere Vredesverdragen_: 

Artikel 1. Ieder Lid van de Internat10nale 
Organisatie van den Arbeid, dat dit verdr3:g 
bekrachtigt, verbindt zich om aan hen, die 
aan beroepsziekten of aan de gevolgen daar
van lijden, of aan hun rechtverkrijgenden een 
schadeloosstelling toe te kennen, overeenkom
stig de algemeene beginselen van de nation_ale 
wetgeving betreffende de schadeloosstelling 
voor arbeidsongevallen. 

Het bedrag dier schadeloosstelling zal niet 
lager zijn cl an het bedrag, dat de nat10nale 
wetgeving vaststelt ten aanzien van de scha
deloosstelling voor arbeidsongev~llen. q~der 
dit voorbehoud is ieder Lid vnJ om b1J de 
vasts teil ing der voorwaarden in zij n nationale 
wetgeving nopens de betaling va1;1_ schadeloos
stelling van beroepsziekten en b1J de toepas
sing van de w\ltgeving betreffende schadeloos
stelling voor arbeidsongevall en op die ziekten, 
die wijzigingen en veranderingen aan te bren-
gen, die hem dien tig voorkomen. . 

Art. 2. Ieder Lid van de Internat10nale 
Organisatie van den Arbeid, dat dit verd_rag 
bekrachtigt, verbindt zich om als beroepsziek
ten te beschouwen, de ziekten zoowel als de 
vergiftigingen veroorzaakt door de stoffen ge
noemd in de hier volgende lijst, wanneer deze 
ziekten of vergiftigingen arbeiders treffen 
werkzaam in industrieën of beroepen achter 
die ziekten of vergiftigingen in genoemde lijst 
vermeld en veroorzaakt door arbeid in een 
onderneming vallende onder de nationale wet
geving. 

LIJST. 
Lijst der ziekten en 
vergiftige stoffen. 

Vergiftiging door 
lood, door loodverbin
dingen of -legeeringen 
met de onmiddellijke 
gevolgen van deze ver
giftiging. 

Lijst der onderne
mingen en aanver

wante beroepen. 
Bewerking van lood

houdende ertsen, daar
onder begrepen lood
houdende asch van 
zinkfabrieken; 

Het omsmelten van 
oud zink en lood tot 
blokken. 
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Lijst der· ziekten en 
vergiftige stoffen. 

Vergiftiging door 
kwik, door kwikamal
gaam en kwikverbin
dingen met de onmid
dell ijke gevolgen van 
zulk een vergiftiging. 

Vervaardiging van 
voorwerpen van gego
ten lood of van voor
werpen van loodmeng
sels. Drukkerij bedrij
ven. 

Vervaardiging van 
loodlegeeringen. 

Vervaardiging en 
herstellen van accu
mulatoren. 

Bereiding en ge
bruik van loodhou
dende emails. 

Lijst der onderne
mingen en aanver
wante beroepen. 
Polijsten met lood

vijl sel of loodhoudend 
slijppoeder. 

Schilderswerkzaam
heden, daaronder be
grepen de bereiding of 
de bewerking van 
loodhoudende plamu
ren, stopverf of kl eur-
stoffen. 

Bewerking van kwik 
bevattende ertsen. 

Vervaardiging van 
kwikverbindingen. 

Vervaardiging van 
weeg- of laboratorium
toestell en. 

Bereiding van grond
stoffen voor de hoe
denfabricage. 

Vergulden in het 
vuur. 

Gebruik · van kwik
luchtpompen bij de 
vervaardiging van 
gloeilampen. 

Vervaardiging van 
slaghoedjes met knal
kwik. 

Miltvuur. Arbeiders, die in 
aanraking komen met 
door mil tvuur besmet
te dieren. Omgaan met 
dierlijken afval. 

Laden en lossen of 
vervoer van goederen. 

Art. 3. De officieele bekrachtigingen van 
dit verdrag, overeenkomstig het bepaalde in 
deel XIII van het Verdrag van Versailles en 
de overeenkomstige deelen van de andere 
Vredesverdragen, zu llen worden medegedeeld 
aan den Secretaris-Generaal van den Vol ken
bond eJJ door hem worden içgeschreven. 

Art. 4. Dit verdrag z'al van kracht worden, 
zoodra de bekrachtigingen van 2 leden van de 
Internationale Organisatie van den Arbeid 
door den Secretaris-Generaal zullen zijn inge
schreven. 

Het zal slechts verbindend zijn voor de le
den, die hunne bekrachtiging door den Secre
taris-Generaal hebben doen inschrijven. 

Vervolgens zal dit verdrag voor ieder der 
andere leden in werking treden op den datum 
waarop de bekrachtiging van dat lid door het 
Secretariaat zal zijn ingeschreven. 

Art. 5. Zoodra de bekrachtigingen van 2 
leden der Internationale Organisatie van den 
Arbeid door het Secretariaat zijn ingeschre
ven, zal de Secretaris-Generaal van den Vol
kenbond van dit feit mededee ling doen aan 
alle leden van de Internationale Organisat ie 
van den Arbe id. Hij zal hen eveneens in ken
nis stellen met de inschrijvingen van de be
krachtigingen, die hem later door andere le
den der Organisatie zull en worden m edege
deeld. 

Art. 6. Behoudens het bepaalde in artikel 
4, verbindt ieder lid, dat dit verdrag bekrach
tigt, zich om de bepalingen van de artikelen 
1 en 2 uiterlijk op 1 Januari 1927 in werking 
te doen treden en zoodanige maatregelen te 
nemen als noodig zullen blijken om deze doel
treffend te doen zijn . 

Art. 7. Iede1· lid van de Internationale Or
ganisatie van den Arbeid, dat dit verdrag be
krachtigt; verbindt zich om het toe te passen 
ten aanzien van zijn koloniën, bezittingeB en 
protectoraten, overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 421 van het Vredesverdrag van 
Versailles en de overeenkomstige artikelen 
der andere Vredesverdragen. 

Art . 8. Ieder lid, dat dit verdrag heeft be
krachtigd, kan het opzeggen na verloop van 
een termijn van vijf jaren na den datum, 
waarop dit verdrag van kracht begint te wor
den,zulks bij een verklaring toegezonden aan 
den Secretaris-Generaal van den Volkenbond 
en door dezen in te schrijven. De opzegging 
wordt eerst van kracht een jaar nadat zij door 
het Secretariaat is ingeschreven. 

Art. 9. De Raad van Beheer van het Inter
nationaal Arbeidsbureau rrioet, ten minste een
maal in de 10 jaren, aan de Algemeene Con
ferentie een ve rsl ag uitbrengen over de toe
passing van dit verdrag en zal vaststellen, of 
het wenschelijk is de herzi ening of wijziging 
va n dit verdrag op de agenda der Conferentie 
te pi aatsen. 

Art. 10. Zoowel de Fransche als de Engel
sche tekst van dit verdrag is authentiek. 

20 No vernber 1928. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 25 November 1927 te Wa.shington ge
sloten internationaal radiotelegraafver
drag, met twee daarbij behoorende regle
menten. S. 424. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien het op 25 November 1927 te 

W a.shington gesloten internationaal radiotele
graaf verdrag, met twee daarbij behoorende 
reglementen, waarvan een afdruk en eene ver
taling bij dit besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat Wij bedoeld verdrag en 
die reglementen hebben bekrachtigd zoowel 
voor Nederland als voor Nederlandsch-lndië, 
Su,·iname en Curaçao en dat Onze akte van 
bekrachtiging op 29 October 1928 te Wa.shing
ton is neder gelegd; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 14den Novem
ber 1928, Directie van het Protocol, n°. 
35604; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag en de beide regle

men ten, alsmede de vertalingen daarvan te 
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doen bekend maken door de plaatsing van dit 
besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

' s-Gravenhage, den 20sten November 1928. 
WILHELMI A. 

De Ministe1· van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

( Uit geg. 3 December _1928.) 

CONVENTION radiotél égraphiqu e intematio
nale conclue entre les Gouvernem.ents de: 

l'Union de l'Afrique du Sud, l'Afrique équa
toriale frança ise et au tres Colonies, l' Afrique 
occidenta le française, l 'Afr ique occidentale 
portugaise, l' Afrique orientale portuga ise et 
les Possess ions portugaises as iatiques, l'Alle
magne, la R épublique Argentine, la F édéra
tion Australienne, l 'Autr iche, la Belg ique, la 
Bolivie, Ie Brésil , la Bul garie, Ie Canada, Ie 
Chili, la Chine, la R épublique de Colombie, la 
Colonie espagnole. du Golfe de Guinée, Ie 
Congo beige, Costa-Rica, Cuba, Curaçao, la 
Cyrénaïque, Ie Danemark, la R épublique Do
minicaine, !'Egypte, la R épubl ique de El Sa l
vador, l'Erythrée, l'Espagne, l'Estonie, les 
Etats-Unis d' Amérique, la Finl ande, la Fran
ce, la Grande-Bretagne, la Grèce, Ie Guaté
mala la R épublique d'Haït i, la R épublique 
de Honduras, la Hongrie, les Indes br itanni
ques, les Indes néerlanda ises, l'Indochine fran
çaise, l'Etat libre d'Irl a nde, l'Italie, Ie Ja
pon, Chosen , Taiwan. Sakhalin japonais, Ie 
Territoire à bail du Kouangtoung et Ie Ter
r itoire des lies des Mers du Sud sous mandat 
japonais, l a République de Libéria, Ma dagas
car, Ie M aroc (à l'exception de la Zone es
pagnole) , Ie M exique, Ie Nicaragua, la Nor
vège, la Nouvelle-Zélande, la République de 
Panama, Ie P araguay, les P ays-Bas, Ie P é
ro u, la Perse, la Pologne, Ie Portugal, la 
Roumanie, Ie Royaume des Serbes, Croates e t 
Slovènes , Ie Si am, la Somalie italienne, la 
Suède, la Suisse, Surinam, les Territoires 
Syro-Libana is, la République de Saint-Marin, 
la Tchécoslovaquie, la Tripolita ine, l a Tunisie, 
la Turquie, !'Uruguay et Ie Vénézuéla. 

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gou
vernements des Pays ci-dessus énumérés, 
s'étant réunis en Conférence à Washington, 
ont, d'un commun accord et sous réserve de 
ratification, arrêté la Convention suivante : 

Dé finitions. 

Article premier. D ans la présente Conven
t ion: 

Ie terme "communication rad ioélectrique" ou 
,, radiocommunication" s'applique à l a trans
mission sans fil d'écr its, de signes, de sig
naux, d'images et de sons de toute nature, à 
! 'aide des ondes hertz iennes; 

Ie terme "station de radiocommunication" 
ou simplement "station" désigne une station 
outillée pour effectuer une radiocommunica
t ion; 

Ie terme "station fixe" désigne une station 
é tablie à demeure et communiquant avec une 

ou plusieurs stations établ ies de la même 
manière; 

Ie terme "station mobile" dés igne une sta
t ion susceptible de se déplacer et qui habi-
tuellement se déplace; . 

Je terme "station terrestre" dés igne une sta
tion autre qu'une station mobil e et utilisée 
pour la radiocommunication avec des stations 
mobiles; 

Ie terme "service mobil e" dés igne Ie ser
vice de radiocommunication exécuté entre 
stations mobiles et stations terrestres et par 
les stations mobiles communiquant entre elles ; 

Ie terme "service interna tional" dés igne un 
serv ice de radiocornmunication entre une sta
tion dans un P ays et une station dans un 
autre P ays, ou entre une station terrestre et 
une station mobile qui se trouve au delà des 
limi tes du P ays dans lequel est située la sta
tion ter restre, ou entre deux ou pi usieurs sta
tions mobiles sur ou au-dessus des hautes 
mers. Un service de radiocommunication inté
rieur ou 11ational, qui est susceptible de cau
ser des brouillages avec d' autres services au 
delà des Jimi tes du P ays dans lequel il opère, 
est considéré comme service international au 
point de vue du brouillage; 

le terme "réseau général des voies de com
munication" désigne ]'ensemble des voies de 
communication télégraphiques et téléphoni
ques ex istantes, ouvertes au serv ice public, 
avec fils et sans fil, à l'exclusion des voies de 
radiocommunication du service mobil e; 

Ie terme "serv ice qublic" désigne un ser
vice à l'usage du public en. général; 

Ie terme "service restreint" désigne un ser
vice ne pouvant être utilisé que par des per
sonnes spécifiées ou dans des buts particu
liers; 

Ie terme "correspondance publique" désigne 
toute communication radioélectrique qu'une 
station, par Ie fait de sa mise à la disposi
tion du service public, doit accepter du pu
b] ic pour transmiss ion ; 

le terme "entreprise privée" désigne tout 
particulier et toute Compagnie ou Corpora
tion qui exploite une ou plusieurs stations pour 
des communications radioélectriques; 

Ie terme "radiotélégramme" désigne un té
légramme orig inaire ou à destination d'une 
station mobi le , transmis, sur tout ou partie de 
son parcours, par des moyens radioélectr iques. 

Etendue de la Convention. 

Art. 2. § l. Les Gouvernements contrac
tants s'engagent à appliquer les di spositions 
de la présente Convention dans toutes les sta
tions de radiocommunication établies ou ex
ploitées par les Gouvernements contractants 
et ouvertes au service international de la cor
respondance p ublique. lis s'engagent égale
ment à appliquer lesdites dispositions aux 
services spéciaux régis par les R èglements 
annexés à la présente Convention. 

§ 2. li s s' engagent, en outre, à prendre ou 
à proposer à leu rs législatures respectives les 
mesures nécessaires pour imposer l'observa
tion des dispos itions de la présente Conven
tion et des Règlements y annexés, aux parti
cul iers et entre prises privées autorisés à éta
bl i r et à exploiter des stations de radiocom-
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munication du service international ouvertes 
ou non à la correspondance publique. 

§ 3. Les Gouvernements contractants re
connaissent Ie droit à deux Gouvernements 
contractants d'organiser entre eux des commu
n ications radioélectriques, à la seule cond it ion 
do se conformer à toutes les dispositions de la 
présente Convention et des Règlements y an
nexés. 

lnterconununication. 

Art. 3. § 1. 1. En ce qui concerne les com
munications internationales entre stations fixes, 
la liberté de chaque Gouvernement contrac
tant reste entière, relativement à l'organisa
tion du service et à la détermination des cor
respondances à échanger par les stations assu-
1·ant ces communications. 

2. Toutefois, lorsque ces stations fixes ef
fectuent un service international de corres
pondance publique, soit de Pays à Pays, soit 
avec des stations du service mobile, elles doi
vent se conformer, respectivement pour cha
cune de ces deux catégories de communications, 
aux prescriptions de la présente Convention et 
des Règlements y annexés. 

§ 2. En ce qui regarde les communications 
entre stations participant au service mobil e, 
les stations a surant ces communications sont 
tenues, dans les limites de leur affectation 
normale, d'échanger réciproquement les radio
télégrammes, sans distinction du système ra
dioélectrique adopté par elles. 

§ 3. Toutefois, afin de ne pas entraver les 
progrès scientifiques, les dispositions du para
graphe précédent n'empêchent pas l'emploi 
éventuel d'un système radioélectrique incapa
ble de communiquer avec d'autres systèmes, 
pourvu que cette incapacité soit due à la 
nature spécifique de ce système et qu'elle ne 
soit pas l'effet de dispos it ifs adoptés un ique
ment en vue d'empêcher l'intercommunica
t ion. 

Service restreint. 

Art. 4. Nonobstant les dispositions de l 'Ar
ticle 3, une station de radiocommunication 
peut ètre affectée à un service international 
restre i nt de correspondance pub! ique, déter
miné par Ie hut de la correspondance ou par 
d' au tres circonstances, indépendantes du sys
tème employé. 

Secret des correspondances. Signaux faux 
ou tro1npeurs. 

Art. 5. Les Gouvernements contractants 
s' engagent à prendre ou à proposer à leurs 
législatures r spectives les mesures utiles ponr 
réprimer: · 

a. la transmiss ion et l a réception, sans au
torisation, à !'aide d' installations radioélectri
ques, de correspondances ayant un caractère 
privé; 

b. la d ivu lgation du contenu ou simple
ment de l'existence de correspondance qui 
aura ient pu être captées à !'aide d'installa
tions radioélectriques; 

c. la publication ou l'usage, sans autorisa
t ion, de correspondances reçues à !'aide d'in
stall ations radioélectriques; 

d. la transm ission ou la mise en circulation 
1928 

de signatrx de détresse ou d'appels de détresse, 
faux ou trompeurs. 

l nstruction des contraventions. 
Art. 6. Les Gnuvernements contractants 

s'engagent à s'entr'a ider dans l 'instruction des 
contraventions aux d ispositions de la présente 
Convention et des Règlements y annexés, ains i 
que, éventuellement, dans la poursuite des 
personnes contrevenant à ces d ispos it ions. 

Connexion avec le réseau général des voies de 
co1n1nunication. 

Art. 7. Chacun des Gouvernements con
tractants s' engage à prendre les mesures utiles 
pour que les stations terrestres établies sur 
son territoire et ouvertes au service interna
tional de la correspondance publique soient 
rel iées au réseau général des voies de commu
nication ou tout au moins à prendre des dis
positions en vue d'assurer les échanges rap ides 
et directs entre ces stations et Ie ré eau géné
ral des voies de communication. 

Echange d'informations relatives aux stations 
et au service. 

Art. 8. Les Gouvernernents contractants se 
donnent mutuell ement connaissanCL', par l' in
termédiaire du Bureau international de l'Union 
télégraphique, des noms des stations ouvertes 
au service international de Ia correspondance 
publique et des stations assurant des services 
spéciaux régis par les Règlements annexés à 
la présente Convention, a ins i que de toutes 
les indications propres à faciliter et à accé
lérer les échanges radioélectriques. 

Dispositifs spéciaux. 

Art. 9. Chacun des Gouvernements contrac
tants se réserve la facu l té de prescrire ou 
d' admettre que, dans les stations visées à 
l'Article 8, indépendamment de l' install ation 
<lont les indications sant publ iées par appli 
cation de eet Article, d'autres dispositifs soient 
établis et exploités en vue d'une transmission 
rad ioélectrique spécia le, sans que les détai ls de 
ces dispositifs soient publiés. 

Conditions imposées aux stations. l nterférences. 
Art. 10. § 1. Les stations visées à l' Article 

2 doivent, autant que possible, être établies 
et exploitées dans les mei lleures condit ions 
que la pratique du service aura fait connaître 
et être maintenues au niveau des progrès scien
tifiques et techniques. 

§ 2. Toutes les stations, que! que soit leur 
objet, doivent, autant que possible, être éta
bl ies et exploitées de manière à ne pas trou
bler les communicat ions ou serv ices radio
électriques äes autres Gouvernements contrac
tants et des particuliers ou des entreprises pr i
vées autorisés par ces Gouvernements contrac
tants à effectuer un service public de radio
commun ication. 

Priorité pour les appels de détresse. 

ArL ll. Les stations participant au servi
ce mobile sont obligées d'accepter par priorité 
absolue les appels de détresse, quelle qu'en 
soit la provenance, de répondre de même à 
ces appels et d'y donner la su ite qu'ils oom• 
portent. 

65 
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Ta:ces. 
Art. 12. Les taxes applicables aux radio

télégramrnes et les divers cas dans lesquels 
ceux-ci bénéficient de la franchise radioélec
trique sont établis conformément au.-.: dispo
sitions des Règlements annexés à Ja présente 
Convention. 

R ègl e,nents. Con/é?-ences . 

Art. 13. § 1. Les dispositións de la présen
te Convention sont complétées par: 

1 ° un Règlement général qui a la même 
valeur et entre en vigueur en même temps 
que la Convention; 

2 ° un Règlement additionnel qui engage 
seulement les Gouvernements qui l'ont signé. 

§ 2. Les prescriptions de la présente Con
vention et des Règlements y annexés sont re
visées par des Conférences de Plénipotentiaires 
des Gouvernements contractants, chaque Con
férence fixant elle-même Ie lieu et ! 'époque 
de la réunion suivante. 

§ 3. Avant toute délibération, chaque Con
férence établit un Règlement intérieur, indi
quant dans quelles conditions sont organisés et 
conduits les débats. 

A ,·rangernents pa,·ticuliers. 

Art. 14. Les Gouvernements contractants se 
réservent, pour eux-mêmes et pour les entre
prises privées dûment autorisées à eet effet, 
par eux, la faculté de conclure des arrange
ments particuliers, sur les points du service 
qui n'intéressent pas la général ité des Gou
ver nements. 'l'outefo is, ces arrangements de
nont rester dans les limites de l a Conven
t ion et des Règlements y annexés, pour ce 
qui concerne les brouillages que leur m ise à 
exécution serait susceptible de produire dans 
les services des autres Pays. 

Suspension du service. 

Art. 15. Chaque Gouvernement se r éserve 
l a faculté de suspendre le service international 
de radiocommunication pour un temps indé
ierminé, s' il le juge nécessaire, so it d'une 
manière générale, soit seulement pour cer
taines relations etfou pour certaines natures 
de radiocommunications, à charge pour lui 
<l 'en aviser imméd iatement chacun des autres 
Gouvernements contractants par l'intermé
diaire du Bureau international de l'Union 
télégraphique. 

Bureau international . 

Art. 16. § 1. Le Bureau international de 
l'Union télégraphique est chargé de réunir, de 
coordonner et de publier les renseignements 
de toute nature relatifs aux services radio
électriques, d'instrui re les demandes de modi
fication à l a Convention et aux Règlements y 
annexés, de fa ire promulguer les cha ngements 
adoptés et, en général, de procéder à tous les 
travaux administratifs <lont il serait sais i dans 
l'intérêt des services radioélectriques inter
nationaux. 

§ 2. Les fra is résul tant de ces attr ibutions 
sant supportés par tous les Gouvernements 
contractants, dans l a proportion fi xée par Ie 
Règlement général. 

Cornité consultati/ international technique des 
corn,nunications radioélectriques . 

Art. 17. § 1. Un Com ité consultatif inter
nationai technique des communications radio
électriques e t institué en vue d'étudier les 
questions techniques et connexe , afférentes à 
ces communications. 

§ 2. Sa composition, ses attr ibut ions et 
son fonctionnement sant dófinis dans Ie R ègle
ment général annexé à la présente Conven
tion. 

R elations avec les stations des Pays 
non-contractants . 

Art. 18. § 1. Chacun des Gouvernement 
contractants se réserve la faculté de fixer les 
conditions dans lesquelles il admet les télé
grammes ou radiotélégrammes en provenance 
ou à destination d'une station qui n'est pa 
soumise aux dispositions de la présente Con
vention. 

§ 2. Si un télégramme ou un radiotélé
gramme est admis, il doit être transmis, et 
les taxes ordinaires doivent lui être appli-
quées. 

Adhésions. 

Art. 19 . § 1. 1. Les Gouvernements qui 
n'ont point pris part à la présente Conven
tion sant admis à y adhérer sur leur demande. 

2. Cette adhésion est notifiée par la voie 
diplomatique à celui des Gouvernements con
tractants au sein duquel l a dernière Confé
rence a été tenue et par cel u i-ei à tous les 
autres. 

3. E lle emporte de p le in droit access ion à 
toutes les clauses de l a présente Convention et 
admission à tous les avantages y stipu!és. 

§ 2. 1. L'adhésion à la Convention du Gou
vernement d'un Pays ayant des Colonies, Pro
tectorats ou Territoires sous souvera ineté ou 
mandat ne comporte pas l 'adhés ion de ces 
Colonies, Protectorats ou Territoires sous sou
veraineté ou mandat, à moins d'une déclara
t ion à eet effet de l a part dudit Gouverne
ment. 

2. L'ensemble de ces Colonies, Protecto
rats ou Te rritoires sous souveraineté ou man
dat, ou chacun d'eux séparément, peut fa ire 
l'objet d'une adhésion distincte ou d'une dé
nonciation distincte dans les cond itions prévue 
au présent Article et à l' Article 23 . 

Arbitrage. 

Art. 20. § 1. En cas de dissentiment entre 
deux Gouvernements contractants, relative
ment à l'interprétation ou à l 'exéoutian soit de 
la présente Convention, so it des Règlements 
prévus par l'Article 13, la question doit, à 
la demande de l'un de ces Gouvernements, 
être soum ise à un jugement arbitral. A eet 
effet, chacun des Gouvernements en oause en 
choisit un autre, non intéressé dans l a ques
tion. 

§ 2. Si l 'accord entre les deux arbitres ne 
peut être obtenu, ceux-ci s'ad joignent un autre 
Gouvernement contractant également désinté
ressé dans Ie différend. A défaut, pour les 
deux arbitre , de s'entendre concernant Ie 
choix de ce trcisième Gouvernement, chaque 
arb itre prapose un Gouvernement contractant 
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désintéressé dans Ie conflit; il est tiré au 
sort entre les Gouverneménts proposés. Le 
tirage au sort appartient au Gouvernement sur 
Ie territoire duquel fonctionne Ie Bureau in
ternational mentionné à l'Article 16. La déci
sion des arbitres est prise à la majorité des 
vo ix. 

Echange de lois et de textes régle,nentáires. 

Art. 21. Les Gouvernements contractants se 
communiquent, s'ils le jugent utile, par l 'in- . 
termédiaire du Bureau international de l'U
nion télégraphique, les lois et les textes régle
mentaires qui auraient déjà été promulgués 
ou qui viendraient à !'être, dans leurs Pays, 
relativement à l'objet de la présente Conven
tion. 

Installations navales et ,nilitafres . 

Art. 22. § 1. Les Gouvernements contrac
tants conservent leur entière liberté relative
ment aux installations rad ioélectr iques non 
prévues à l'Article 2 et, notamment, aux in
stallations navales et militaires. 

§ 2. Toutes ces installations et stations 
doivent, autant que possible, observer les dis
positions réglementaires relatives aux secours 
à prêter en cas de détresse et aux mesures à 
prendre pour empêcher Ie brouillage. Elles 
doivent aussi, autant que possible, observer 
les dispositions réglementaires en ce qui con
cerne les types d'ondes et les fréquences à 
utiliser, selon Je genre de service que lesdites 
stations assurent. 

§ 3. Toutefois, lorsque ces installations et 
stations font un échange de correspondance 
publique ou participent aux services spéciaux 
régis par les Règlements annexés à la pré
sente Convention, elles doivent se conformer, 
en général, aux prescriptions réglementai res 
pour l'exécution de ces services. 

Ä{ise à exécution, durée et dénonciation. 

Art. 23. § 1. La présente Convention sera 
mise à exécution à partir çlu l er J anvier 1929 ; 
elle demeurera en vigueur pendant un temps 
indéterminé et jusqu'à l'expii·ation d'une an
née à partir du jour ou la dénonciation en 
sera fa ite. 

§ 2. La dénonciation ne produit son effet 
qu'à l'égard du Gouvernement au nom du
quel elle a été faite. Pour les autres Gouver
nements contractants la Convention reste en 
vigueur. 

Ratification. 

Art. 24. § 1. La présente Convention sera 
ratifiée et les rat ificat ions en seront déposées 
à Washington dans Ie plus bref délai possible. 

§ 2. Dans le cas oll u n ou pi usieurs des 
Gouvernements contractants ne ratifieraient 
pas la Convention, cell e-c i n'en sera pas 
moins valable pour les Gouvernements qui 
l'auront ratifiée. 

En foi de quoi , les Plénipotent1aires respec
tifs ont signé la Convention en un exemplaire 
qui restera déposé aux archives du Gouverne
ment des Etats-Unis d'Amériaue et <lont une 
copie sera remise à chaque Go~1vernement. 

Fait à Washington , le 25 Nove1nb1·e 1927. 

Pour l' Union de l' Afrique du Sud, 
H. J. LENTON 
W. F. C. MORTON 

Pou,· l' Afrique équatoriale française et autres 
Colonies, 

CASSAGNAC 

Pour l' Afrique occidentale française, 
CASSAGNAC 

P ou,· l' Afrique occidentale portugaise, 
ARNALDO DE P AIVA CARVALHO 

Pou,· l' Afr·ique 01-ientale portugaise et les 
Possessions po,·tugaises asiatiques, 

MARIO CORRêA BARATA DA CRUZ 

Pour l' Alle,nagne, 
OTTO ARENDT 
HERMANN GIESS 
H. HARBICH 
ARTHUR WERNER 
GüNTHER SUADICANI 
E. L. BAER 

Pou,· la République Argentine, 
FELIPE A. ESPIL 
LUIS F. ORLANDINI 
FRANCISCO LAJOUS 

Pour la Fédération Australienne, 
H. P. BROWN 

Pou,· l' A utriche, 
DR. MAXIMILIAN HARTWICH 
ING. HANS PFEUFFER 

Pour la Belgique, 
J. PIERART 
GOLDSCHMIDT 
G. VINCENT 

Pou,· la Bolivie, 
GEO. DE LA BARRA 

P our le Brésil , 
P. COELHO DE ALMEIDA 
FREDERICO VILLAR 
MANUEL F. SIMOES A YRE 

P our la Bulgarie, 
ST. BISSEROFF 

Pour le Canada, 
A. JOHNSTON 
LAURENT BEAUDRY 
C. P. EDWARDS 
W. ARTHUR STEEL 

Pour le Chili, 
I. HOLGER 

P our la Chine, 
CHIN CHUN WANG 
CHANG-HSUAN 
HING GING Y. LEE 
TI-CHING WU 

P our la Républi que de Colo'TTLbie. 
ENRIQUE OLAYA H . 

P ou,· la Colonie espagnole du Golfe de Guinée, 
ADOLFO H. DE SOLAS 

Pour le Congo belge, 
J. PIERART 
G. VINCENT 

• ROBERT GOLDSCHMIDT 

Poui· Costa-Rica, 
J. RAFAEL OREAMUNO 
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Pour Cuba, 
L. ALBURQUERQUE 
GONZALO GüELL 
LUIS MARINO PéREZ 

Pour Curaçao, 
G. SCHOTEL 

Pour la Cyrénaïque, 
PAOLO ZONTA 

Pour le Danemark, 
T. F. KRARUP 
C. WAMBERG 

Pour la République Dominicaine, 
M.L. VASQUEZ G. 

Pou,· / 'Egypte, 
HORACE MAYNE 
ALY IBRAHIM 

Pour l' Erythrée, 
CESARE BARDELONI 

Pour l'Espagne, 
MARIANO AMOEDO 
ANTONIO NIETO 
ADOLFO H. DE SOLAS 
JOSE SASTRE 

Pour l' Estonie, 
G. JALLAJAS 

Pour l es Etats-Unis d'A,nérique, 
HERBERT HOOVER 
STEPHEN DA VIS 
JAMES E. WATSON 
E.D. SMITH 
WALLACE H . WHITE, JR. 
W. R. CASTLE, JR. 
WILLIAM ROY VALLANCE 
C. McK. SALTZMAN 
TROS. T. CRAVEN 
W. D. TERRELL 
OWEN D. YOUNG 
SAMUEL REBER 
J. BEA VER WHITE 
ARTHUR E. KENNELLY 

Pour la Finlande, 
L. ASTRöM 

Pour la France, 
L. BOULANGER 

Pour la Grande-Bretagne, 
T. F. PURVES 
J . JOYCE BRODERICK 
F . W. PHILLIPS 
F. W. HOME 
L. F. BLANDY 

air commodore 
C. H . BOYD 
A. LESLIE HARRIS 

Pour la Grèce, 
TH. PENTHEROUDAKIS 

Pour le Guatémala, 
J . MONTANO N. 

Pour la R épublique d'Haïti, 
RAOUL LIZAIRE 

Pour la R épublique de Honduras, 
LUIS BOGRAN 

Pour la Hongrie, 
BERNARD DE PASKAY 

Pour les l ndes b,-itanniques, 
P. J. EDMUNDS 
P . N. MITRA 

Pour l es lndes néerlandaises, 
G. C. HOLTZAPPEL 
WARNSINCK 
G. SCHOTEL 
VAN DOOREN 

Pour l' lndoch.ine j,·ançaise, 
G. JULLIEN 

Pour f E~~t ~ëcff!i~tÏAOIL 
T. S. O'MUINEACHAIN 

Pour l' ltalie, 
GUISEPPE GNEME 
GIACOMO BARBERA 
GINO MONTEFINALE 

Pour Ze Japon, 
Pour Chosen, Taiwan, Sakhalin japonais, Ze 

T erritoire à bail du Kouangtoung et Ze 
T erritoire des fl es des M ers du Sud sous 
mandat japonais , 

S. SAWADA 
N. MORITA 
K. NISHIZAKI 
I. YAMAMOTO 
SANNOSUKE INADA 
T. USHIZAWA 
T. NAKAGAMI 

Pour la R épublique d e L i béria, 
ERNEST LYON, Subj. to the ratifica

tion of the Senate 
Pour Madagascar, 

G. JULLIEN 

Pour le Maroc (à l'exception de la Zone es
pagnole), 

FREDERIC KNOBEL 
Pour Ze M exique, 

PEDRO N . COTA 
JUAN B. SALDANA 

Pour Ze Nicaragua, 
MANUEL ZA V ALA 

Pour la N orvège, 
N. NICKELSON 
HARMOD PETERSON 
P. TENNFJORD 
J. J . LARSEN 

Pour la Nouvelle-Zélande, 
A. GIBBS 

Pour la R épublique de Panama, 
R. J. ALFARO 

P our Ze Paraguay, 
JUA VICENTE RAMIRIZ 

Pour l es Pays-Bas, 
G. J. HOFKER 
J. A. ELAND VAN DEN BERG 
W. KRUIJT 
E. F. W. VöLTER 
WARNSINCK 

Pou,· le Pérou, 
A. GONZALES-PRADA 

Pour la P erse, 
D. MEFTAH 

en referandum 
Pour la Pologne, 

EUGèNE STALLINGER 
Pour le Portugal, 

JOSé DE LIZ FERREIRA J UNIOR 
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Pour la Rou,nanie, 
G. CRETZIANO (ad referendum) 

Pour la République de El Salvador, 
Francisco A. LIMA 

Pou,· le Royau,ne des S erbes , Croates et Slo
vènes, 

V. ANTONiéVICH 

P our le Sia,n, 
NIDES VIRAJAKICH 

Pour la Somalie italienne, 
VALERIO DELLA CAMPANA 

Pou,· la Suède, 
HAMILTON 
LITSTRöM 
LEMOINE 

Pour la Suisse, 
E. NUSSBAUM 

Pou1· Surinam, 
G. SCHOTEL 

P ou,· les 'l'errito ires Syro-Libanais, 
FREDERIC KNOBEL 

Pour la R épublique de Saint-Marin, 
FRN. FERRARI 

Pour la T chécosl ovaquie, 
Dr. OTTO KUCERA 
ING. STRNAD 

P our la Tripolitaine, 
SETTIMIO AURINI 

Pou,· la Tunisie, 
FREDERIC KNOBEL 

Pour la Turquie, 
J. A. ELAND VAN DEN BERG 

Pour l'Uruguay, 
VARELA 

P ou,· le Vénézuéla, 
LUIS CHURION 

REGLEMENT général annexé à la Conven
tion radiotélégraphique internationale . 

Dé finitions. 

Article premier. Dans Ie présent Règle
ment, complémentairement aux définitions 
mentionnées à l'Article prem ier de la Con
vention: 

Ie terme "station mobile" dés igne une sta
tion mobile quelconque; 

Ie terme " stations mobiles" désigne !' ensem
ble des stations mobiles, que! que soit leur 
emplacement; 

Ie terme "station de bord" désigne une sta
tion placée à bord d'un navire qui n'est pas 
amarré en permanence; 

Ie terme "station d'aéronef" désigne une 
station placée à bord d'un aéronef; 

Ie terme "station cötière" dés igne une sta
tion terrestre affectée aux comrnun ications 
avec les stations de bord. Ce peut être une 
station fixe affectée aussi aux communica
tions avec les stations de bord; elle n 'est 
alors considérée comme station cötière que 
pendant la durée de son service avec les sta
tions de bord ; 

Ie terme "station aéronautique" dés igne une 
station terrestre affectée aux communications 
avec les stations d'aéronef. Ce peut être une 
station fixe affectée aussi aux communications 

avec les stations d' aéronef; elle n'est alors 
considérée comme station aéronautique que 
pendant la durée de son service avec les sta
tions d"aéronet; 

Ie terme "station" désigne une station quel
conque, sans égard pour son affectation; 

Ie tenne "station terrestre" a une signifi
cation générale; il est util isé quand les rela
t ions envisagées portent en même temps sur 
les communications avec les stations de bord, 
sur les communications avec les stations d'aé
ronef et sur les communications avec d'autres. 
stations mobiles quelconques. Il désigne al01·s 
tout à Ia fois une station cötière pour ce qui 
est des communications avec les stations de 
bord, une station aéronautique pour ce qui 
est des communications avec les stations d' aé
ronef, et une station sur terre ferme quelcon
que destinée aux communications avec les 
au tres stations mobiles quelconques; 

Je terme "service de radiodiffusion" désigne 
un service assurant la diffusion de communi
cations radiotéléphoniques destinées à être re
çues par Ie public, directement ou par l'in
termédiaire de stations- relais; 

Ie terme "service fixe" désigne un service 
assurant des communications radioélectriques 
de toute nature entre points fixes , à l'exclu
sion du service de radiodiffusion et des ser
vices spéciaux ; 

le terme "service mobile" désigne un ser
vice de radiocommunication exécuté entre sta
tions mobiles et stat ions terrestres et par les 
stations mobiles communiquant entre elles, à 
l'excl usion des services spéciaux; 

Ie terme "services spéciaux" dés igne les ser
vices de radiophares, de radiogoniométrie, les 
émissions de signaux horaires, d'avis aux 
navigateui's, d'ondes étalonnées, les émissions 
destinées à des buts scientifiques, etc.; 

Ie terme "radiophare" désigne une station 
spécial e <lont les ém issions sont destinées à 
permettre à une station de réception de dé
terminer son relèvement, ou une direction, par 
rapport au radiophare; 

Ie terme "station radiogoniométrique" dé
signe une station pourvue d'appareils spéci
aux, destinés à déterminer la direction des 
émissions d'autres stations ; 

Ie terme "station de radiodiffusion" désig
ne une station util isée pour la diffusion des 
émissions radiotéléphoniques destinées à être 
reçues par Ie public; 

Ie terme "station expérimentale privée" 
désigne 1 ° une station privée destinée à des 
expériences en vue du développement de la 
technique ou de la science radioélectrique, 2° 
une station utilisée par un "amateur" , c'est
à-dire par une personne dûment autorisée, s'in
téressant à la technique radioélectrique dans 
un but uniquement personnel et sans intérêt 
pécuniaire ; 

Ie terme "Administration" dés igne une Ad
ministration gouvernementale. 

Licence. 

Art. 2. § 1. Aucune station radioélectrique 
émettrice ne pourra être établie ou exploitée 
par un particulier ou par une entreprise pri
vée, sans licence spéciale délivrée par Ie Gou
vernement du Pays <lont relève la station en 
question. 
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§ 2. Le titulaire d'une licence doit s'enga
ger à garder Ie secret des correspondances, 
tant au point de vue télégraphique que télé
phonique. En outre, il doit résulter de la li
cence qu'il est interdit de capter les corres
pondances radioélectriques autres que celles 
que Ia station est autorisée à recevoir et que, 
dans Ie cas ou de telles correspondances sant 
involontairement reçues, elles ne doivent être 
ni reproduites par écrit, ni communiquées à 
des tiers, ni utilisées dans un but quelconque. 

§ 3. Afin de faciliter la vérification des 
licences, il est recommandé d'ajouter, s' il y a 
lieu, au texte rédigé dans la langue nationale, 
une traduction de ce texte en une langue dont 
l'usage est très répandu dans les relations in
ternationales. 

Choix et étalonnage des apvareils. 

Art. 3. § 1. Le choix des apparei ls et des 
dispositifs radioélectriques à employer par 
une station est libre, à condition que les on
des émises soient conformes aux stipulations de 
ce Règlement. 

§ 2. 1. Les Administrations doivent pren
dre les mesures nécessaires pour s' assurer que 
les fréquencemètres (ondemètres) employés 
pour Ie réglage des appareils de transmis
sion soient étalonnés d'une façon aussi p1·é
cise que possible, par comparaison avec leur 
instruments-étalons nationaux. 

2. En cas de contestation internationale, 
les comparaisons sant faites par une méthode 
de mesure absolue des fréquences. 

Classification et emploi des émissions radio-
électriques. 

Art. 4. § 1. 1. Les émissions radioélectri-
ques sant réparties en deux classes: 

A. Ondes entretenues, 
B. Ondes amorties, 
définies comme suit: 
Classe A: Ondes dont les oscillations suc

cessives sant identiques en régime permAnent. 
Classe B: Ondes composées de trains suc

cessifs dans lesquels !'amplitude des oscilla- · 
tions, après avoir atteint un maximum, décroit 
ensu i te graduellement. 
· 2. Les ondes de la Classe A comprennent 
les types ei-après, qui sant définis comme 
suit: 

Type A 1 : Ondes entretenues non modulées. 
Ondes entretenues dont !'amplitude ou la fré
quence varie sous l'effet d'une manipulation 
télégraphique. 

Type A 2: Ondes entretenues modulées à 
fréquence aud ible. Ondes entretenues dont 
!'amplitude ou la fréquence varie suivant une 
loi périodique de fréquence audible combinée 
avec une manipulation télégraphique. 

Type A 3 : Ondes entretenues modulées par 
la parole au par la musique. Ondes entrete
nues dont ]'amplitude ou la fréquence varie 
suivant les vibrations caractéristiques de la 
parole au de la musique. 

3. La classification qui précède, en ondes 
A 1, A 2 et A 3, n'empêche pas l'emploi, dans 
des conditions fixées par les Administrations 
intéressées, d'ondes modulées et/au manipu
Jées, par des procédés ne rentrant pas dans les 
définitions des types A 1, A 2 et A 3. 

4. Ces définitions ne sant pas relatives aux 
systèmes des appareils d'émission. 

5. Les ondes seront désignées en premier 
lieu par leur fréquence en kilocycles par se
conde (kc/s). A la suite de cette désignation 
sera indiquée, entre parenthèses, la longueur 
approx imative en mètres. D ans Ie présent 
Règlement, la valeur approximative de la 
longueur d'onde en mètres est Ie quotient de 
la division du nombre 300000 par la fréquence 
exprimée en kilocycles par seconde. 

§ 2. Les ondes émises par une station doi
vent être maintenues à la fréquence autorisée, 
aussi exactement que Ie permet l'état de la 
technique, et leur rayonnement doit être aussi 
exempt qu'il est pratiquement possible de 
toute émission qui n'est pas essentielle a u 
type de la communication effectuée. , 

§ 3. Les Administrations intéressées fixent 
la tolérance admissible pour l'écart entre la 
fréquence moyenne des émissions et la fré
quence notifiée; s'efforcent de profiter des 
progrès de la technique, pour réduire progres
sivement cette tolérance. 

§ 4. La largeur d'une bande de fréquences 
occupée par l'émission d'une station doit ré
pondre raisonnablement aux progrès techni
ques, pour Ie type de communication dont il 
s'agit. 

§ 5. Dans Ie cas ou des bandes de fréquen
ces sant attribuées à un serv ice déterminé, les 
stations de ce service doivent employer des 
fréquences suffisamment éloignées des limites 
de ces bandes, pour ne pas produire de 
brouillage nuisible dans Ie travail des sta
tions appartenant aux services auxquels sant 
attribuées les bandes de fréquences immédia
tement voisines. 

Distribution et emploi des jréquences (longueurs 
d' onde) et des types d' émission. 

Art. 5. § 1. Les Administrations des Pays 
contractants peuvent attribuer une fréquence 
quelconque et un type d'ondes quelconque à 
toute station radioélectrique sous leur autorité, 
à la seule condition qu'il n'en résulte pas de 
brouillages avec un service quelconque d'un 
autre Pays. 

§ 2. Toutefois , ces Administrations sant 
d'accord pour attribuer, aux stations qui, en 
raison de leur nature même, sant supposées 
capables de causer de sérieux brouillages in
ternationaux, des fréquences et des types d'on
des en conformité avec les règles de réparti
tion et d'emploi des ondes, telles qu'elles sant 
indiquées ei-dessous. 

§ 3. Les Administrations sant aussi d'ac
cord pour considérer Ie tableau de répartition 
des bandes de fréquences (vair § 7) comme un 
guide donnant, pour les différents services, 
les limites <levant être respectées pour toutes 
les stations nouvelles et auxquelles devront 
être adaptées toutes les stations existantes, 
dans un délai aussi court qu'il sera prati
quement possible de l'obtenir, sans diminuer 
la qualité du service que ces stations existan
tes assurent, et compte tenu de l'état actuel de 
leurs installations. 

§ 4. Cependant, les fréquences de toutes les 
stations de radiodiffusion travaillant actuelle
ment avec des fréquences inférieures à 300 
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kc/s (longueurs d'onde superieures à 1000 m) 
devront, en principe, être ramenées, au plus 
tard un an après la mise en vigueur du pré
sent Règlement, soit dans la bande comprise 
entre 160 et 224 kc/s (longueurs d'onde 1875 
à 1340 m) soit dans la bande comprise entre 
550 et 1500 kc/s {longueurs d'onde 545 à 
200 m) . 

§ 5. Aucune nouvell e station de radiodif
Iusion ne sera autorisée à travailler dans la 
bande de fréquences comprise entre 160 et 
224 kc/s (longueurs d'onde 1875 à 1340 ml, 
à moins qu'il n'en résulte pas d'inconvénient 
pour les services de radiocommunication exis
tants, y compris les services de radiodiffusion 
effectnés par les stations qui utilisent déjà 
des fréquences entrant dans ladite bande, et 
les stations dont les fréquences seraient rame
nées à l'intérieur de cette même bande, par 
application des dispositions dn § 4 ci-dessus. 

§ 6. La puissance des stations de radio
diffusion existantes qui utilisent des fréquences 
inférieures à 300 kc/s {longueurs d'onde su
périeures à 1000 m) ne doit pas être augmen
tée, à moins qu'il n'en résulte pas d'inconvé
nient pour les services de radiocommunica
tion existants. 

§ 7. Le tableait ci-contre donne la réparti
tion des fréquences (longueurs d'onde approxi
matives) entre les divers services. 

§ 8. 1. L'usage des ondes du type B d'une 
fréquence inférieure à 375 kc/s (longueur d'on
de supérieure à 800 m) sera interdit à partir 
du ler Jan vier 1930, sous réserve des dispo
sitions du § 1 du présent Article, et sauf pour 
les stations terrestres existantes. 

2. Aucune nouvelle installation d'émetteurs 
d'ondes du type B ne pourra être faite sur 
des navires ou des aéronefs à partir du ler 
J anvier 1930, sauf quand ces émetteurs, tra
vaillant à pleine puissance, dépenseront moins 
de 300 watts mesurés à l'entrée du transfor
mateur d'alimentation à fréquencè audible. 

3. L'usage des ondes du type B de toutes 
fréquences sera interd it à partir du ler Jan
vier 1940, sauf pour les émetteurs remplis
sant les conditions de puissance indiquées en 
(2) ci-dessus. 

4. Aucune nouvelle installation d'émet
teurs du type B ne pourra être faite désorma is 
dans une station terrestre ou fixe. Les ondes 
de ce type seront interd ites dans toutes les 
stations terrestres à partir du l er J anvier 1935. 

§ 9. L'emploi du type d'ondes A 3 n'est pas 
autorisé entre 100 et 160 kc/s (3000 et 1875 
m}. 

§ 10. L'emploi du type d'ondes A 2 n'est 
pas autorisé entre 100 et 150 kc/s (3000 et 
2000 m), sauf da ns la bande 100 à 125 kc/s 
( 3000 à 2400 m} pour les signaux horaires 
excl usivement. 

§ ll. Dans la bande 460 à 550 kc/s (650 à 
545 m} aucun type d'émission susceptible de 
rendre inopérants les signaux de détresse, 
d'alarme, de sécurité ou d'm·gence, émis sur 
500 kc/s (600 ml, n' est autorisé. 

§ 12. En principe, toute station qui assure 
un service entre points fixes sur une onde de 
fréquence inférieure à 110 kc/s (longueur d'on
de supérieure à 2725 m) doit employer une 
seule fréquence, chois ie parmi les bandes attri
buées audit service (§ 7 ci-dessus}, pour cha-

cun des émetteurs qu'elle comporte, suscepti
bles de fonctionner simultanément. Il n'est 
pas permis à une station de faire usage, pour 
un service entre points fixes, d'une fréquence 
autre que celle attribuée comme il est di t 
ci-dessus. 

§ 13. En principe, les stations emploient 
les mêmes fréquences et les mêmes types 
d'émission pour les transmissions de messages 
par la méthode unilatérale que pour leur ser
vice normal. •routefois, des arrangements ré
gionaux peuvent être réalisés, en vue de dis
penser les stations intéressées de se soumettre 
à cette règle. 

§ 14. Afin de faciliter !'échange des mes
sages météorologiques synoptiques, dans les 
région européennes, deux fréquences entre 
37,5 et 100 kc/s (longueurs d'onde entre 8000 
et 3000 m} seront attribuées à ce service par 
des arrangements régionaux. 

§ 15. Pour faciliter la transmission et la 
distribution rapides des renseignements util es 
à la découverte des crimes et à la poursuite 
des criminels, une fréquence entre 37,5 et 100 
kc/s (longueur d'onde entre 8000 et 3000 m) 
sera réservée, pour eet objet, par des arrange
ments régionaux. 

§ 16. 1. Les fréquences assignées par les 
Administrations · à toutes nouvelles stations 
fixes , terrestres ou de radiodiffusion dont el
les ont autorisé ou entrepris l'installation 
doivent être choisies de manière à éviter, au
tant qu'il est possible, de brouiller les services 
internationaux effectués par les stations exis
tantes, dont les fréquences ont déjà été noti
fi ées au Bureau international. Dans Ie cas 
d'un changement de la fréquence d'une station 
existante fixe , terrestre ou de radiodiffusion, 
la nouvelle fréquence assignée à cette station 
doit satisfaire à la condition mentionnée ci
dessus. 

2. Les Gouvernements intéressés s'entendent, 
•en cas de besoin, pour la fixation des ondes à 
attribuer aux stations dont il s'agit ainsi que 
pour la détermination des conditions d'emploi 
des ondes ainsi attribuées. Si aucun arrange
ment en vue d'éviter les brouillages ne peut 
être réa l isé, les prescriptions de !' Article 20 
de la Convention peuvent être appliquées. 

§ 17. 1. Chaque Administration avise promp
tement Ie Bureau international, lorsqu'elle 
décide ou autorise l'établ issement d'une sta
tion de radiocommunication dont l'exploita
tion nécessite l'attribution, en vue d'un service 
régulier, d'une fréquence déterminée, infé
rieure à 37,5 kc/s (d'une longueur d'onde su
périeure à 8000 m} dans Ie cas ou l'emploi 
de cette fréquence pourrait causer des brouil
lages internationaux sur des régions éten
dues. Cet av is doit parvenir au Bureau inter
national quatre mois avant la construction de 
la station envisagée, de m aniè re à permettre 
de régler les objections qu'une quelconque des 
Administrations pourrait soulever contre l'adop
tion de Ia fréquence proposée. 

2. Dans Je cas d'une station fixe à ondes 
courtes, destinée à effectuer un service régu
lier et dont Ie rayonnement serait susceptible 
de causer des brouillages internationaux, l 'Ad
ministration intéressée doit, en règle générale, 
avant l' achèvement de la station et en tout 
cas avant qu'elle soit ouverte au service, no-
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Fréquences 
en kilocycles
seconde (kc/s) 

10-100 
100-110 
110-125 
125-150 1 

150-160 

160-194 

194-285 

285-315 
315-350 2 

350-360 
360-390 

390-460 
460---485 

485-515 3 

515-550 

550-1300 • 
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Longueurs d'onde 1 
approximatives 
en mètres (m) 1 

30000-3000 
3000-2725 
2125-2400 
2400-2000 1 

2000-1875 

1875-1550 

1550-1050 

1050-950 
950-850 2 

850-830 
830-770 

770-650 
650-620 

620-580 3 

580-545 

545-230 • 

Services 

Services fixes. 
Services fixes et services mobiles. 
Services mobiles. 
Services mobiles maritimes ouverts à la correspondanc 

publique exclusivement. 
Services mobiles. 
a. Radiodifiusion. 
b. Services fixes . 
c. Services mobiles. 
Les conditions d'utilisation de cette bande sont soumise 

aux arrangements régionaux suivants : 
Toutes les régions ou existent déjà des stations } 

de radiodiffusion tra vaillant sur des fré- radio
quences inférieures à 300 kc/s (supérieures diffusim:: 
à 1000 m). 

Autres régions I Serv~ces fixes: 
1 Servrnes mobiles. 

Les arrangements régionaux respecteront les droits de 
autres régions dans cette bande. 

a. Services mobiles. 
b. Services fixes. 
c. Radiodifiusion. 
Les conditions d'utilisation de cette bande sont soumise 

aux arrangements régionaux suivants : 

f 
a. Services mobiles aériens exclusivement. 
b. Services fixes aériens exclusivement. 
c. Dans la bande250-285 kc/s (1200-1050 m 

dance publique. 
Europe 1 Services fixes non ouverts à la correspon 

d. R adiodiffusion dans la bande 194-224 kc/ 
(1550-1340 m). 

I 
a. Services mobiles, à l'exclusion des station 

Autres commerciales de bord. 

l 
b. Services fixes aériens exclusivement. régions c. Services fixes non ouverts à la correspondanc 

Radiophares. 
publique. 

Services mobiles aériens exclusivement. 
Services mobiles non ouverts à la correspondance publique 
a. Radiogoniométrie. 
b. Services mobiles, à condition de ne pas brouiller l 

radiogoniométrie. 
Services mobiles. 
Services mobiles (à l'exclusion des ondes amorties et de lt 

radiotéléphonie). 
Services mobiles (Détresse, appel etc.). 
Services mobiles non ouverts à la correspondance publique 

( à l' exclusion des ondes amor ties et de la radiotéléplwnie) 
Radiodiffusion. 

1 L'onde de 143 kc/s (2100 m) est l'onde d'appel des stations mobiles utiiîsant des ondes 
longues entretenues. 

2 L'onde de 333 kc 1s (900 m) est l'onde internationale d'appel des services aériens. 
8 L'onde de 500 kc/s (600 m) est l'onde internationale d'appel et de détresse. Elle peut être 

employée pour d'autres usages à condition de ne pas brouiller les signaux d'appel et de détresse. 
• Les services mobiles peuvent utiliser la bande 550-1300 kc /s (545-230 m) à condition 

de ne pas brouiller les services d'un Pays qui utilise cette même bande exclusivement pour la 
radiodiffusion. 
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Fréquences 
en kilocycles
seconde (kc/s) 

1300-1500 

1500-1715 

1715-2000 

2000-2250 
2250-2750 
2750-2850 
2850-3500 

3500-4000 

4000-55-00 
5500-5700 
5700-6000 
6000-6150 
6150-6675 
6675-7000 
7000-7300 
7300-8200 
8200-8550 
8550-8900 
8900-9500 
9500-9600 
9600-11000 

11000-11400 
11400-11700 
11700-11900 
11900-12300 
12300-12825 
12 25-13350 
13350-14000 
14000-14400 
14400-15100 
15100-15350 
15350-16400 
16400-17100 
17100-17750 
17750-17 00 
17800-21450 
21450-21550 
21550-22300 
22300-23000 
23000-28000 
2 000-30000 
30000-56000 
56000-60000 

au-dessus 
de 60000 

1 

I
Longueur~ d'onde 

approximatives 
en mètres (m) 

1 

230-200 

200-175 

175-150 

150-133 
133-109 
109-105 
105-85 

85-75 

75-54 
54-52.7 

52,7-50 
50-48,8 

48,8-45 
45-42,8 

42,8-41 
41-36,6 

36,6--35,1 
35,1-33,7 
33,7-31,6 
31,6--31,2 
31,2-27,3 
27,3-26,3 
26,3-25,6 
25,6--25,2 
25,2-24,4 
24,4-23,4 
23,4-22,4 
22,4-21,4 
21,4-20,8 
20,8-19,85 

19,85-19,55 
19,55-18,3 
18,3-17,5 
17,5-16,9 
16,9-16,85 

16,85-14 
14-13,9 

13,9-13,45 
13,45-13,l 
13,1-10,7 
10,7-10 

10-5,35 
5,35-5 

au-dessous de 5 

20 NOVEMBER (S.424) 

Services 

{
I a. Radiodiffusion. 

b. Services mobiles maritimes, ondes de 1365 kc /s (220 mj 
exclusivement. 

{ 

Services mobiles. 
Services mobiles. 
Services fi.xes. 
Amateurs. 
Services mobiles et services fi.xes. 
Services mobiles. 
Services fixes. 
Services mobiles et services fixes. 

{ 
Services mobiles. 
Services fixes. 
Amateurr . 
Services mobiles et services fi.xes. 
Services mobiles. 
Services fixes. 
Radiodiffusion. 
Services mobiles. 
Services fixes. 
Amateurs. 
Services fices. 
Services mobiles. 
Services mobiles et services fix es. 
Services fixes . 
Radiodiffusion. 
Services fi.xes. 
Services mobiles. 
Services fi.xes. 
Radiodiffusion. 
Services fixes. 
Services mobiles. 
Services mobiles et services fixes. 
Services fixes. 
AmateurR. 
Services fi.xes. 
Radiodi.ffusion. 
Services :fixes. 
Services mobiles. 
Services mobiles et services fi.xes. 
Radiodiffusion. 
Services fi.xes. 
Radiodiffusion. 
Services mobiles. 
Services mobiles et services fi.xes. 
Non réservé. 
Amateurs et expériences. 
Non réservé. 
Amateurs et expériences. 
Non réservé. 

Note. Il est reconnu que les ondes courtes (fréquences de 6000 à 23000 kc/s approximative
ment--longueurs d'onde de 50 à 13 m environ) ont une grande efficacité pour les communications 
à grande distance. Il est recommandé de réserver, en règle générale, cette bande d'ondes pour 
oot objet, dans les services entre points fixes. 

1928 
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tifier au Bureau international la fréquence 
a signée à cette station. 

3. Une telle notification n'est faite, toute
fois, que lorsque !' Administration intéressée a 
acquis la certitude que Ie service dont il s'agit 
pourra être établi dans un délai raisonnable. 

§ 18. 1. Chaque Administration peut attr i
buer aux stations d'amateurs des fréquences 
choisies dans les bandes allouées aux ama
teurs, dans Ie tableau de répartition (§ 7 ci
dessus). 

2. La puissance maximum que ces stations 
peuvent utiliser est fixée par les Administra
tions intéressées, en tenant compte des qualités 
techniques des opêrateurs et des conditions 
dans lesquelles lesdites stations doivent t ra
va ill er. 

3. Toutes des règles générales fixées dans 
la Convention et dans ce Règlement s'appli
quent aux stations d'amateurs. En particulier, 
la fréquence des ondes émises doit être aussi 
constante et aussi exempte d'harmoniques que 
l'état de la technique Ie permet. 

4. Au cours de leurs émissions, ces stations 
doivent transmettre leur indicati f d'appel à 
de courts intervalles. 

Service des stations expérimentales privées. 

Art. 6. § 1. L'échange de co=unications 
entre stations expérimentales privées, de Pays 
diffé rents, est interdit, si l'Administration de 
l'un des Pays intéressés a notifié son opposi
t ion à eet échange. 

§ 2. Lorsque eet échange est permis, les 
communications doivent, à mains que les Pays 
intéressés n' a i ent pris d' au tres arrangements 
e ntre eux, s'effectuer en langage clair et se 
limiter aux messages ayant trait aux expér ien
ces et à des remarques d'un caractère person
nel pour lesquelles, en raison de leur manque 
d'importance, Je recours au service télégraphi
que public ne saurait entrer en considération. 

§ 3. Dans une station expérimentale pr i
vée, autorisée à effectner des émiss ions, toute 
personne manceuvrant les apparei ls, pour son 
propre compte ou pour celui de tiers, doit 
avo ir prouvé qu'elle est apte à transmettre les 
textes en signaux du Code Morse et à lire, à 
la réception rad ioélectrique auditive, les tex
tes ains i transmis. Elle ne peut se fa ire rem
p lacer que par des personnes autorisées, possé
dant les mêmes aptitudes. 

§ 4. Les Administrations prennent talies 
mesures qu'elles jugent nécessaires pour véri
fier les capacités, au point de vue techn ique, 
de toute personne manceuvrant les apparei ls. 

Certificats des opérateurs. 

Art. 7. § 1. 1. Le service de toute station 
mobi le, radiotélégraphique ou radiotéléphoni
que, doit être assuré par un opérateur radio
télégraphiste, possesseur d'un certificat déli
vré par Ie Gouvernement dont dépend cette 
station. Toutefois, dans les stations mobiles 
pourvues d'une installation de radiotéléphonie 
de fa ible puissance (d'une puissance ne dé
passant pas 300 watts a limentation), utilisable 
seulement pour la téléphonie, Ie serv ice peut 
être assuré par un opérateur titula ire du seul 
certificat de radiotéléphoniste. 

2. Dans Ie cas d'indisponibilité absolue de 
l'opêrateur, au cours d'une traversée, d'un 

vol ou d'un voyage, Ie Commandant ou la 
personne responsable de la station mobile peut 
autoriser, mais à titre temporaire seulement, 
un opérateur possédant un certificat délivré 
par un autre Gouvernement contractant, à as
surer Ie service radioélectrique. Lorsqu'i l de
vra être fait appel, comme opérateur provi
soire, à une personne ne possédant pas de cer
ti ficat suffisant, son intervention devra se 
limiter aux cas d'urgence. De toutes façons, 
l'opérateur ou la personne susvisés devront 
être remplacés, aussitót que possible, par un 
opérateur en possession du certificat prévu au 
§ 1, 1, ci-dessus. 

§ 2. Il y a deux classes de certificats et des 
certificats spéciaux pour les opérateurs radio
télégraphistes et une classe de certificat pour 
les opérateurs radiotéléphonistes. 

Certificats de ,·adiotélégraphiste. 

§ 3. 1. Chaque Gouvernement reste libre 
de fixer Ie nombre des examens jugés néces
saires pour accéder au certificat de lre classe. 

2. Le certificat de l re classe oonstate obli
gatoirernent que l'opérateur possède les apti
tudes requ ises pour l'obtention du certificat de 
radiotéléphoniste. Chaque Gouvernement de
meure libre d'exiger ou non ces mêmes apti
tudes pour Ie certificat de 2e classe. 

3. Les conditions minima à imposer pour 
l'obtention de ces certificats sont les suivantes: 

A. P r e m i è r e c I a s s e. 

Le certificat de l re classe constate la valeur 
professionnelle et technique de l 'opérateur en 
ce qui concerne: 

a. La connaissance des principes généraux 
d'électricité et de la théorie de la radiotélé
graphie et de la rad iotéléphonie, ainsi que la 
connaissance du fonctionnement pratique de 
tous les appareils utilisés dans Ie serv ice mo
bi le. 

b. La connaissance théorique et pratique du 
fonctionnement des appareils accessoires, tels 
que groupes électrogènes, accumulateurs, etc., 
utilisés pour la mise en reuvre et Ie réglage 
des appareils indiqués au littera a. 

c. Les connaissances pratiques nécessa ires 
pour effectuer, par les moyens du bord, les 
réparations d'avaries pouvant surveni r aux 
appareils, en cours de voyage. 

d. La transmission correcte et la récep
tion auditive correcte de groupes de code 
(mélange de lettres, de chiffres et de signes 
de ponctuation), à une vitesse de 20 (vingt) 
groupes par minute, et d'un texte en la.ngage 
clair rnaternel, à une vitesse de 25 {vingt
cinq) mots par minute. Chaque grnupe de co
de doit comprendre cinq caractères, chaque 
chiffre ou signe de ponctuation comptant pour 
deux caractères. Le mot moyen du texte en 
1 angage clair ma terne! doit cornporter cinq 
caractères. 

e. La connaissance détaillée des Règlements 
s'appliquant à !'échange des commun ications 
radioélectriques, la connaissance des docu
ments relatifs à la taxation des radiotélé
grammes, la connaissance de la partie des 
Règlements sur la sécurité de la vie humaine 
en mer se rapportant à la radiotélégraphie, et, 
pour la nav igation aérienne, la conna issance 
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<les dispositions spéciales régissant Ie service 
radioélectrique de la navigation aérienne. 

/. La connaissance de la géographie géné
rale des cinq parties du monde, notamment 
<les principales li a isons électriques par fil et 
,,sans fil" . 

B. D e u x i è m e c I a s s e. 
L e certificat de 2e cl asse constate la valeur 

professionnelle de l 'opérateur en ce qui con
cerne : 

a. La connaissance théorique et prat ique 
é lémentaire de l 'électricité et de la radio
télégraph ie, a insi que la connaissance du 
réglage et du fonctionnement des appareil s 
utilisés dans Ie service mobil e. 

b. L a conna issance t héorique et pratique 
élémenta ire du fonctionnement des appareil s 
accessoires, tels que groupes électrogènes, ac
cumulateurs, etc., utilisés pour la mise en 
reuvre et Ie réglage des appareils mentionnés 
au littera a. 

c. Les connaissances p ratiques suffisantes 
pour pouvoir effectuer les petites réparations, 
en cas d'avaries survenant aux appareils. 

d . L a transmission correcte et la réception 
auditive correcte de groupes de code (mélange 
de lettres, de chiffres et de signes de ponc• 
tuation), à une v itesse de 16 (seize ) groupes 
pa r minute, et d'un texte en langage clair 
maternel , à une vi tesse de 20 (v ingt) mots 
par minute. Chaque groupe de code doit com
prendre cinq caractères, chaque chi ffre ou 
s igne de ponctua tion comptant pour deux 
caractères. Le mot moyen du texte en langage 
cla ir maternel doit comporter cinq caractères. 

e. L a connaissance des R èglements s'appli
quant à !'échange des communications radio
électriques, la connaissance des documents re
latifs à la taxation des radiotélégrammes, la 
conna issance de la partie des R èglements su r 
la sécurité de la vie humaine en mer se rap
portant à la radiotélégraphie, et pour la na
vigation aérienne, la conna issance des di spo
sitions spéciales régissant Ie service radioélec
trique de la navi gation aérienne. 

/. La conna issance des notions de géogra
phie générale s'appliquant aux communica
tions pa r fil et "sans fil". 

C. C e r t i f i c a t s p é c i a 1. 
l. Le service radiotélégraphique des petits 

nav ires (auxquels la Convention sur la sauve
garde de la v ie huma ine en mer n'est pas 
applicable) peut être assuré par des opérateurs 
pourvus d'un certificat spécial répondant aux 
conditions suivantes: 

a. Les opérateurs de celles de ces stations 
mobiles qui participant au serv ice internatio
nal de la correspondance publique et au tra
va il général des stations mobiles, doivent être 
capables d'assurer les communications radio~ 
électriques à la vitesse de transm ission et de 
réception prévue pour l'obtention du certificat 
de 2e classe. 

b. Lorsque ces stations ne participant pas 
audit rnrvice, mais agissent naturellement en 
cas de détresse, et qu'elles travaillent su r une 
onde p articulière, en ne gênant pas les autres 
services rad ioélectriques , il appar t ient, à cha
que Gouvernement intéressé de fixer les con
ditions d'obtention du certificat. 

2. A titre exceptionnel, il est concédé pro
visoirement au Gouvernement de la Nouvelle
Zélande d'accorder un certificat spécial , <lont 
il fixe les condit ions d'obtention, aux opéra
teurs de petits bàtiments de sa nationalité, 
qui ne s'éloignent pas des cötes dudit Pays, 
et ne participant au service international de 
la correspondance publique et au travail gé
néral des stations mobiles que d'une manière 
rest rei nte. 

§ 4. 1. Avant de devenir chef de poste 
d 'une station mobile à bord d'un navire de la 
première categorie (Art. 20, § 2), un opéra
teur de l re classe doit avo ir au moins une 
année d'expérience comme opérateur à bord 
d'un navire ou dans une station cötière. 

2. Pour devenir chef de poste d'une sta
tion mobile à bord d'un navire de la deuxième 
catégorie (Art. 20, § 2), un opérateur de lre 
classe doit avoir au moins six mois d'expérien
ce comme opérateur à bord d'un navire ou 
dans une station cötière. 

3. Pour assurer le service comme opéra
teur de lre classe sur un aéronef, l 'opérateur 
doit justif ie r d'un nombre d'heures de vol 
dans Ie service radioélectrique, fixé par l ' Ad
ministration qui délivre Ie certificat. 

§ 5. L es opérateurs qui ont passé avec suc
cès !'examen pour l'obtention du certificat de 
2e classe reçoivent de leur Gouvernement un 
certificat provisoi re qui les autorise à embar
quer comme chef de poste sur les bàtiments de 
la troisième catégorie (Art. 20, § 2). Après 
avoir justifié d'un service de six mois à bord 
d'un navire, ils peuvent recevoir le certificat 
définitif de 2e classe, les autorisant à exercer 
les mêmes fonctions sur des bàtiments de la 
deuxième catégorie. 

Certif icat de mdiotéléphoniste. 

§ 6. l. Il n' y a qu'une classe de certificat 
pour les opérateurs de la radiotéléphonie. 

2. Ce certi ficat constate la valeur profes
sionnelle de l 'opérateur en ce qui concerne: 

a . La connaissance du réglage et du fonc
t ionnement des apparei ls de radiotéléphonie. 

b. L 'aptitude à la transmission et à la ré
cep t ion, d'une façon claire, de la conversa
tion par l' appareil téléphonique. 

c. La conna issance des R èglements s'appli
quant à !'échange des communications radio
téléphoniques et de la partie des R èglements 
ra diotélégrahiques concernant la sécuri té de 
la vie humaine. 

3. Les titulaires du certificat de rndio
téléphoniste ne peuvent être utilisés que sur 
les nav ires, aéronefs , etc., pourvus d 'une in
stallation de rad iotélephonie à faib le puis
sance (300 watts a limentation, au maximum) 
et seulement pour Ie service téléphonique. 

4. Les opérateurs rad iotéléphonistes du ser
v ice aéronautique doivent justifier d'un mini
mum d'heures de vol à bord d'un aéronef , fixé 
pa r les Administrations intéressées. 

5. Le titulaire d'un certificat de radio
télégraphiste de lre classe, a insi que Ie titu
la ire d' un certificat de radiotélégraphiste de 
2e classe pourvu du certificat de radiotélé
phoniste, peuvent assurer Ie service radio
téléphonique sur toute station mobile. 

§ 7. Chaque Administration prend les me
sures nécessaires pour soumettre les opérateurs 
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à l'ob ligation du secret des correspondances et 
pour éviter, dans la plus grande mesure pos
sible, l 'emploi fraudu leux des certificats . 

§ 8. L es Gouvernements intéressés pren
dront les di spositions nécessaires pour que le 
bénéf ice des certificats délivrés sous le p ré
céden t régime soit maintenu aux titu la ires de 
ces certif icats, susceptibles de satisfaire, d'une 
manière généra le, aux nouvelles conditions de 
dél ivrance. 

§ 9. Les dispositions du présent Article de
viendront obligatoires dans un délai maxi
mum de trois ans après la m ise en vigueur du 
présent Règlement. 

Autorité du Co1111nandant. 

Art. 8. § 1. Le service radioélectrique d'une 
station mobile est p lacé sous l'au torité supé
r ieure d u Commandant ou de la personne 
responsable du navire, de l'aéronef ou de tout 
autre véh icule portant la station mobile. 

§ 2. Le Commandant ou la personae respon
sable, a insi que toutes les personnes qui peu
vent avo ir connaissance du texte ou simple
ment de l'existence des radioté légrammes, ou 
de tout renseignement quelconque obtenu au 
moyen du service radioélectr iqueci sant sou
m is à l 'obligation de garder et 'assurer Je 
secret des correspondances. 

Procédure génémle dans le se,·vice mobile. 

Art. 9. § l. Dans le service mobi le, la 
procéclure détaillée ei-après est obligatoire, 
sauf Ie cas d'appel de détresse ou de corres
pondance de détresse , auquel sont appl icables 
les d ispos it ions de l' Article 19. 

§ 2. 1. Avant de procéder à toute trans
miss ion, la station émettrice doit s'assurer 
qu ' il ne se produira pas de brouillage excessif 
avec d'autres communications s'effectuant dans 
son rayon d'act ion, sur l'onde qu'elle va em
ployer; s'il y a probabilité qu'un tel brouil
lage sera óccasionné, elle attend Ie premier 
arrêt dans la transmission qu'elle pourrait 
troubler. 

(2) S i, malgré cette précaution, une trans 
miss ion radioélectrique en cours est entravée 
par !'appel, ce lui-ci doit cesser à la première 
demande d'une station terrestre ouverte au 
service inte rnational de la correspondance pu
blique ou d 'une station aéronautique quelcon
que. L a station qui demande cette cessation 
do it ind iquer la durée approximative de ]'at
tente imposée à la station dont elle arrête 
!' appel. 

§ 3. Dans les relations radioté légraphiques 
du service mobi le, la rnarche ei-après est su ivi e 
pour appeler une station: 

l. a. La station appel ante effectue I 'appel 
en transmettant, au plus, trois fois l'indicatif 
d'appel de la station appelée et Ie mot DE 
suivi de trois fois, au plus, son propre indi
catif d'appel. 

b. Pour produire eet appel, la station ap
pelante utilise l'onde sur laquelle veille la 
station appelée. 

2. La station . appel ée répond en transmet
tant, a u pl us, tro is fo is l 'ind icatif d'appel de 
la station appe lante, Ie mot DE, son propre 
indicatif d'appel, et, si elle est prête à rece
voir Ie trafic, la letter K ( invitation à trans
mettre), su ivie, si elle Ie juge uti le, de l 'abré-

viation _appropriée et d'un chiffre indiquant 
1 a force des signaux reçus. 

3. Si la station appelée est empêchée de 
recevoir, elle remplace, cl ans la formul e de 
réponse, l a lettre K par Ie signa! • - • • • 
(attente) , suivi d'un nombre indiquant en mi
nutes la durée probable de !'attente. S i cette 
durée probable excède 10 m inu tes, !'attente 
do it être motivée. 

4. Lorsqu'il y a plus ieurs radiotélégram
mes à transmettre dans le même sens, ils peu
vent être transmis par séries, avec Ie consen
tement de la stat ion qui doit les recevo ir . 

5. Cette dernière station, en clonnant son 
assentiment, ind ique le nombre de rad iotélé
grammes qu'elle est prête à recevo ir en u ne 
série et fa it su ivre cette indication de la lettre 
K. 

6. En principe, tout rad iotélégramme con
tenant plus de 100 mots e t con icléré comme 
formant une série, ou met fin à une série en 
cours. 

7. En règle générale, les langs radiotélé
grammes, tant ceux en langage cla ir que ceux 
en langage convenu ou chi ffré, sant transmis 
par tranches, chaque tranche contenant 50 
mots dans Ie cas du la ngage cla ir et 20 mots 
ou groupe lorsqu' il s' agit de langage con
venu ou chiffré. 

8 . A la fin de chaque tranche, Ie signa! 
• • -- • • (?), signi fiant: ,,Avez-vous bi en 
reçu Ie radiotélégramme j usqu' ici ?" est t rans
mis. Si l a tranche a été correcternent reçue, 
la station réceptrice donne la lettre K et la 
transmiss ion du rad iotélégramme est pour
su ivie. 

9. a. La transmission d' un radiotélégram
me se term ine par le signa] • - • - • (fin 
de transmission), su ivi de l ' incl icatif d' appel 
de la station transmettr ice et de la lettre K. 

b. Dans le cas de la transmission par série, 
l'indicatif d'appel de la' station transmettri ce 
et la lettre K ne sant donnés qu'à la f in de la 
série. 

10 . a. L'accusé de réception d'un rad ioté
légramme est donné au moyen de la lettre R 
suivie du numéro du rad iotélégramme; eet 
accusé de réception est précédé de la formule 
ei-après: indicatif d 'appel de la station qu i a 
t ransmis, mot DE, indicatif d'appel de la sta
t ion qui a reçu. 

b. L'accusé de réception d'une série de ra
cliotélégrarnmes est donné au moyen de la 
lettre R suivie du nombre des racliotélégram- . 
mes reçus. a ins i que des numéros d u prem ier 
et du dernier télégramme composant la sér ie. 
Cet accusé de réception est précédé de Ia for
mule cléfinie ci-dessus. 

l l. La fin du trava il entre deux stations 
est indiquée par chacune d'ell es, au moyen 
du signa! • • • - • - (fin de travail) suivi de 
son propre indicatif d'appel. 

§ 4. 1. S i la station appelante a l'inten
tiori de transmettre son traf ic avec un type 
cl'onde ou/et sur une fréquence autres que ceux 
employés pour effectuer !'appel, elle fa it sui 
vre son propre indicatif d'appel des indications 
de services définissant le type d'onde ou/et l a 
fréquence qu'elle se propose d'utiliser pour sa 
transmission. L' absence de ces indications de 
service signifie qu'elle n'a pas l' intent ion de 
chang~r de type d'onde n i de fréq uence. 
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2. Si la station appelée désire que la sta
tion appelante transmette avec un type d'onde 
ou/et sur une fr 'quence a u tres que ceux utilisés 
pour ]'appel, . e ll e ajoute à la formule de ré
ponse les indications de serv ice définissant Ie 
type d'onde ou/et la fréquence dont elle de
mande l'emploi. L'absence de ces indications 
de service signifie qu'elle ne désire pas que 
Je type d'onde ou/et la fréquence utilisés pour 
] 'appel soient changés. 

3. Si la station appelante a indiqué qu'e lle 
va utiliser pour la transmission un type d'onde 
ou/et une fréquence autres que ceux avec 
lesquels elle a effectué !'appel , la station ap
pelée, dans la formule de réponse, fait précé
der la lettre K des abrév iations permettant 
d'indiquer qu'à partir de ce moment, elle 
écoute sur Ie type d'onde ou/et la fréquence 
annoncés et qu'elle emploiera elle-même les
dits type d'onde ou/et fréquence pour toute 
la durée de la communication. 

4. Si la station appelante est une station 
terrestre pouvant, conformément aux disposi
tions du présent R èglement, employer une 
onde autre que celles qu'il est possible à la 
station mobile d' émettre, elle peut, après avoir 
établ i Ie contact, util iser cette onde pour trans
mettre son trafic. Dans ce cas, la marche à 
su ivre est celle définie e i-après : 

a. La station terrestre appelle la station 
mobile en employant l'onde sur laquelle celle
c i veille et, après avo ir obtenu réponse, l'in
forme au moyen de l'abréviation appropr iée 
d'avoir à l'écouter par Ie suite sur l 'onde 
qu'elle compte ut iliser. 

b. Si la station mobi le peut recevo ir l'onde 
annoncée, e ll e donne la lettre K. Dans Ie cas 
contraire, elle informe la station terrestre, à 
] 'aide de l'abréviation appropriée, de ce qu'il 
ne lui est pas possible de recevoir l'onde 
proposée et les deux stations s'entendent pour 
adopter une autre onde de travail. 

6. La station terrestre conserve l 'onde qu' 
e ll e a employée jusqu'après la tran mission du 
s igna] • • • - • - (fin de travai l ), su iv i de 
son indicatif d' appel. Ce signa! su ivi de l ' indi
catif d'appel, est répété par la station mobile 
sur l'onde internationa le d'appel attribuée à 
son service. 

6. Lorsque la station terrestre qui reçoit 
une demande de changer Ie type d'onde ou/et 
la fréquence ne peut pas ou ne désire pas don
ner su ite à cette demande, ell e ne transmet 
pas Ie s igna! K, mais propose, en employant 
les abrév iations appropriées, l 'emploi d'un 
.autre type d'onde ou/et d'une autre fréquence. 

§ 5. l. Sur l'onde de 500 kc/s (600 m) 
(ou sur une onde autorisée, dans Ie cas de 
communications avec une station d'aéronef}, 
les périodes de travail continu entre deux sta
t ions ne doi vent pas dépasser dix mi nutes en
viron; après chacune de ces périodes, un temps 
<l'arrêt doit être observé, af in de permettre, 
éventuellement, à une autre station de lancer 
un appel de prior ité ou de transmettre un 
massage de priorité. 

2. Sur les autres ondes affectées au serv ice 
mobi le maritime, la durée des périodes de tra
vai l continu est sous Ie controle de la station 
cotière. Dans Ie cas de communications entre 
deux stations de bord, c'est la station récep
trice qu i détermine la durée des pér iodes de 
travail continu. 

3. Dans les communications entre stations 
d'aéronef, la durée des périodes de trava il 
continu est soumise au controle de la station 
d'aéronef qui reçoit, sous réserve de l ' interven. 
tion, pour eet objet, de la station aéronauti
que. Dans les relations entre stations aéronau
t iques et stations d' aéronefs, c' est l a stat ion 
aéronautique qui controle la durée des pério
des de trava il continu. 

§ 6. Lorsqu'une station reçoit un appe l 
sans être certaine que eet appel lui est destiné, 
e lle ne doit pas répondre avant que !'appel 
n'ait été répétó et compris. Lorsque, d'un autre 
coté, une station reçoit un appel qu i lui est 
destiné, mais a des doutes sur l'indicatif d'ap
pel de la station appelante, elle doit répondre 
immédiatement en uti l isant Ie signa! 
• • - - • • en lieu et place de l'indicatif 
d'appel de cette dernière station. 

§ 7. 1. Lorsqu'il est nécessaire de faire des 
signaux d'essai, aux fins de régl er l'appareil 
avant de procéder à ]'appel ou à la trans
mission, ces signaux ne doivent pas être pro
duits pendant plus de 10 secondes environ, et 
il s doivent être constitués par une série de V, 
suivie de l ' indicatif d'appel de la station qui 
opère. 

2. Si une station émet des signaux d'essai 
à la demande d'une autre station, pour per
mettre à celle-ci de regler soa apparei l récep
teur, ces s ignaux doivent également être con
stitués par une série de V, dans laquell e s'in
tercale plusieurs fois l ' indicatif d'appel de la 
station émettrice. 

Appel général à toutes les stations mobiles . 

Art. 10. § 1. Les stations qui désirent entrer 
en communication avec des stations mobiles, 
sans toutefois connaître les noms des stations 
mobiles qui sont dans leur rayon d'action, 
peuvent employer Ie signa! de recherche CQ, 
remplaçant l'indicatif de la station appelée 
dans la formule d'appel, cette formule étant 
suiv ie de la lettre K (appel général à toutes 
les stations mob iles, avec demande de réponse). 

§ 2. Dans les régions oà Ie trafic est inten
se, l 'emploi de !'appel CQ suivi de la lettre 
K est interdit, sauf en combinaison avec des 
signaux d'urgence. 

§ 3. L'appel CQ non su ivi de la lettre K 
(appel général à toutes les stations mobiles, 
sans demande de réponse) est employé pour 
les radiotélégrammes d'information générale, 
pour les signaux horaires, pour les informa
tions météoro logiques régulières, pour les avis 
généraux de sécurité et pour les info1mations 
de toute nature destinés à être lus par quicon
que peut les recevoir. 

Brouillage. 

Art. ll. § 1. 1 . L'échange de signaux su
perfl us est interdit aux stat ions mobiles. Des 
essa is et des expériences ne sont tolérés, dans 
ces stations, qu'autant qu'ils ne troub lent 
point Ie service d'autres stations. 

2. Chaque Administration apprécie, en vue 
de leur autorisation, si les essais ou les ex
périences proposés sont susceptibles de trou
bler Ie service des autres stations. 

§ 2. Les essa is et · réglages, dans une sta
tion quelconque, doivent être condui ts de fa. 
çon à ne pas troub ler Ie service des autres 
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stations engagées dans une correspondance 
autorisée . Les signaux d'e ai et de réglage 
doivent être choisis de relle manière qu'aucune 
confusion ne puisse e produire avec un signa], 
une abréviation, etc., d'une signification par
ticul i ' re dêf inie pa1· Ie Rêglement. 

§ 3. Une station quelconque effectuant des 
émiss ions pour des essa is, des réglages ou des 
expérience doit transmettre son indicatif d'ap
pel à de fréquents intervall es . au cours de 
ces émissions. 

§ 4. L'Administration ou l'exploitation pri
vée qui formule une plainte en mati · re de 
brouillage doit, pour étayer et justifier celle
c i, déclarer qu'elle emploie régul ièrement de 
appareils de réception d'un type équivalant 
au type Ie rneilleur, utilisé dans la pratique 
courante du service dont il s'agit. 

Rapport sur les infractions. 

Art. 12. § 1. Si une Administration a con
naissance d'une infraction à la Convention ou 
à ce Règlement, commise dans une des sta
tions du service mobile qu'elle a autori ées, 
elle constate les faits, fixe Jes responsabil ités, 
et prencl I es mesures néc ssa i res. 

§ 2. Les infractions aux 1·ègles du serv ice 
mobile sont signalées, par les stations qui les 
constatent, à l' Aclministration clont elles
mêrnes rel èvent, et ce au moyen d'états con
forrnes au rnodèle reproduit à l'Appendice 2. 

§ 3. Dans Ie cas d'infractions réitérée de la 
part d'une même station, des représentations 
cloivent être faites à l' Admini tration du Pays 
clont dépencl cette station. 

Publication de docu,nents de service. 

Art. 13. § 1. Le Bureau international dresse 
et publie Jes documents de service suivants: 

a . un tableau et une carte destinés à être 
annexés à la Nomenclature des stations de 
bord, et indiquant les zones et les heures de 
service à bord des navires classés dans la 
deuxième catégorie (voir Appendices 5 et 6); 

b. une L iste a lphabétique des ind icatifs 
d' appel de toutes Jes stations fixes, terrestres 
et mobi les pourvues d'un indicatif d'appel de 
la érie international e. Cetre liste est dressée 
sans considération de national ité; elle est précé
dée d'un tableau de répartition des indicatifs 
d'appel, mentionnant les Pays auxquels une 
ou plusieurs séries d'indicati f d'appel sont 
attribu 'es, dans les conditions fixées à l 'Ar
ticle 14; 

c. des Nomenclatures de toutes les stations 
fixes, terrestres et mobiles ayant un indicatif 
d'appel de la série internationale et ouvertes 
ou non à la correspondance publique, et une 
Nomenclature des stations de radiodiffusion. 

§ 2. La Nomenclature relative à chaque 
catégorie de stations est publ iée en fascicules 
sépar s, comme suit: 

I. S t a t i o n s f i x e s e t t e r r e s tr e s. 

1. Nomenclature des stations par Pays, les 
noms des Pays étant rangé par ordre alpha
bétique et les noms des stations d'un même 
Pays étant, à leur tour, rangés par ordre 
alphabétique sous Ie nom de ce Pays. Cette 
Nomenclature est précédée d'un index alpha
bétique indiquant les noms des stations, les 
indicatifs d'appel, les indioes caractéristiques 

et les nurnéros des pages ou se trouvent Ie 
détails relatifs à ces stations. 

2. L e mot RADIO est imprimé séparément 
après Je nom de chaque station cötière. 

IL S t a t i o n s e f f e c t u a n t d e s s e r
v i c e s s p é c i a u x. 

1. Nomcnclature des stations par Pays, 
avec index a lphabétique analogue à celui du 
fascicule précédent. Les stations mentionnée& 
dans cette omencl ature sont celles qui assu
rent des serv ices spéciaux à l'usage de la na
vigation maritime et aér ienne (radiogonio
métrie, radiophares, signaux horaires, avis aux 
navigateurs, informations météorologiques ré
gulières, informations de presse adressées à 
tous, etc.). 

2. Les mots GONIO et PHARE sont in
writs respectivement à la su ite du nom de& 
stations radiogoniométriques et des station& 
radiophares. 

III. t a t i o n s d e B o r d. 

Nomenclature des stations rangées par ordre 
alphabétique, sans consiclération de nationa-
1 ité, et mcntionnant, sous une forme abrégée, 
Ie nom du Pays auquel appartient chaque 
station. 

IV. Stations d'a é r one f. 

omenclature des stations rangées par ordre 
alphabétique, ans considération de nationalité, 
et mentionnant, sou une forme abrégée, Ie 
nom du Pays auquel appartient chaque sta
tion. 

V . S t a t i o n s cl e ra cl i o cl i f f u s i on. 

Nomencl ature de stations par Pays, avec 
index alphabétique analogue à celui des fasci
cul es I et II. 

§ 3. Les supplément à l a l iste des indica
tifs d'appel et aux omenclatures 1·espectives 
contiennent Jes adclition , modifications et sup
pressions, publ iées dans un orclre alphabéti
que . Ces suppléments sont mensuels et récapi
tulatifs. 

N 01nenclature des stations fixes et terrestres . 
§ 4. 1. L'état signalétique de stations fixe& 

et terrestres doit comporter les renseignements 
su ivants: 

a. nom de Ia station; 
b. indicatif d'appel; 
c. position géographique exacte de ]'an

tenne émettrice indiquée par la subdiv ision 
i;erritoriale et par la longitude et la latitude 
en degrés minutes et secondes, la longitude 
étant caléulée par rapport au méridien de 
Greenwich; 

d . types et fréquences (longueurs d'onde) 
cl'émission pour lesquels les réglages sont fa its, 
l'onde normale de transmission étant soulignée; 

e. pouvoir normal de rayonnement exprimé 
en mètresampères ou, à défaut, hauteur de 
]'antenne et intensité du courant à la base de 
celle-ci; 

/. nature des services effectués; 
g. heures de service (temps moyen de 

Greenwich); 
h. Ie cas échéant, pour les stations terres

tres, nom de l'entreprise pri vée qu i établi t 
les comptes de taxes; 
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i. taxe ou taxes de la station terrestre; 
j. renseignements particuliers concernant les 

heures d'appel pour la transmission des li stes 
de trafic ou pour la transmission des radio
télégrammes sans accusé de réception ou avec 
accusé de réception différé. 

2. La taxe télégraphique intérieure du Pays 
dont dépend Ia station terrestre et la taxe 
appliquée par ce Pays aux télégrammes à 
destination des Pays limitrophes sont indi 
quées dans la Nomenclature. 

N o,nenclature des stations effectuant des ser
vices spéciaux. 

§ 5. En plus des indications concernant les 
stations fixes et terrestres, les renseignements 
publiés doivent ment ionner A. P our les sta
tions radiogon iométriques : 

a. si l a station est dotée d'un émetteur ou 
non et, dans ce dernier cas, la station trans
mettrice conjuguée; 

b. l 'onde su r laquelle la station rad io
goniométrique doit être appelée, l'onde sur 
laquell e les stations mobiles doivent émettre 
les signaux prévus poui; l a prise des relève
ments, l'onde sur laquell e la station radio
gon iométr ique (ou la station transmettrice con. 
juguée) doit transmettre les relèvements vrais 
obtenus et les secteurs dans lesquels les rélève
ments sont normalement exacts; 

c. éventuellement, Ie pouvoir normal de 
rayonnement, exprimé en mètres-ampères, de 
la station transmettr ice conjuguée ( ou, à dé
faut, hauteur de !' antenne et intensité du 
courant à la base de celle-ci). 

B. Pour les stations radiophares: 
a. les signaux caractéristiques de la sta

tion; 
b. si, en plus de son émission de ra dio

phare, la station peut transmettre ou recevoir 
des communications normales; 

c. éventuellement, Ie nom des stations avec 
lesquell es il faut se mettre en communication 
pour correspondre avec Ie radiophare, si ce 
dernier ne peut pas transmettre ou i-ecevoir 
des communications; 

d. les secteurs dans lesquels les émiss ions 
du radiophare donnent lieu à des relèvements 
normalement exacts. 

C. Pour les stations transmettant des sig
naux horaires: 

Ie schéma des signaux employés et les heu
res d'émission. 

D. Pour les stations transmettant des avis 
aux navigateurs ou des observations météorolo
g iques régulières : 

les heures d'émission et, s'il y a lieu, la 
désignation du ou des documents ou se trou
vent les détail s concernant ces émissions. 

N omenclature des stations de bord. 
§ 6. L'état signalétique doit comporter les 

renseignements suivants: 
a. nom du navire, su ivi de l'indicatif d'ap

pel en cas d'homonymie ; 
b. indicatif d' appel ; 
c. P ays dont relève la station ( indication 

,ibrégée ) ; 
d. types et fréquences (longueurs d'onde) 

d' émission pour lesquels les réglages sont faits, 
l'onde normale de transmission étant soulig
née ; 

e. pouvoir normal de rayonnement expri
mé en mètres-ampères ou, à défaut; hauteur 
de !'antenne et intensité du courant à la base 
de cell e-ci ; 

/. nature des services assurés {si l a station 
est munie d'un radiogoniomètre, il y a lieu de 
l ' indiquer) et heures de service; 

y . nom de l ' Administration ou de l'entre
prise privée à laquelle les comptes de taxe~ 
doivent être adressés; 

h. taxe de bord. 
§ 7. En cas d'homonymie entre deux sta

tions de bord de même nationalité, ainsi que; 
dans les cas ou les comptes de taxes doivent 
être adressés directement au propriétaire dtt 
navire, il est fait mention du nom de la Com
pagnie de navigation ou de l'armateur auquel 
appartient Ie navire. 

Nom enclature des stations d'aéronef. 

§ 8. L'état signalétique doit comporter les. 
renseignements su ivants : 

a. indicatif d 'appel de la station et éven-. 
tuellement nom de l 'aéronef; 

b. nom du Pays <lont dépend la station. 
(indication abrégée); 

c. marque et type de l ' aéronef; 
d. types et fréquences (longueurs d'onde)" 

d'émission pour lesquels les réglages sont 
faits, l'onde normale de transmission étant 
soul ignée; 

e. parcours h abituel ou port d'attache de
l'aéronef; 

f. nature des services assurés et heures de
service; si la station est munie d'un radio
goniomètre, il y a li eu de l'indiquer; 

y . nom de l 'Administration ou de l'entre
prise privée avec laquelle les comptes de 
taxes doivent être échangés; 

h . Ie cas échéant, taxe de la station d'aéro
nef. 

N 01nenclature des stations de radiodiffusion .. 

§ 9. L'état signalétique doit comporter les. 
renseignements suivants: 

a. nom de la station ; 
b. Ie cas échéant, indicatif d' appel ; 
c. position géographique exacte de !' an

tenne émettrice, indiquée par la subdivision, 
territoriale et p ar la longitude et la latitude 
en degrés , minutes et secondes, la longitude 
étant calculée par rapport au méridien de
Greenwich; 

d. fréquence (longueur d 'onde) d'émission; 
e. pouvoir nonna! de rayonnement exprimé

en mètresampères ou, à défaut, hauteur de 
!'antenne et intensi té du courant à la base de 
celle-ci; 

/. facultativement, jours et heures d'émis
sion; les heures sont indiquées en temps moyen
de Greenwich, et les pays utilisant une heure 
d'été font connaître l'heure pour chacune des 
deux périodes de l'année; 

y. nom de l'Administration ou de l' entre
prise privée qui effectue l' émiss ion. 

Notations indiquant la nature et l 'é tendue du_ 
service des stations. 

§ 10. Les notations suivantes sont employés. 
dans les documents de service: 

PG station ouverte à la correspondance pu
bl ique ; 
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M PR station ouverte à la correspondance pu
blique restreinte; 

N station ayant un service permanent, de 
jour et de nuit; 

Y station ouverte du lever au coucher du 
sole il ; 

X station n'ayant pas de vacations déter
minées; 

Zl station de bord de 2e catégorie, à 8 
heurns de service; 

Z2 station de bord de 2e catégorie, à 16 
heures de service; 

FA station aéronautique; 
FC station cótière; 
FS station terrestre établie dans Ie seul but 

de la sécurité de la vie humaine; 
FX station effectuant un service de com-

munications entre points fixes; 
RF station de radiophare fixe; 
RG station radiogoniométrique; 
RS station réceptrice seulement, reliée au 

réseau général des voies de communication; 
RW station de radiophare tournant. 
§ ll. La forme générale à donner aux di

verses nomenclatures est indiquée à l'Appen
dice 3. Les Administrations ou entrepri ses 
privées doivent adopter des formules identi
ques, pour les états signalétiques à transmet
tre au Bureau international. 

lndicatifs d'appel. 

Art. 14. § 1. Les stations fixes, terrestres et 
mobiles visées au § 1 de l'Article 2 de la 
Convention, ainsi que les stations expérimen
tales privées doivent posséder un indicatif 
,d'appel de la série internationale attribuée à 
chaque Pays dans Ie tableau de répartition 
.ei-dessous. Dans ce tableau, la première lettre 
ou les premières lettres prévues pour les indi
catifs d'appel distinguent la nationalité des 
stations. 

Tableau de répartition des in
d ic at i f s d'a p p e 1. 

Pays 
Chili .. 
Canada .• 
Cuba .• . 
Maroc .. 
Bolivie . . . . . . . 
Colonies portugaises . . 
République de Libéria . 
Estonie . . ... . 
Ethiopie .... . 
France et Colonies et Protec-

torats . . . . 
Grande-Bretagne . 
Hongrie ..... . 
Suisse . . . . . . 
Equateur .... . . 
République d'Haïti 
République Dominicaine . 
République de Colombie . 
République de Honduras . 
Siam . . ...... . 
!talie et Colonies . . . 
Japon ....... . 
Etats- Unis d' Amérique. 
Norvège ... ... . 
République Argentine . 
Bulgarie ...... . 

Indicatifs. 
CAA-CEZ 
CFA-CKZ 
CLA-CMZ 
CNA-CNZ 
CPA-CPZ 
CRA-CRZ 
ELA-ELZ 
ESA-ESZ 
ETA-ETZ 

F 
G 
HAA-I{AZ 
HAA-HAZ 
H:CA- H:CZ 
HHA- HHZ 
HIA- HIZ 
HJA-HKZ 
HRA-HRZ 
RSA- HSZ 
I 
J 
K 
LAA-LNZ 
LOA-LVZ 
LZA-LZZ 

Grande-Bretagne 
Etats-Unis d'Amerique. 
Pérou .... .. . 
Finlande ... .. . 
Tchécoslovaquie . . . 
Belgique et Colonies . 
Danemark 
Pays-Bas . 
Curaçao . 
Portugal . 
Roumanie 
Uruguay . 
Monaco . 
Allemagne 
Espagne ..... 
Etat libre d'Irlande 
Indes néerlandaises 
Brésil. ... . 
Surinam .... . 
(Abréviations) . . . 
URSS .. . .. . 
Perse ..... . 
République de Panama 
Lithuanie ...... . 
Suède . 
Pologne 
Egypte. 
Grèce .. 
Turquie 
Islande .. 
Guatémala 
Costa-Rica . . . . . 
Territoire de la Sarre 
Hedjez . ..... . 
Indes néerlandaises . 
Luxembourg . . . . . . . . 
Royaume des Serves, Croates 

et Slovènes . . . . . 
Autriche . .. ... ... . 
Canada .. . ..... . . . 
Fédération Australienne . . . 
Terre-Neuve .... ... . 
Colonies et Protectorats britan-

niques ...... . 
Indes britanniques . . 
Etats-Unis d'Amérique. 

Mexique .. . . 
Chine . . ... . 
Afghanistan . . . . 
Nouvelles-Hébrides 
Iraq ...... . 
Lettonie . .. .. . 
Ville libre de Dantzig 
Nicaragua . .. .. . . 
R épublique de El Salvador 
Vénézuéla 
Albanie ....... . 
Nouvelle-Zélande . . . . 
Paraguay ....... . 
Union de l'Afrique du Sud 

N 
OAA-OBZ 
OHA-OHZ 
OKA-OKZ 
ONA-OTZ 
OUA-OZZ 
PAA-PIZ 
PJA-PJZ 
CSA-CUZ 
CVA-CVZ 
CWA-CXZ 
CZA-CZZ 
D 
EAA-EHZ 
EIA-EIZ 
PKA-POZ 
PPA-PYZ 
PZA-PZZ 
Q 
RAA-RQZ 
RVA-RVZ 
RXA-RXZ 
RYA-RYZ 
SAA-SMZ 
SPA-SRZ 
SUA-SUZ 
SVA-SZZ 
TAA-TCZ 
TFA-TFZ 
TGA-TGZ 
TIA-TIZ 
TSA-TSZ 
UHA-UHZ 
UIA-UKZ 
ULA-ULZ 

UNA-UNZ 
UOA-UOZ 
VAA-VGZ 
VHA-VMZ 
VOA-VOZ 

VPA-VSZ 
VTA-VWZ 
w 
XAA-XFZ 
XGA-XUZ 
YAA-YAZ 
YHA-YRZ 
YIA-YIZ 
YLA-YLZ 
YMA-YMZ 
YNA-YNZ 
YSA-YSZ 
YVA-YVZ 
ZAA-ZAZ 
ZKA-ZMZ 
ZPA-ZPZ 
ZSA-ZUZ 

§ 2. Les indicatifs d'appel sont formés de: 
a. trois lettres, dans Ie cas de stations 

fix es et de stations terrestres; 
b. quatre lettres, dans Ie cas de stations de 

bord; 
c. cinq lettres, dans Ie cas de stations d'aéro

nef; 
d. la lettre ou des lettres indiquant la na

tional ité, et d'un seul chiffre suivi d'un groupe 
de trois lettres au pi us, pour les stations ex
périmentales privées. 
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§ 3. Dans Ie service radioaérien, après que 
la communication a été établ ie au moyen de 
l ' indicatif d' appel de cinq lettres, la station 
d'aéronef peut employer un indicatif abrégé 
constitué: 

a. en radiotélégraphie, par les première et 
dernière lettres de l'indicatif complet de cinq 
lettres; 

b. en radiotéléphonie, par tout ou partie 
du nom du propriétaire de l'aéronef (Com
pagnie ou particulier), suivi des deux dèr
nières lettres de la marque d'immatricula
t ion. 

§ 4. 1. Les 26 lettres de l'alphabet peuvent 
être employées pour former les indicatifs d'ap
pel; les lettres accentuées sont exclues. 

2. Toutefois, les combinaisons suivantes de 
Jettres ne peuvent être employées comme in
dicatifs d'appel: 

a. combinaisons commençant par A ou par 
B, ces deux lettres étant réservées pour la 
partie géographique du Code international de 
signaux; 

b. combinaisons qui pourraient être con
fondues avec les signaux de détresse ou avec 
d' au tres signaux de même nature; 

c. combinaisons réservées pour les abrévia
tions à employer dans les transmissions radio
é lectriques; 

d. en ce qui concerne les stations d'aéronef, 
combinaisons comportant la lettre W comme 
deuxième lettre. 

§ 5. 1. Chaque Pays choisit les indicatifs 
d'appel de ses stations dans la série interna
tionale qui lui est allouée et notifie au Bureau 
international l'indicatif d'appel attribué à 
chacune d'elles. 

2. Le Bureau international veille à ce qu' 
un même indicatif d' appel ne soit pas attribué 
à plus d'une station, et à ce que les indicatifs 
.d'appel qui pourraient être confondus avec les 
signaux de détresse ou d' au tres signaux de 
même nature ne soient attribués à aucune 
station. 

Inspection des stations. 

Art. 15. § 1. L es stations mobiles ayant 
leur port d'attache dans une Colonie, une 
Possession ou un Protectorat peuvent être con
s idérées comme dépendant de l'Autmité de 
cette Colonie, de cette Possession ou de ce 
Protectorat, en ce qui concerne l 'octroi des 
licences. 

§ 2. Les Administrations compétentes des 
Pays ou une station mobile fait escale peu
vent exiger la production de la licence; celle
.ci doît être conservée de telle façon qu'elle 
puisse être fournie sans délai . Lorsque la li
cence n'est pas produite ou que des anomalies 
mani festes sont constatées, ces Administrations 
pe uvent procéder à l'inspection des installa
tions radioélectriques, en vue de s' assurer qu' 
-ell es répondent aux conditions imposées par Ie 
présent Règlement. 

§ 3. 1. Lorsqu'une Administration s'est 
trouvée dans l'obligation de recourir à l a me
sure prévue au § 2 ci-dessus, e lle en informe 
immédiatement l 'Administration <lont dépend 
la station mobile en cause. Pour Ie surplus, il 
-est procédé, Ie cas échéant, ainsi que Ie 
·prescrit l' Article 12. 

1928 

2. Le délégué de l'Administration qui a 
inspecté la station doit, avant de quitter celle
ci, faire part de ses constatations au Comman
dant ou à la personne responsable (Article 8) 
ou à leur remplaçant. 

§ 4. En ce qui concerne les conditions tech
niques et d'exploitation a uxquelles doivent 
satisfaire, pour Ie service radioélectrique in
ternational , les stations mobiles titulaires 
d'une licence, les Gouvernements contractants 
s'engagent à ne pas imposer aux stations mo
biles étrangères qui se trouvent temporaire
ment dans leurs eaux territoriales ou s'arrê
tent temporairement sur leur territoire, des 
condit ions plus rigoureuses que celles qui sont 
prévues dans Ie présent Règlement. Ces pres
criptions n'affectent en rien les dispositions 
qui , étant du ressort de la Convention sur la 
sauvegarde de la vie humaine en mer, ne sont 
pas déterminées dans Ie présent Règlement. 

Conditions à remplir par les stations mobiles. 
Art. 16. § 1. 1. Les stations mobiles doivent 

être établies de manière à se conformer, en ce 
qui concerne les fréquences et les types d'on
des , aux dispositions générales faisant l'objet 
de ]' Article 5. Suivant ces dispositions, l'em
ploi, par les stations mobiles, des ondes amor
ties (type B), d' une fréquence inférieure à 
375 kc/s (longueur d'onde supérieure à 800 m) 
sera interdit à partir du ler J anvier 1930. 

2. En outre, aucune nouvelle installation 
d'émetteurs d'ondes du type B ne pourra être 
faite dans les stations mobiles à partir du ler 
Janvier 1930, sauf quand ces émetteurs, tra
va illant à pleine puissance, dépenseront moins 
de 300 watts mesurés à l'entrée du transfor
mateur d'alimentation à fréquence audible. 

3. Enfin, l'emploi des ondes du type B de 
toutes fréquences sera interdit à partir du l er 
Janvier 1940, sauf pour les émetteurs rem
plissant les mêmes conditions de puissance 
que ci-dessus. 

§ 2. 1. Toute station installée à bord d'un 
navire ou d'un aéronef effectuant un parcours 
maritime, navire ou aéronef obligatoirement 
pourvus d'appareils radioélectriques à la suite 
d'un accord international, doit pouvoir émet
tre et recevoir sur l 'onde de 500 kc/s (600 m), 
types A 2 ou B. Les stations de bord doivent, 
en outre, pouvoir utiliser l'onde de 375 kc/s 
(800 m), type A 2 {ou B, sous réserve des 
dispositions du § 1 ci-dessus). 

2. Les stations d'aéronef doivent pouvoir 
émettre et recevoir l'onde de 333 kc/s (900 m) 
types A 2 (ou B, sous réserve des dispositions 
du § 1 ci-dessus) . 

§ 3. 1. En plus des ondes fixes visées ci
dessus, les stations mobiles équipées pour émet. 
tre des ondes de types A 1, A 2 ou A 3 peu
vent employer toutes les ondes autorisées à 
l 'Artic le 5. 

2. L'emploi des ondes du type B n'est auto
r isé que pour les fréquences (longueurs d'on
de) ei-après: 

kc/s mètres kc/s mètres 
375 800 500 600 
410 730 665 450 
425 705 1000 300 
454 660 1364 220 

3. L'usage de l 'onde du type B de 665 kc/s 
( 450 m) est interdit dès maintenant dans les 

66 
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reg10ns ou cette onde peut géner la radio
diffusion. 

4. L'emploi de l'onde du type B de 1000 
kc/s (300 m) pour Ie trafic est interdi t, dès 
ma intenant, entre 18 h 00 et 00 h 00, heure 
locale, et sera complètement interdit, à toutes 
heures, à partir du l er J anvier 1930, au plus 
tard. Toutefois, cette même onde du type B de 
1000 kc/s (300 m) pourra continuer indéfini
ment et sans 1·estrictions horaires, à être ut i-
1 isée par les stations à bord des bateaux de 
pêche, pour les rel èvements radiogoniométri 
ques entre elles, à condition de ne pas gêner 
la radiod iffusion. 

§ 4. Tous les apparei ls de stations mobiles 
établis pour la transmission d'ondes du type 
A 1, entre 125 et 150 kc/s (2400-2000 m), 
doivent permettre l'emploi de trois fréquen
ces au minimum, choisies dans cette bande, et 
pouvoir assurer Ie passage rapide de l'une à 
l ' autre de ces fréquences. 

§ 5. 1. Toutes les stations à bord des navi
res obligatoirement pourvus d'apparei ls radio
électriques, doivent être à même de recevoir 
l'onde de 500 kc/s (600 m) et, en outre, toutes 
les ondes nécessa ires à l'accomplissement du 
service qu'elles effectuent. 

2. A partir du l er J anvier 1932, elles de
vront être à même de recevoir faci lement et 
efficacement, sur les mêmes fréquences, les 
ondes des types A 1 et A 2. 

§ 6. Les appareils d' émission utilisés dans 
Ie service mobile doivent être pourvus de di s
positifs permettant <l' en réduire la puissance. 
Cette disposition ne s'applique pas aux émet
teurs <lont la puissance d'alimentation ne dé
passe pas 300 watts . 

§ 7. Les appareils récepteurs doivent être 
tels, que Ie courant qu'ils induisent dans !'an
tenne soit aussi réduit que possible et n'in
commode pas les stations du voisinage. 

§ 8. Les changements de fréquence dans les 
appareils émetteurs et récepteurs de toute sta
tion mobile doivent pouvoir être effectués aus
si rapidement que possible. Toutes les instal
lations doivent être telles, que, la communi
cation étant établie, Ie temps nécessaire au 
passage de l'émission à la réception et vice 
versa soit aussi réduit que possible. 

Ondes d'appel et d'écoute. 

Art. 17. § 1. 1. Dans Ia bande comprise 
entre 360 et 515 kc/s (830-580 m), les seules 
ondes admises en type B sont les suivantes: 
375, 410, 425, 454 et 500 kc/s (800 , 730, 705, 
660 et 600 m). 

2. L'onde générale d'appel , qui doit être 
employée par toute station mobil e portée par 
un navire obligatoirement équipé, et par les 
stations cótières, est l'onde de 600 kc/s (600 
m) (A 1, A 2 ou B ). 

3. En dehors de l'onde de 500 kc/s (600 m) , 
l 'usage des ondes de tous types comprises entre 
485 et 615 kc/s (620-'-580 m) est interdit. 

4. L'onde de 500 kc/s (600 m) est l'onde 
internationale d'appel et de détresse. Elle peut 
être utilisée, mais avec discrétion, pour d'au
tres buts, si elle ne trouble pas les signaux 
de détresse, d'urgence, de sécurité ou d' appel. 

5. Les stations cótières doivent être en me
sure de faire usage au moins d'une onde en 
plus de celle de 500 kc/s (600 m). Cette onde 
a dditionnelle est soulignée dans la Nomencla-

ture, pour indiquer qu'elle est l 'onde normale 
de travail de la station. Les ondes addition
nelles ainsi choisies peuvent être les mêmes 
que celles des stations de bord, ou peuvent 
être différentes. En tous cas, les ondes de t ra
vail des stations cótières doivent être choisies 
de manière à éviter les brouillages avec Jes 
stations voisines. 

6. En dehors des ondes normales de travail 
soulignées dans la Nomenclature, les stations 
cótières et de bord peuvent employer, dans Ja 
bande autorisée, les ondes supplémentaires 
qu 'elles jugent convenables . Ces ondes sont 
mentionnées dans la Nomenclature sans être 
soulignées. ' 

§ 2. 1. En vue d'augmenter la sécur ité de 
la vie humaine sur mer (navires ) et au-des
sus de la mer (aéronefs), toutes les stations 
du service mobile ma,·itime doivent, pendant 
la durée de leurs vacations, prendre les me
sures utiles pour assurer l 'écoute sur l'onde 
de détresse ( 500 kc/s = 600 m) deux fois par 
heure, pendant trois m inutes commençant à la 
15e minute et à la 45e minute de chaque 
heure, temps moyen de Greenwich. 

2. Les stations qui ·assurent un service de 
correspondance r adiotélégraphique, de presse, 
etc., avec les navires en mer doivent observer 
Ie silence pendant les intervalles indiqués ci
dessus. Seules les émissions envisagées à l' Ar
ticle 19, §§ 25 à 27, peuvent être effectuées 
pendant ces intervalles. 

3. Toutefois, et à titre exceptionnel, les 
stations terrestres et de bord équipées pour 
correspondre à !'aide d'ondes entretenues peu
vent continuer Ie trava il pendant ces inter
valles, s i elles sont en mesure de maintenir 
en même temps une écoute satisfaisante sur 
l'onde de détresse, a insi qu' il est prévu à 
l'alinéa, 1, du présent paragraphe. 

§ 3. Les règles ei-après doivent être suivies 
dans l'exploi tation des stations du service mo
bile employant des ondes du type A 1 de la 
bande de 100 à 160 kc/s (3000-1875 m), la
quelle est attribuée a u service mobile: 

a. Toute station cótière assurant une com
munication sur une onde longue entretenue 
doit faire l'écoute sur l'onde de 143 kc/s (2100 
m) à moins qu'il n'en soit indiqué autrement 
dans la Nomenclature. La station cótière trans
met tout son trafic sur l 'onde ou sur les ondes 
qui lui sont spécia lement attribuées. 

b. Lorsqu'une station mobile désire établir 
la communication sur une onde longue entre
tenue, a vee une autre station du service mo
bile, elle doi t employer l'onde de 143 kc/s 
(2100 m), à moins qu'il n'en soit indiqué 
autrement dans la Nomenclature. Cette onde, 
désignée comme onde de communication géné
rale, doit être employée : 

1 ° pour la production des appels et des 
réponses aux a ppels; 

2° pour la transmission des signaux préa
lables à la transmission du trafic. 

c. Une station mobile, après avoir établi 
la communication avec une autre station du 
service mobile, sur l 'onde de communication 
générale , peut transmettre son trafic sur une 
onde quelconque de la bande autorisée, à con
dition de ne pas troubler Ie travai l d'une sta
t ion cótière ou un travail en cours sur l'onde 
d'appel. 

d . En règle génér ale, toute station mobile 
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équ1pee pour Ie service sur ondes longues en
tretenues et qui n'est pas engagée dans une 
communication sur une autre onde doit, en vue 
de permettrn ]'échange du trafic avec d'autres 
stations du service mobile revenir sur l 'onde 
de 143 kc/s (2100 m) pendant 10 minutes, du 
commencement de la 35e au commencement de 
la 45e m inute de chaque heure, temps moyen 
de Greenwich, durant les heures prévues, se
lon la catégorie à laquelle appartient la sta
tion envisagée. 

e. 1. Les stations cötières transmettent 
leurs I istes de trafic à des heures déterminées, 
publiées dans la omenclature, sur l 'onde ou 
sur les ondes qui leur sont attribuées. 

2. En dehors des heures ainsi fixées pour 
cette transmission de leurs listes de trafic, les 
stations cötières peuvent appeler individuelle
ment les stations mobiles, à toute autre heure, 
selon les circonstances ou le travail qu'elles 
ont à effectuer. Ces appels individuels peu
vent être émis sur l'onde de 143 kc/s (2100 
m), dans les régions ou il n'y a pas congestion 
de trafic. 

/ . Les dispositions particulières relatives au 
service assuré par les stations terrestres équi
pées en ondes longues entretenues sont préci
sées dans l a Nomenclature par un renvoi 
spécial. 

l nstallations de secou,·s . 

Art. 18. § 1. La Convention sur la sauve
garde de la vie humaine en mer détermine 
quels sont les navires qui doivent être pourvus 
d' une installation de secours, et définit les 
conditions à remplir par les installations de 
cette catégorie. 

§ 2. Pour l 'utilisation des install ations de 
secours, toutes les prescriptions du présent 
Règlement cloivent être observées. 

Signaux de détresse, d'ala,·me, d'urgence 
et de sécurité. 

S i g n a 1 d e cl é t r e s s e . 

Art. 19. § 1. Le signa! de détresse consiste 
clans Ie groupe - - - - - - - - - par lequel 
il est annoncé que le navire ou l'aéronef ou 
tout autre véhicule portant la station qui l'en
voie est sous l a rnenace d'un danger g rave et 
i~inent, et clemancle une assistance immé
cha,e. 

App e l de détresse. 
§ 2. 1. L'appel de détresse comprend Ie 

signa! de détresse transmis trois fois, su ivi du 
mot DE et de l'indicatif d'appel de la station 
mobile en détresse, transrnis trois fois. Cet appel 
a priorité absol ue sur toutes au tres transmis
sions. Toutes les stations mobiles ou terrestres 
qu i l'entendent doivent cesser immédiatement 
toute transmission susceptible de troubler les 
appels ou les messages de détresse, et écouter 
sur l'onde d' émission de !'appel de détresse. 
Cet appel ne doit pas être adressé à une sta
t ion déterminée. 

2. Les mêrnes règles s'appliquent à !'appel 
de détresse ra diotéléphonique qui consiste 
dans l'express ion parlée MAYDAY (corres
pondant à la prononciation française de l'ex
pression "m'aider"). 

M e s s a g e d e d é t r e s s e. 
§ 3. Le message de détresse comprend !'ap

pel de détresse, suivi du nom du navire, de 

l'aéronef ou du véhicule en détresse, et des 
indications relatives à la position de celui-ci, 
à Ia nature de la clétresse et à l a nature du 
secours demandé. 

§ 4. En règle générale, et quand il s'agit 
d'un navire ou d' un aéronef au-dessus de ou 
sur la mer, la position doit être exprimée en 
latitude et longitude (Greenwich), en em
ployant des chiffres pour les degrés et les mi
nutes, accompagnées de l'un des mots NORTH 
ou SOUTH et de l 'un des mots EAST ou 
WEST. Un point sépare les degrés des minu
tes. Eventuellement, Ie vrai relèvement et la 
distance en milles marins par rapport à un 
point géographique connu peuvent être donnés . 

§ 5. L'appel et Ie message de détresse ne sont 
émis qu'avec l 'autorisation du Commandant ou 
de l a personne responsable du navire, de 
l 'aéronef ou de tout autre véhicule portant la 
station mobile. 

§ 6. Une station à bord d'un navire en dé
tresse doit transmettre !'appel de détresse sur 
l'onde de 500 kc/ (600 m), de préférence du 
type A 2 ou B. Cet appel doit être suivi 
auss itöt que possible du message de détresse. 

§ 7. L'appel de détresse et Ie message de 
détresse doivent être répétés par intervalles, 
jusqu'à ce qu'une 1·éponse soit reçue, et no
tamment pendant les périodes de silence pré
vues à l'Art icle 17, § 2. Les intervalles doi
vent, toutefois, être suffisamment Jongs, pour 
que les stations qui se préparent à répondre 
à !'appel aient Ie temps de mettre leurs ap
pareils émetteurs en marche. Dans Ie cas ou 
la station de bord en détresse ne reçoit pas de 
réponse à un appel de détresse ou à un mes
sage de détresse transm is sur l'onde de 500 
kc/s (600 m), !' appel et le message peuvent 
être répétés sur toute autre onde disponible, à 
]'aide de laquelle l'attention pourrait être 
attirée. 

§ 8. De plus, une station mobile qui con
state qu'une autre station mobile est en détres
se peut ttansmettre le message de détresse, à 
condition que : 

a. l a station en détresse ne soit pas à 
même de Ie transmettre elle-même; 

b. Ie Commandant (ou son remplaçant) du 
navire , aéronef ou autre véhicule portant la 
station intervenante juge que d'autres secours 
sont nécessaires. 

§ 9. 1. Les stations qui reçoivent un mes
sage de détresse d'une station mobi le se trou
vant, sans doute possible, dans leur voisinage 
cloivent en accuser réception immédiatement 
(voir §§ 15 et 16 ei-dessous), en prenant soin 
de ne pas troubler la transmission de l'accusé 
de réception dudit message effectuée par d'au
tre stations. 

2. Les stations qui reçoivent un message 
de détresse d'une station mobile qui, sans 
doute possible. n'est pas dans leur voisinage 
doivent laisser s'écouler un court Japs de 
temps avant <l'en accuser réception, afin de 
permettre à des stations plus proches de la 
station mobile en détresse de répondre et d' ac
cuser réception sans brouillage. 

T 1· a f i c d e d é t r e s s e . 

§ 10. Le trafic de détresse comprend tous 
les rnessages relatifs au secours immédiat né
cessaire à la statior, mobile en détresse . 

§ ll. Tout trafic de détresse doit compren-
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dre Ie signa! de détresse, transmis avant 
l'heure de dépót. 

§ 12. La direction du trava il de détresse 
appartient à la station mobile en détresse ou 
à la station mobile qui, par application des 
dispositions dn § 8, li tera a), a produit !'ap
pel de détresse. Ces stations peuvent céder la 
direction du travail de détresse à une autre 
station. 

§ 13. Toutes les stations qui sont dans Ia 
zone des communications de détresse, mais qui 
ne prennent pas part à ces communications, 
doivent s'abstenir d'utiliser l 'onde de détresse, 
jusqu'à ce que Ie travail de détresse soit ter
miné. Aussitót ce travail établ i sur l 'onde de 
dét1·esse, les stations mobiles qui n'y partici
pent pas peuvent continuer leur service normal 
sur les autres ondes autorisées du type A 1, 
si, en opérant ainsi, r ien ne les empêche de 
bien percevoir Ie trafic de détresse. 

§ 14. 1. Lorsque Ie travail de détresse est 
terminé et que l'observation du silence n'est 
plus nécessaire, la station qui a eu la direction 
de ce trava il transmet, sur l 'onde de -détresse, 
un message adressé à CQ, ind iquant que Ie 
trava il de détresse est terminé. Ce message 
a ffecte la forme suivante: 

Indicatif d'appel CQ (trois fois), mot DE, 
indicatif d'appel de la station qui transmet 
Ie mes age, signa! de détresse, heure de dé
pót du message, nom et indicatif d'appel de 
1 a stat ion mobile qui éta i t en détresse, mots 
,,traf ic détresse term iné". 

2. Ce message est répété, s' il y a lieu, sur 
les autres ondes sur lesquelles Ie travai l de 
détresse a eu lieu. 

Accu s é de r é c e p t i o n d'u n m es
s a g e d e d é t r e s s e. 

R é p é t i t i on d'u n a p p e I o u d' u n 
m e s s a g e d e d é t r e s s e . 

§ 15. L'accusé de réception d'un message 
de détresse est donné sous la forme su iva nte: 

Indicatif d'appel de la station mobile en 
détresse ( trois fois) mot DE, indicatif d' appel 
de la station qui accuse réception (trois fois), 
groupe RRR, signa! de détresse. 

§ 16. Toute station mobile qui donne l'ac
cusé de réception d'un message de détresse 
doit faire connaître aussitót que possible son 
nom et sa position (sous la forme indiquée 
au § 4), en prenant soin de ne pas troubler 
d'autres stations mieux placées pour apporter 
un secours immédiat à l a station en détresse. 

§ 17. S i une station mobi Ie employant des 
ondes entretenues, non comprises dans la ban
de de 485 à 515 kc/s (620-580 ml, entend un 
message de détresse émis sur l 'onde de 500 
kc/s (600 ml, en dehors des périodes de silence 
imposées su r l 'onde de 500 kc/s (600 m) et 
si Ie navire, aéronef ou autre véhicule por
tant cette station n'est pas à même de foumir 
du secours, ladite station doit prendre toutes 
les dispositions possibles pour attirer l' atten
tion d'autres stations mobiles dans Ie voisina
ge, qui travaillent sur des ondes non comprises 
dans la bande susmentionnée. 

§ 18. Des répétitions de !'appel de détresse 
ou du message de détresse, par des stations 
mobi les autres que la station en détresse, ne 
sont permises que sur l'autorisation du Com-

mandant (ou de son remplaçant) desdites sta
tions, tout en prenant soin de ne pas produire 
du brouillage, par des répétitions inutiles. 

§ 19. Une station qui répète un appel de 
détresse ou un message de détr sse y ajoute, 
à la fin , Ie mot DE suivi de son propre indi 
catif d'appel, transmis trois fois . 

§ 20. Dans Ie cas ou une station reçoit un 
appel de détresse ou un massage de détresse, 
mais n'est pas en mesure de fournir du se
cours et est portée à croire qu'il n'a pas été 
accusé réception du message de détresse, ell e 
doit répéter ce message à toute puissance, sur 
l'onde de détresse, et prendre toutes les dispo
sit ions nécessail'0s pour aviser les autorités 
qui peuvent intervenir utilement. 

S i g n a I d'a I a r me a u to m a t i q u e . 

§ 21. La composition du signa! d' a la rme 
automatique doit répondre aux conditions sui
vantes: 

a. Ce s igna! doit pouvoir être émis à la 
main ou par un apparei l automatique, sans 
difficulté, avec une précision, quant à la me
sure du temps, qui ne doit pas être plus gran
de que celle d'une montre ou d'une horloge 
indiquant les secondes. 

b. Sa composit ion doi t être nettement dis
tincte et facilement reconnue par une per
sonne ignorant Ie Code Morse, et elle doit 
pouvoir se prêter à la création facile et à bon 
marché d'un récepteur automatique qui: 

1 ° répond au signa! d'alarme, même lors
que de nombreux postes travaillent, et aussi 
quand il y a du brouill age atmosphérique ; 

2° n'est pas mis en action par des signaux 
puissants ou des atmosphériques, lorsque ceux
ci ne sont pas accompagnés du signa! d'alarme; 

3° possède une sens ibilité égale à celle 
d'un récepteur détecteur-cristal relié à la 
même antenne; 

4° avertit quand son fonctionnement cesse 
d'étre normal. 

c. Ladite composition doit être différente 
du signa! employé pour Ie réglage et Ie fonc
t ionnement du variomètre. 

d . Avant qu'un récepteur automatique d'a
larme soit approuvé pour l ' usage des vais
seaux se trouvant sous la dépendance d'une 
Administration, celle-ci doit être convaincue, 
par des expériences pratiques fa ites dans des 
conditions de brou illage convenablès, que l'ap
pareil satisfa it aux prescriptions de ce Règle
ment. 

e. Le signa! d' alarme suivant est dès main
tenant reconnu: une série de douze traits 
transmis en une minute, la durée de chaque 
trait étant de quatre secondes et la durée de 
l'intervalle entre deux traits, de une seconde. 

/ . Ce signa! spécial doit avoir pour seul 
but de fa ire fonctionner les appareils util isés 
pour donner l' a larme. Il doit être uniquement 
employé pour annoncer que Ie signa! de dé
tresse va sui vre. 

g. L' adopt ion du type de signa! d'alarme 
mentionné en e) n'empêche pas une Admini
stration d'autoriser l 'emploi d'un appareil 
automatique qui répondra it aux conditions 
fixées ci-dessus et qui serait actionné 
par Ie s igna! réglementa ire de détresse 
(------- -- ). 
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S i g n a I d'u r g e n c e. 

§ 22. 1. Le signa! d'urgence consiste en 
plusieurs répétitions du groupe XXX, trans
mis en séparant bien les lettres de chaque 
groupe et les g roupes successifs; il est émis 
avant un appel. Ce signa! indique que la sta
t ion appelante a un message très urgent à 
transmettre, concernant la sécurité du navire, 
de l'aéronef ou du véhicule qui la porte, d'un 
navire, aéronef ou autre véhicule en vue, ou 
encore la sécurité d'une personne quelconque 
se trouvant à bord ou en vue du bord. Dans 
Ie service radioaérien, l'expression PAN est 
util isée comme signa] d'urgence, en radio
teléphonie et en radiotélégraphie, lorsqu'une 
station d' aéronef veut signal er une avarie qui 
ob lige l' aéronef à atterr ir, sans nécessiter un 
secours immédiat. Dans Ie cas de la radio
télégraphie, les trois lettres doivent être bien 
séparées, afin que les signaux AN ne se trans
forment pas en signa! P. 

2. Le signa! d'urgence a la pri01·ité su r 
toutes autres communications, sauf celles de 
détresse, et toutes les stations mobiles ou ter
restres qui l'entendent doivent prendre soin 
de ne pas brouiller la transmission du trafic 
d'urgence. 

3. En règle générale, Ie signa! d'urgence ne 
peut être employé que si l a station mobile 
qui l'émet s'adresse à une station déterminée. 

§ 23. 1. L es stations mobiles qui enten
dent Ie signa! d'urgence doivent rester sur 
écoute pendant trois minutes, au moins. Passé 
ce déla i, et s i aucun message d'urgence u'a 
été entendu, e lles peuv,mt reprendre leur 
service normal . 

2. Toutefoi s, les stations terrestres et de 
bord qui sont en communication sur des ondes 
autorisées autres que celle utilisée pour la 
transmission du signa! d'urgence et de !'appel 
qui Ie suit peuvent continuer sans arrêt leur 
trava il normal. 

§ 24. Le signa! d'urgence ne peut être 
transmis qu'avec l'autorisation du Comman
dant ou de l a personne responsable du navire, 
de l' aéronef ou de tout autre véhicule portant 
la station mobile. 

S i g n a I d e s é c u r i t é. 

§ 25. Le signa! de sécuri té consiste en la 
transmission du g roupe TTT, en lettres bien 
séparées, suivi du mot DE et de l'indicatif 
d'appel de la station qui l'émet. Il annonce 
que cette station va transmettre un message 
concernant la sécurité de la navigation ou 
donnant d'importantes informations relatives 
a ux messages d'avertissements météorolog iques. 

§ 26. Le signa! de sécurité et Ie message 
de sécur ité sont transmis sur l 'onde de 500 
kc/s (600 m) et, selon Ie cas, sur l'onde nor
male de veille des stations de bord et d' aéro
nef. 

§ 27. Le signa! de sécurité est transm is, 
une seule fois , pendant la première période 
de s ilence qui se présente (Article 17, § 2) 
et cela vers la fin de cette période. Toutes 
les stations qui Ie perçoivent doivent rester sur 
écoute sur l'onde norm ale d' appel (stations 
de bord) ou su r l'onde autorisée (stations 
d'aéronef) , jusqu'à ce que Je message aimoncé 
par Ie signa! de sécurité soit terminé. La 

transmission de ce message commence immé
diatement après la fin de la période de silence. 

Vacat ions des stations du service ,nobile. 
Stations terrestres. 

Art. 20. § 1. 1. Le service des stations ter
restres est, autant que poss ible, permanent 
(de jour et de nuit). Toutefois, certaines sta
tions terrestres peuvent avoir un service de 
durée limitée. Chaque Administration ou en
treprise privée autorisée, à laquelle entreprise 
Ie droit en est reconnu par les lois de son 
Pays, fixe les heures de service des stations 
terrestres placées sous son autori té. 

2. Les stations terrestres dont le service 
n' est point permanent ne peuvent prendre 
clöture avant d'avoir: 

1 ° terminé toutes les opérations motivées 
par un appel de détresse; 

2° échangé tous les rad iotélégrammes ori
g inaires ou à destination des stations mobi les 
qui se trouvent dans leur rayon d' action et 
ont signalé leur présence avant la cessation ef
fective du travail. 

3. Le service des stations aéronautiques est 
continu pendant toute la durée du vol dans 
Je ou les secteurs du ou des parcours, <lont la 
tation cons idérée assure Ie serv ice des com

munications radioélectriques. 

· S t a t i o n s d e b o r d. 
§ 2. 1. Au point de vue du service inter

national de la correspondance publique, les 
stations de bord sont classées en trois caté
gories: 

lre catégor ie : stations ayant un service per
manent; 

2e catégorie: stations ayant un service dé
terminé, de durée l imi tée ; 

3e catégor ie: stations dont la durée du 
serv ice est inférieure à celle 
qui est próvue pour les sta
t ions classées dans la 2e ca
tégorie et stations dont la du
rée du serv ice n'est pas déter
minée. 

2. L es dispos itions du § 1, alinéa 2., du pré
sent Art icle s'appliquent aux stations de bord, 
strictement en ce qui concerne le service de 
détresse, et autant que possible, en confor
mité avec l•esprit de ce qui est dit sous 2° 
dudit alinéa. 

3. Il appartient à chacun des Gouverne
ments contractants d'assurer l 'efficacité du 
service dans les stations de bord de sa nationa
lité en exigeant la présence, dans ces stations, 
du nombre d'opérateurs nécessaire, compte 
tenu de sa législation en cette matière. 

4. P endant leur navigation, les stations de 
bord classées dans la 2e catégor ie do ivent as
surer Ie service comme suit: 

a. dans Ie cas de courtes traversées, pen
dant les heures fixées par !' A dministration 
dont elles dépendent; 

b. dans les autres cas , au moins pendant Ia 
durée qui leur est attribuée dans l'Appendice 
5. Il est fait mention de cette durée dans la 
licence. 

S t a t i o n s d' a é r o n e f. 
§ 3. Les stations d'aéronef sont classées en 

deux catégories: 
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l re catégorie : stations assurant Ie service ' 
pendant toute la durée du 
vol· 

2e catégorie: stations <lont les vacations ne 
sont pas déterminées. 

§ 4. En ce qui concerne Ie service inter
national de la correspondance publique des 
stations mobiles, Ie personnel de ces stations 
devra comporter, au moins: 

a. pour les stations mobiles de la l re caté
gorie : un opérateur possesseur d'un cer t ificat 
de lre classe; 

b. pour les stations mobiles de la 2e caté
gorie: un opérateur possesseur d'un certificat 
de lre ou de 2e classe; 

c. pour les stations mobiles de la 3e caté
gorie: un opérateur ayant subi avec succè~ 
!'examen pour l'obtention du certificat de 2e 
classe. 

Renseignements à faire figurer dans la licence. 

Art. 21. Le Gouvernement qui dél ivre la 
l icence à une station de bord ou d'aéronef y 
ment ionne la catégorie dans laquelle cette 
station est classée. Lorsqu'il s'agit d'une sta
t ion de bord classée dans la 2e catégorie, la 
l icence porte aussi la mention de la durée de 
service assignée à la station, conforn1ément 
aux indications de l'Appendice 5. 

Adresse des radiotélégra1nmes. 

;\.rt . 22. § 1. 1. L' adresse des radiotélégram
mes à destination des stations mobiles doit 
être auss i complète que possible; elle est obli
gato irement libellée comme suit: 

a. nom ou dés ignation du destinataire, avec 
ind ication complémentaire, s'il y a l ieu; 

b . nom du navire ou, dans Ie cas d'un 
aéronef, indicatif d'appel , tels qu'i ls figurent 
dans la première colonne de la Nomenclature; 

c. nom de la station terrestre chargée de 
la transmission, tel qu'il figure à la Nomen
clature. 

2. Toutefois, Ie nom et l 'indicatif d'appel 
prévus au § 1, 1 b, peuvent être remplacés, 
aux r isques et péri ls de l'expéditeur, par l' in
dication du parcours effectué par la station 
mobile, ce parcours étant déterm iné par Ie 
nom des ports de départ et d' arri vée ou par 
toute autre ment ion équivalente. 

3. Lors de la réexpéd ition, sur les vo ies de 
communication du réseau général, d'un radio
télégramme rnçu d'une station mobile, l a sta
t ion terrestre transmet comme origine Ie nom 
de la station mobile d'ou émane Ie rad iotélé
gramme, tel que ce nom figure à la Nomen
clature, suivi du nom de ladite station ter
restre. 

§ 2. 1. Les stations mobiles autorisées à 
ne pas être pourvues de la Nomenclature offi
cielle des bureaux télégraphiques peuvent 
faire suivre Ie nom du bureau télégraphique 
de destination du nom de la subdivision terri
toria le et, éventuellement, du nom du Pays de 
destination, si elles doutent que, sans cette 
adjonction, l'acheminement puisse être assuré 
sans hésitation. 

2. Le nom du bureau télégraphique et les 
indications complémentaires ne sont, dans ce 
cas, comptés et taxés que pour un seul mot. 
L'agent de la station terrestre qui reçoit Ie 
radiotélégramme maintient ou supprime ces 

indications, ou encore modifie Ie nom du bu
reau de destination, selon qu' il est nécessaire 
ou suff isant pour dir iger Ie radiotélégramme 
sur sa véritable destination. 

Ordre de priorité dans l' établissement des 
communications dans le service mobile . 

Art. 23. L'ordre de priorité dans l 'éta
bl issement des communications dans Ie ser
vice mobile est Ie suivant : 

1 ° appels de détresse, messages de détresse 
et trafic de détresse; 

2° communications précédées d 'un signa! 
d'urgence; 

3° communications précédées du signa! de 
sécurité; 

4° communications relatives aux relève
ments radiogoniométriques; 

5° toutes les autres communications. 

Appels. 

Art. 24. § 1. 1. En règle générale, il in
combe à la station mobil e d'établir la com
munication avec la station terrestre; elle ne 
peut appeler la station terrestre, dans ce hut, 
qu'après être arr ivée dans Ie rayon d'action 
de celle-ci. 

2. En principe, une station terrestre ayant 
du trafic pour une station mobile qu i ne lui 
a pas signalé sa présence, ne doit appeler 
cette station que si elle est en droit de sup
poser que lad ite station mobile est à sa por
tée et assure l 'écoute. 

§ 2. 1. Toutefois, les stations terrestres peu
vent transmettre leur Iiste d' appels, fo rmée 
des indicatifs d'appel de toutes les stations 
mobiles pour lesquelles ell es ont du trafic en 
instance, à des intervalles déterm inés, ayant 
fa it l'objet d'accords conclus entre les Gou
vernements intéressés. Les stations terrestres 
qui émettent leurs appels sur l 'onde de 500 
kc/s (600 m) transmettent les indicatifs d'ap
pel de leur liste, par ordre a lphabétique; les 
stations terrestres qu i ut il isent les on des entre. 
tenues transmettent ces indicatifs d'appel dans 
l'ordre qui leur parait convenir Ie mieux. 

2. En tous cas, les stations mobiles qui, 
dans cette transmiss ion, perçoivent leur ind i
catif d'appel, doivent répondre auss itót qu' 
elles Ie peuvent, en se conformant aux pre
scriptions du § 1 ci-dessus et en observant en
tre elles, autant que poss ible, l 'ordre dans 
lequel elles ont été appelées. L 'heure à la
quelle les stations terrestres transmettent leur 
liste d'appels a insi que les fréquences et les 
types d'ondes qu'elles util isent à cette f in sont 
1nentionnés dans la Nomencl ature. 

3. La station terrestre fa it connaître à cha
que station mobile intéressée la fréquence et 
Ie type d'onde qui seront utili sés pour Ie tra
vail avec elle, de même que l 'heure appro
x imative à laquelle ce travail pourra commen
cer. 

§ 3. Quand une station terrestre reçoit, pra
tiquement en même temps, des appels de plu
sieurs stations mobiles, elle décide de l 'ordre 
dans lequel ces stations pourront lui trans
mettre leur trafic, sa décision s'inspirant uni
quement de 1 a nécessité de permettre à cha
cune des stations appelantes d'échanger avec 
elle Je plus grand nombre poss ible de radio
télégrammes. 
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§ 4. 1. Lorsqu'une station terrestre répond 
à !'appel d'une station mobile, elle peut, si 
e lle Ie juge nécessaire, lui demander, à !'aide 
des abréviations appropriées, d'indiquer Je 
nombre de radiotélégrammes en instance. 

2. Si des renseignements concernant la po
sition, l'i t inéraire, la vitesse ou les escales du 
navire, de l'aéronef ou de tout autre véhicule 
portant la station mobile, paraissent néces
saires à l a station terrestre, celle-ci les deman
de par un avis de service gratuit adressé au 
Commandant ou à la personne responsable du 
navire, de l'aéronef ou du véh icule portant la 
station mobile, qui les fournit ou non, sous 
sa responsabilité. La station mobile ne doit 
donner des renseignements de eet ordre à l a 
station terrestre qu'après qu'i ls auront été 
demandés et fournis comme il est dit ci-dessus. 

§ 5. Dans les communications entre stations 
cotières et stations mobiles, la station mobile 
se conforme aux instructions données par la 
tation cotière dans toutes les questions relati

ves à l'ordre de transmission, à l'heure de 
transmission et à la suspens ion du travail. 
Cette prescription ne s'applique pas aux cas 
de détresse. 

§ 6. Dans les échanges entre stations mo
biles et sauf dans Ie cas de détresse, la sta
tion appelée a Ie controle du travail, comme 
il est indiqué au § 5 c i-dessus. 

§ 7. 1. Lorsqu'une station appelée ne ré
pond pas à !'appel émis trois fois, à des in
tervalles de deux minutes, !'appel doit cesser 
et il ne peut être repris que 15 minutes plus 
tard. L a station appelante, avant de recom
mencer ]'appel, doit s'assurer que la station 
appelée n'est pas, à ce moment, en communi
cation avec une autre station. 

2. L'appel peut être répété à des interval
les moins Jongs, s'i l n'est pas à craindre qu'il 
v ienne brouiller des commun ications en cours. 

§ 8. Lorsque Ie nom et l'adresse de !'ex
ploitant d'une station mobile ne sont pas men
tionnés dans la Nomenclature ou ne sont plus 
en concordance avec les indications de celle
ci, il appartient à la station mobile de donner 
d'office à la station terrestre à laquelle elle 
transmet du trafic, tous les rense ignements né
cessai res, sous ce rapport, en u t ilisant, à cette 
fin, les abréviations appropriées. 

H eure de dépót des radiotélégra1n1nes. 

Art. 25. § 1. Pour indiquer l 'heure de dé
pot des radiotélégrammes acceptés dans les 
stations mobiles , le .préposé se base sur Ie 
temps moyen de Greenwich, et utilise la no
tation su ivant Ie cadran de 24 heures. Cette 
heure est toujours exprimée et transmise à 
]' a ide de quatre chiffres (0000 à 2359). 

§ 2. Toutefois, les Administrations des 
Pays s itués en dehors de la Zone " A" (Appen
dice 6) peuvent autoriser les stations des na
vires longeant les cotes de leur Pays à utilise r 
Je temps du fuseau pour l'indication, en un 
groupe de quatre chiffres, de l'heure de dé
pot, et dans ce cas, Je groupe doit être suivi 
de la lettre F. 

Direction à donner aux radiotél égra11i,nes. 

Art. 26. § 1. 1. En principe, la station mo-
bi le qui fait usage d'ondes du type A2, 3 

ou B transmet ses radioté légrammes à l a sta
tion terrestre la plus proche. 

2. Toutefois, lorsque la station mobile peut 
choisir entre pl usieurs stations terrestres se 
trouvant approximativement à la même di s
tance , elle donne la préférence à celle qui est 
située sur Ie territoire du Pays de destination 
ou de transit normal des rad iotélégrammes à 
transmettre. Quand la station choisie n'est pas 
la plus proche, la station mobile doit cesser le 
travail ou changer de type ou de fréquence 
d'émission à la première demande faite par 
la station terrestre du service intéressé qui est 
réellement la plus proche, demande motivée 
par le brouillage que ]edit trava il cause à 
celle-ci. 

§ 2. La station mobile qui emploie des on
des du type A 1, comprises dans la bande 
autorisée, peut transmettre ses radiotélégram
mes à une station terrestre, qui n'est pas la 
pi us proche. Il est, toutefois, recommandé, en 
ce cas, de donner la préférence à la station 
terrestre établie sur Ie territoire du Pays de 
destination ou du P ays qui parait devoir as
surer Ie plus rationnellement Ie transit des 
radiotélégrammes à transmettre. 

§ 3. 1. Une station cotière, à laquelle une 
ou plusieurs ondes comprises dans la bande de 
125 à 150 kc/s (2400- 2000 m) sont allouées, 
possède sur cette ou sur ces ondes un droit de 
préférence. 

2. Toute autre station du service mobile 
transmettant un trafic pub! ic sur cette ou sur 
ces ondes, et causant ainsi du brouillage à 
ladite station cótière, doit suspendre sou tra
vail à la demande de cette dernière. 

§ 4. Sauf dans les cas de détresse, les com
munications entre stations de bord ne doivent 
pas troubler Ie travail des stations cotières. 
Lorsque ce travail est ainsi troublé, les sta
tions de bord qui en sont la cause doivent 
cesser leurs transmissions ou changer d'onde, 
à l a première demande de la station cotière 
qu' ell es gênen t. 

§ 5. Si l'expéditeur d'un radiotélégramme 
déposé dans une station mobile a désigné la 
station terrestre à laquelle il désire que son 
radiotélégramme soit transmis, la station mo
bile doit, pour effectuer cette transmission à 
la station terrestre indiquée, attendre éven
tuellement que les conditions prévues aux 
paragraphes précédents soient remplies. 

§ 6. 1. Une station mobile qui n'a pas de 
vacations déterminées doit co=uniquer à la 
station terrestre avec laquelle elle est entrée 
en relation l'heure de cloture et l'heure de 
réouverture de sou service. 

2. Toute station mobile dont le service est 
sur Je point de fermer pour cause d'arrivée 
dans un port doit en avértir la station terres
tre la plus proche. 

Onde à e1nploye1· en cas de détresse. 

Art. 27. En cas de détresse, l'onde de 500 
kc/s (600 m) doit être, de préférence, utilisée 
en type A 2 ou B. Lorsqu'il n'est pas possible 
d'employer un de ces types d'ondes, Ie type 
A 1 ou A 3 peut être utilisé. Aucune disposi
tion du présent R èglement ne peut faire ob
stacle à l'emploi , par une stat ion mobile en 
détresse, de tous les moyens dont elle dispose 
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pour attirer l 'attention, signaler sa situation 
et obtenir du secours. 

M esures p1·op1·es à réduire les interférences. 

Art. 28. § 1. Dans Ie cas ou des ondes au
tres que l'onde normale peuvent être em
ployées , la station de bord suit les instruc
tions de la station cótière avec laquelle elle 
est en correspondance. En principe, l'onde 
normale de 500 kc/s (600 m) ne doit pas être 
utilisée pour la transmission de Jongs rad io
télégrammes dans les régions ou Je travail 
radioélectrique est intense. 

§ 2. Pendant leurs heures de service, les 
stations util isant, pour leur travail, des ondes 
du type A 2, A 3 ou B et ouvertes au service 
international de la correspondance publique 
do ivent rester en écoute sur l'onde de 500 kc/s 
(600 m), sauf pendant qu'elles échangent du 
trafic sur d' autres ondes. 

§ 3. En règle générale, il est recommandé 
de transmettre Ie trafic se rapportant à la 
correspondance pub! ique sur des ondes du type 
A 1, plutót que sur de ondes du type A 2 
ou B. 

§ 4. Toutes les stations du service mobile 
sont tenues d'échanger Ie trafic avec Ie mini
mum d'énerg ie rayonnée, nécessa ire pour as
surer une bonne communication. 

A vis de non remise. 

Art. 29 . § 1. Lorsque, pour une cause quel
conque, un radiotélégramme originaire d'une 
station mobile et destiné à la terre ferme ne 
peut pas être remis au destinata ire, il est 
émis un avis de non remise adressé à la sta
tion terrestre qui a reçu Ie radiotélégramme 
de Ia station mobile. Cette station terrestre, 
après vérification de l'adresse, réexpédie !'avis 
à la station mobile, si cela est possible, au , 
besoin par l'intermédia ire d'une station ter
restre du même Pays ou d'un Pays voisin, 
pour autant que la situation existante ou, éven
tuell ement, des accords particul iers Ie permet
tent. 

§ 2. Quand un radiotélégramme parvenu à 
une station mobile ne peut pas être remis, 
cette station en informe Ie bureau ou la sta
tion mobi le d'origine, par un avis de service. 
D ans Ie cas d'un radiotélégramme émanant de 
la terre ferme, eet av is de service est trans
m is, autant que possible, à la station terrestre 
par laquell e Ie radiotélégramme a transité 
ou, Ie cas échéant, à une autre station terres
tre du même P ays ou d'un Pays voisin, pour 
autant que l a situation ex istante ou, éventuel 
lement, des accords particuliers Ie permettent. 

Délai de sé jour des radiotélégra1n1nes dans l es 
stations terrestres. 

Art. 30. § 1. 1. Lorsque la station mobile 
à laquell e est destiné un radiotélégramme 
n'a pas signalé sa présence à la station ter
restre dans Ie délai indiqué par l'expéditeur 
ou, à défaut d'une telle indication, jusqu'au ma
tin du cinquième jour qui suit Je jour du dépót, 
l a station terrestre en informe Ie bureau d'ori
gine, qui prévient l'expéditeur. Celui-ci peut 
demander, par avis de erv ice taxé, télégra
phique ou postal, adressé à la station terrestre, 
que son télégramme soit retenu jusqu'à l'ex
piration du quatorzième jour à compter du 

jour de dépót; en ]'absence d'un tel avis, Ie 
radiotélégramme est m is au rebut à la fin du 
septième jour. 

2. Toutefois, il n'est pas tenu compte de 
l'expiration de l'un quelconque des délais vi
sés ci-dessus, quand la station terrestre a la 
certitude que la station mobi le entrera prochai
nement dans soa rayon d'action. 

§ 2. D'autre part, l'expiration des délais 
n'est pas attendue quand la station terrestre a 
Ja certitude que Ja station mob il e est sortie dé
fini t ivement de son rayon d'action. Si elle 
présume qu' aucune autre station terrestre de 
l'Administration ou de l'entreprise privée dont 
ell e dópend n'est en liaison avec la station 
mobile, la station terrestre annule Ie radio
télégrarnme en ce qui concerne son parcours 
entre elle et la station mobile, et informe du 
fait Ie bureau d'origine, qui prévien t l 'expéd i
teur. D ans Ie cas contraire, elle Ie dirige sur 
la station terrestre présumée en liaison avec 
la station mobile, à condition toutefois qu'au
cune taxe additionnelle n' en résulte. 

§ 3. Lorsqu'un radiotélégramme ne peut 
pas être transmis à une station mobile, par 
suite de l'arrivée de celle-ci dans un port 
voisin de la station terrestre, cette dernière 
station peut, éventuellement, faire parvenir Ie 
radiotélégramme à la station mobi le par d'au
tres moyens de communication. 

Services spéciaux. 

A. S e r v i c e s m é t é o r o I o g i q u e s. 
S i g n a u x h o r a i r e s. A v i s a u x 

n a v i g a t e u r s. 

Art. 31. § 1. Le.s messages météorologique , 
synoptiques, les messages de prévision et/ou 
de situation météorologique générale, et les 
signaux horaires doivent être transmis, en 
principe, conformément à un horaire déter
miné. Les rad iotél égramrnes de cette classe, 
destinés aux stations mobi les, doivent être ém is, 
autant que possible, aux heures ou leur récep
tion peut se faire par celles de cès stations 
n'ayant qu'un seul opérateur (voir Appendice 
5) ; l a vitesse de transmission doit être 
choisie de telle manière que la lecture des 
signaux soit possible à un opérateur ne possé
dant que Ie certificat de 2e classe. 

§ 2. Pendant les transm issions "à tous" des 
signaux hora ires et des massages météorologi
ques destinés aux stations du service mobile, 
toutes les stations de ce service, dont les trans
missions brouilleraient la réception des sig
naux et massages en question, doivent obser
ver Ie silence, afin de permettre à toutes les 
stations qui Ie dés irent, de recevo ir lesdits sig
naux et massages. 

§ 3. Les messages d'avertissements météoro
logiques et les avis intéressant la sécurité de 
la navigation présentant un caractère d'ur
gence pour les services mobiles sant transmis 
immédiatement et doivent être répétés à Ia 
fin de la première période de si lence qui se 
présente (voir Articl e 17, § 2). Ces massages 
et avis doivent être émis sur les fréquences 
attr ibuées au service mobil e auquel ils sont 
destinés; leur transmission est précédée du 
signa! de sécurité TTT. 

§ 4. En plus des services 1·égul iers d'infor
mation prévus dans les paragraphes précédents. 
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les Administrations prennent les mesures né
cessaires pom• que certaines stations soient 
chargées de communiquer , sur demande, des 
messages météorologiques aux stations du ser
vice mobile. 

§ 5. Dans un intérêt de brièveté et de bon
ne utilisation par les stations mobiles, les ob
servations météorologiques transmises par les 
stations du service mobile doivent, en principe, 
être rédigées suivant un code météorologique 
international. 

B. S e r v i c e d e s s t a t i o n s r a d i o
g o n i o m é t r i q u e s. 

§ 6. Les Administrations sous l' autorité 
desquelles sont placées les stations radiogonio
métriques n'acceptent aucune responsabilité 
quant aux conséquences d'un relèvement in
exact. 

§ 7. Ces Administrations notifient, pour 
être ins'rées dans la Noinenclature des sta
tions radiotélégraphiques, les caractéristiques 
de chaque station radiogoniométrique, en indi
quant, pour chacune d'elles, les secteurs dans 
lesquels les relèvements sont normalement 
sûrs . Tout changement en ce qui concerne ces 
renseignements doit être publié sans retard; 
si Ie changement est d'une nature permanente, 
il doit être communiqué au Bureau interna
tional. 

§ 8. 1. En service normal, les stations ra
diogoniométriques cótières doivent être à mê
me de prendre et de fournir des relèvements 
aux stations de bord, soit sur la fréquence de 
500 kc/s ( 600 m) seulement, so it sur la fré
quence de 375 kc/s (800 m) seulement, soit in
différemment sur l'une et l' autre de ces deux 
fréquences. 

2. Une station d' aéronef désirant avoir un 
relèvement doit, pour Ie demander, appeler 
sur l'onde de 333 kc/s (900 m) ou sur une 
onde affectée à la route aérienne sur laquelle 
vole l' aéronef. D ans tous les cas oi.t une sta
tion d'aéronef, étant à proximité de stations 
cótières, s'adresse à celles-ci pour obtenir un 
relèvement, elle doit faire usage de la fré
quence de ces stations cótières. 

§ 9. La procédure à suivre dans Ie service 
radiogoniométrique est donnée à l' Appendice 8. 

C. S e r v i c e d e s r a d i o p h a r e s. 

§ 10. 1. Lorsqu'une Administration juge 
utile, dans l'intérêt de la navigation maritime 
et aér ienne, d'origaniser un service de radio
phares, ell e peut employer pour ce hut: 

a. des radiophares proprement dits, établ is 
sur terre ferme ou sur des navires amarrés 
d'une façon permanente; ils sont à émission 
circulaire ou à ém ission directionnelle ; 

b. des stations fixes , des stations cótières ou 
des stations aéronautiques désignées pour fonc.
tionner aussi comme radiophares , à l a dem an
de des stations mobiles. 

2. Les radiophare proprement dits emploi
ent des ondes de 285 à 315 kc/s (1050- 950 
m) des types A 1 et A 2, exclusivement. 

3. Les autres stations notifiées co=e radio
phares utilisent leur fréquence normal e et 
leur type normal d'émission. 

§ ll. Les signaux émis par les radiophares 
doivent permettre d'effectuer une bonne me
sure au radiogoniomètre; il s doivent être 

choisis de manière à éviter tout doute, lorsqu'il 
s' agit de distinguer entre deux ou plusieurs 
radiophares. 

§ 12. Les Administrations qui ont organisé 
un service de radiophares n'acceptent aucune 
responsabil ité quant aux conséquences de re
lèvements inexacts obtenus au moyen des ra
diophares de ce service. 

§ 13. 1. Les Administrations notifient, pour 
être insérées dans la Nomenclature des sta
tions radiotélégraphiques, les caractéristiques 
de chaque radiophare proprement dit et de 
chaque station désignée pour fonctionner com
me radiophare, y compris , s'il est nécessaire, 
l 'indication des secteurs dans lesquels les relè
vements sont normalement sûrs. 

2. •route modification ou toute irrégularité 
de fonctionnement survenant dans Ie service 
des r adiophares doit être publiée sans délai ; si 
1 a modification ou l'irrégula rité de fonction-· 
nement est d'une nature permanente, elle doit 
être notifi ée au Bureau international. 

Co1nptabilité. 

Art. 32. § 1. 1. Les taxes terrestres et de 
bord n 'entrent pas dans les comptes télégra
phiques internationaux. 

2. Les comptes concernant ces taxes sont 
liquidés par les Administrations des Pays in
téressés. lis sont établis mensuellement par 
les Administrations dont dépendent les sta
tions terrestres, et communiquées par elles aux 
Administrations intéressées. 

§ 2. Dans Ie cas oû !'exploitant des sta
tions terrestres n'est pas !' Administration du 
Pays, eet exploitant peut être substitué, en ce
qui concerne les comptes, à l'Administration 
de ce P ays. 

§ 3. Pour les radiotélégrammes originaires 
des stations mobiles, I' Administration <lont 
dépend la station terrestre débite l' Administra
tion dont dépend la station mobil e d'or igine
des taxes terrestres, des taxes afférentes aux 
parcours sur Ie réseau général des voies de
communication - qui seront dorénavant ap
pelées taxes télégraphiques -, des taxes to
tales perçues pour les réponses payées, des 
taxes terrestres et télégraphiques perçues pour 
Ie collationnement, des taxes afférentes à la 
remise par exprès, par poste ou par poste
av ion et des taxes perçues pour les copies sup
plémentaires des télégrammes multiples. Les 
radiotélégrammes sont traits au point de vue 
de la comptabi lité entre la station terrestre et 
le bureau de destination comme des télégram
mes originaires du Pays oi.t est établie la sta
tion terrestre. 

§ 4. Pour les radiotélégrammes à destina
t ion d'un Pays situé au delà de celui auquel 
appartient la station terrestre, les taxes télé
graphiques à liquider conformément aux dis
positions ci-dessus sont cell es qui résultent so it 
des tableaux des tarifs afférents à la corres
pondance télégraphique internationale, soit 
d'arrangements spéciaux conclus entre les Ad
ministrations de Pays limitrophe et publiés 
par ces Administrations, et non les taxes qui 
pourraient être perçues en appliquant des mi 
nima par télégramme ou des méthodes d'ar
rondir les prix par télégramme de quelque 
manière que ce soit. 

§ 5. Pour les radiotélégrammes et les av is 
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de service taxés, à destination des stations 
mobiles, l'Administration dont dépend Ie bu
reau d'origine est débitée directement, par 
çelle dont dépend la station terrestre, des taxes 
terrestres et de bord plus les taxes terrestres et 
de bord (des radiotélégrammes) applicables 
au collationnement, mais seulement dans Ie 
cas ou Ie télégramme a été transmis à la sta
tion mobile. L'Administration dont dépend Ie 
bureau d'orig ine est toujours débitée, de Pays 
à Pays, s'il y a lieu, par la voie des comptes 
télégraphiques, et par l'Administration dont 
dépend Ia station terrestre, des taxes total es 
afférentes aux réponses payées. En ce qui con
cerne les taxes télégraphiques et les taxes 
relatives à la remise par poste ou par poste
avion et aux copies supplémentaires, il est 
'Clpéré, pour ce qui regarde les comptes télé
graphiques, conformément à la procédure té
l égraphique normale. L'Administration <lont 
ctépend la station terrestre crédite, pour au
tant que Ie radiotélégramme ait été transmis, 
celle <lont dépend la station mobile destina
tai re: de la taxe de bord, s'il y a lieu, des 
taxes revenant aux stations mobiles intermé
d iaires, de la taxe totale perçue pour les ré
ponses payées, de la taxe de bord relative au 
collationnement, des taxes perçues pour les 
copies supplémentaires des télégrammes mul
t iples et des taxes perçues pour la remise par 
poste ou par poste-av ion. 

§ 6. Les avis de service taxés et les répon
es aux télégrammes avec réponse payée sont 

traités, dans les comptes radiotélégraphiques, 
c'est-à-dire les comptes portant sur l'achemi
nement dans Ie service mobile, sous tous les 
rapports comme les autres radiotélégrammes. 

§ 7. Pour les radiotélégra=es échangés 
entre stations mobiles 

a. par l'intermédiaire d'une seule station 
terrestre : 

L'Administration dont dépend la station 
terrestre débite celle dont dépend la station 
mobile d'origine: de la taxe terrestre, de la 
taxe tél · graphique territoriale, s' il y a lieu, 
et de la taxe de la station rriobile de destina
t ion. Elle crédite l' Administration dont dé
pend la station mobile de destination de la 
taxe de bord revenant à cette station. 

b. par l'intermédiaire de deux stations ter
restres : 

L' Administration dont dépend la première 
-station terrestre débite celle dont dépend la 
tation mobile d'origine de toutes les taxes 

pe1·çues, déduction faite des taxes revenant à 
-cette station mobile. L' Administration dont 
dépend la seconde station terrestre - qui est 
celle chargée de transmettre Ie radiotélégram
me à l a station mobile destinataire - débite 
directement l 'Administration dont dépend la 
première station terrestre des taxes afférentes 
à cette transmission, mais seulement dans Ie 
cas ou Ie radiotélégramme a été transmis à la 
station mobile. 

§ 8. Pour les radiotélégrammes qui sont 
acheminés, à la demande de l'expéditeur, en 
recourant à une ou deux stations mobiles in
termédia ires, chacune de cell es-ci débite la 
station mobile de destination, s'i l s'agit d'un 
rad iotélégramme destiné à une station mobile, 
ou la station mobile d'origine, quand Ie radio
télégramme provient d'une station mobi le, de 

la taxe de bord lui revenant pour Ie transit. 
§ 9. En principe, la liquidation des comp

tes afférents aux échanges entre stations mo
biles se fait directement entre les exploitants 
de ces stations, ]'exploitant dont dépend la 
station d'origine étant débité par celui dont 
dépend la station de destination. 

§ 10. 1. Les comptes mensuels servant de 
base à la comptabilité spéciale des rad iotélé
grammes, visés aux paragraphes qui précè
dent, sont établis radiotélégramme par radio
télégramme, avec toutes les indications utiles 
et dans un délai de trois mois à partir du 
mois auquel ils se rapportent. Le délai peut 
dépasser trois mois, quand des difficultés ex
ceptionnelles se présentent dans Ie transport 
postal des documents entre les stations rad io
électriques et les Administrations <lont ell es 
dépendent. 

2. Sauf entente contra ire, les comptes men
suels servent de décompte et leur vérification, 
leur acceptation et leur liquidation doivent 
être opérées dans un délai de six mois pre
nant cours à la date de leur envoi, sauf quand 
des difficultés exceptionnelles se présentent 
dans Ie transport des documents, par suite de 
la très longue durée des voyages. 

3. Lorsque la constatation de différences 
s'oppose à l'acceptation d'un compte, Ie solde 
en est néanmoins payé dans Ie délai de six 
mois mentionné ci-dessus et les rectifications 
reconnues néce saires ultérieurement sont oom
prises dans un èompte mensuel subséquent. 
Les soldes des comptes qui n'ont pas été 
payés dans !edit délai, éventuellement aug
menté du délai résultant des difficultés ex
ceptionnelles de transport envisagées plus 
haut, sont productifs d'intérêts à raison de 
sept pour cent (7 %) par an, à' <later du len
demain du jour de l'expiration du délai de 
six mois. prolongé, Ie cas échéant, comme il 
est dit ci-dessus. 

4. La liquidation et Ie règlement des comp
tes présentés pi us de deux ans après la date 
de dépöt des radiotélégrammes auxquels ces 
comptes se rapportent peuvent être refusés par 
l'Administration débitrice. 

§ ll. Les Gouvernements se réservent la 
facul té de prendre entre eux et avec les ex
ploitations privées intéressées des arrange
ments spéciaux, en vue de l' adoption d'autres 
dispositions concernant la comptabilité. 
Comité consultatif international technique de-~ 

communications radioélectriques. 

Art. 33. § 1. Le Comité consultatif inter
national technique des communications radio
électriques, institué par ]' Article 17 de la 
Convention, est chargé d' étudier les questions 
techniques et connexes qui intéressent les 
radiocommunications internationales et qui lui 
sbnt soumises par Ie Administrations ou entre
prises privées participantes. Son röle se limite 
à émettre des avis sur les questions qu'i l aura 
étudiées. Il transmet ces avis au Bureau in
ternational , en vue de leu r communication 
aux Administrations et entreprises privées in
téressées . 

§ 2. 1. Ce Comité est formé, pour chaque 
réunion, des experts des Administrations et 
entreprises privées autorisées, d'exploitation 
radioélectrique, qui veulent participer à ses 
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travaux et s'engagent à contribuer, par parts 
égales, aux frais communs de l i. réunion envi
sagée. Les dépenses personnelles des experts 
5ont supportées par l'Administration ou l'en
treprise privée qui a délégué ces derniers. 

2. Les experts desdites entreprises privées 
a utorisées participent aux travaux avec voix 
consultative. Toutefois, lorsqu'un Pays n'est 
pas r eprésenté par une Administration, les 
experts des entreprises privées autori sées de ce 
Pays disposent, pour leur ensemble et que! 
que so it leur nombre, d'une seule voix délibé
rative. 

§ 3. L'Administration des Pays-Bas est 
chargée d'organiser la première réunion du 
Comité consultatif international technique des 
communications radioélectriques et d'éta blir Ie 
programme des travaux de cette réunion. 

§ 4. Les Administrations qui se seront fait 
représenter à une réunion du Comité s'enten
dent pour désigner l'Administration qui con
voquera la réunion suivante. Les questions à 
examiner par Ie Comité sont envoyées à l'Ad
ministration organisatrice de la première 
réunion à venir, et c'est cette Administration 
qui fixe la date et Ie programme de ladite 
réunion. 

§ 5. En principe, les réunions du Comité 
consultatif interr.ational technique des com
munications radicélectriques ont l ieu de deux 
en deux ans. 

Bureau international . 
Art. 34. § 1. 1. L es dépenses supplémen

taires résu ltant du fonctionnement du Bureau 
international de l'Union télégraphique, pour 
les besoins des serv ices rad ioélectriques, ne 
doivent pas dépasser deux cent mille francs 
par an, non compris: a. les frais afférents 
aux travaux des Conférences, b. les fra is af
férents aux travaux de Comités régulièrement 
créés, lorsque, suivant les dispos itions du 
Règlement général ou la décision d'une Con
férence, ces frais sont à supporter par tous les 
Pays contractants. 

2. La somme de deux cent mille francs 
pourra être modifiée ultérieurement, du con
sentement unanime des Gouvernements con
tractants. 

§ 2. L'Administration supérieure de la Con
fédération su isse est dés ignée pour organiser 
la Division des services radioélectriques du 
Bureau international de l'Union télégraphi
que mentionné à l'Article 16 de la Conven
tion; elle en a l a hau te surveillance, con
trole les dépenses, fait les avances nécessaires 
et établ it Ie compte annuel. Ce compte est 
communiqué à toutes les autres Administra
tions . 

§ 3. Les sommes avancées par l 'Admini
stration qui controle Ie Bureau international , 
pour les besoins des services radioélectriques, 
doivent être remboursées, par les Administra
t ions débitrices, dans Ie pi us bref délai et, au 
plus tard, dans les trois mois qui suivent la 
date de la réception du compte. Passé ce délai 
de trois mo is, les sommes dues sont producti
ves d'intérêts, au profit de !' Administration 
créditrice, à raison de sept pour cent (7 %) 
!'an, à compter du jour de l'expiration du dé-
1 a i susmentionné. 

§ 4. 1. Pour la répartition des frais, les 

Etats contractants sont divisés en six classes, 
contribuant chacune dans l a proportion d'un 
certain nombre d'unités, savoir: 

l re classe 25 unités 4e classe 10 unités 
2e 20 5e 5 
3e " 15 " 6e " 3 ,, 
2. L es Administrations font connaître au 

Bureau international dans quelle classe elles 
désirent que leur Pays soit rangé. 

3. Les coefficients ci-dessus sont multipliés, 
pour chaque classe, par Ie nombre des Etats 
qui en font partie, et l a somme des produits 
ainsi obtenue fournit Ie nombre par lequel la 
dépense totale doi t être divisée, pour déter
miner Ie montant de l'unité de dépense. 

Conformément aux dispositions de l 'Article 
13 de la Convention de Washington, Ie pré
sent R èglement général entrera en vigueur Ie 
l er J anv ier 1929. 

En foi de quo i les Plénipotentiaires respec
tifs ont signé ce Règlement général en un 
exempla ire qui restera déposé aux archives du 
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et 
dont une copie sera r em ise à chaque Gouver
nement. 

Fait à W ashi ngton, Ie 25 Novembre 1927. 

(De onderteekeningen zijn gelijkluidend aan 
de onderteekeningen in het eerste verdrag, met 
uitzondering van:) 
Pour la Pologne: avec l a réserve concernant 

Ie paragraphe 4 de l'Article 5 figurant dans 
Ie procès-verbal de la huitième séance plé
nière du 22 novembre 1927 de la Conférence 
de Wash ington. 

EUGENE STALLINGER 

APPENDICE 1. 

Llste des abrévlatlons à employer dans les 
transmisslons radloélectrlq ues. 

(Voir l'Art. 9 dn R èglement général.) 

COD E Q 1. 

I . Abréviations utilisables dans tous les services. 

( In d eze tabellen zijn de vragen romein 
gedrukt en de antwoorden of m ededeelingen 

cursief. ) 
Abré -

viation. Q.uestion : 
QRA Que! est Ie nom d e votre station ? 

Q.RB 

QRC 

QR D 

R éponse ou avis: 
Le nom de ma station est .. 
A quelle distance approximative vous 
trou ves-vous de ma station ? 
La distance approximative entre 1ws sta
tions est de .. mi/les marina ( ou . . kilo
mètres). 
Par quelle entreprise privée (ou Ad
ministration d'Etat) sont l iquidés les 
comptes de taxes de votre station ? 
Les comptes de taxes de ma station sant 
liquidés par l' entreprise privée . . ( ou 
par l'Administration de l'Etat .. ). 
Ou a lles-vous? 
J e vais à .. 

1 Les abréviations prennent la forme d e 
questions quand elles sont su ivie d'un point 
d'interrogation. 
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QRE 

QRF 

QRG 

QRH 

QRI 

QRJ 

QRK 

QRL 

QRM 

QRN 

QRO 

QRP 

QRQ 

QRS 

QRT 

QRU 

QRV 

QRW 

QRX 

QRY 

QRZ 

Q A 

QSB 

QSC 

Q'D 

QSE 
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Q.uelle est la nationalité de votre statoin? 
lila station est de 1iationalité .. 
D'ou venez-vous? 
Je viens de . . 
Voulez-vous m'indiquer ma longueur 
d'onde (ma fréquence) exacte en mètres 
( ou en kilocycles) ? 
Votre longueur d'onde exacte est de .. 
mètres ( ou . . kilocycles) . 
Quelle est votre longueur d'onde (votre 
fréquence) exacte en mètres (ou en 
kilocycles) ? 
Ma longueur d'onde (.ilfa /réquence) exacte 
est de .. mètres ( ou .. kilocycles) . 
La tonalité de mon émission est-elle 
mauvaise? 
La tonalité de votre émission est 1nauvaise. 
Me recevez-vous mal ? Mes signaux 
sont-ils faibles ? 
Je ne peux pas vous recevoir. Vos sig
naux sont trop faibles. 
Me recevez-vous bien ? Mes signaux 
sont-ils bons? 
J e vous reÇ-Ois bien. Vos signaux sont bons. 
Etes-vous occupé ? 
J e sit is occupé ( o u J e suis occupé avec . . ) . 
Préire de ne pas brouiller. 
Ete -vous brouillé ? 
Je suis brouillé. 
Etes-vous troublé par les atmosphéri
ques? 
J e suis troublé par les atmosphériques. 
Dois-je augmenter l'énergie? 
Augmentez l'énergie. 
Dois-je diminuer l'énergie? 
Diminuez l'énergie. 
Dois-je transmettre plus vite ? 
Transmettez plus vite ( . . mots par mimtte) . 
Dois-je transmettre plus lentement ? 
Trans1nettez plits lente1nent (. . mots par 
minute). 
Dois-je cesser Ie transmission ? 
Cessez la transmission. 
Avez-vous quelque chose pour moi? 
J e n'ai rien pour vous . 
Dois-jetransmettre unesérie de VVV .. ? 
Transmettez une série de VVV .. 
D ois-je aviser .. que vous l'appelez? 
Prière d'aviser .. que ie l'appelle. 
Dois-je attendre? A que! moment me 
ra ppellerez-vous ? 
A ttendez iusqu'à ce que faie fini de com
muniquer avec . . Je vous rappellerai 
aussitót (ou à . . [heure]) . 
Que! est mon tour ? 
l'otre tour est numéro .. (o u d'ct pr è s 
t out e 11, ut r ,· in d ic at ion). 
Par qui suis-je appelé? 
Vous étes appelé par .. 
Quelle est la force de mes signaux 
(1 à 5)? 
La force de vos signaux est (1 à 5) . 
La force de mes signaux varie-t -elle? 
La force de vos signaux varie . 
Mes signeux disparaissent-ils totalement 
par intervalle ? 
Vos signaux disparaissent totale1nent par 
interval/es. 
Ma manipulation est-elle mauvaise? 
V otre 1nanipulation est mauvaise. 
Vos signaux sant illisibles. 
Mes signaux sortent-ils nettement ? 
Vos signaux collent. 

QSF 

QSG 

QSR 

QSI 

QSJ 

QSK 

QSL 

QSM 

QSN 

QSO 

QSP 

QSQ 

QSR 

QSU 

QSV 

QSW 

!\fa transmission automatique est-elle 
bonne? 
Votre transmission automatique disparait. 
Dois-je transmettre les télégrammes par 
séries de cinq, dix ( o u d ' a p r è s 
t o u t e a u t r e i n d i c a t i on) ? 
Transmettez les télégrammes par séries de 
cinq, dix (o u d 'après tout e au t re 
in d ic at ion). 
Dois-j e trànsmettre un télégramme à la 
fois en Ie répétant deux fois ? 
Transmettez un télégramme à la fois en 
le répétant deux /ais. 
Dois-je transmettre les télégrammes 
dans l'ordre alternatif, sans répétition ? 
'l'ransmettez les télégrammes dans l' ordre 
alternatif, sans répétition. 
Quelle est la taxe à percevoir par mot 
pour .. y compris votre taxe télégra
phique intérieure ? 
La taxe à percevoir par mot poitr . . est 
de .. francs, y compris ?na taxe télégra
phique intérieure. 
Dois-je suspendre Ie trafic? A quelle 
heure me rappellerez-vous ? 
Suspendez le trafic. J e vous rappellerai 
à .. (heure). 
Pouvez-vous me donner accusé de ré
ception ? 
J e vous donne accusé de réception . 
Avez-vous reçu mon accusé deréception? 
J e n'ai pas reçu votre accusé de réception 
Pouvez-vous me recevoir en ce moment ? 
Dois-je rester sur écoute ? 
J e ne puis vous recevoir en ce moment. 
Restez sur écoute. 
Pouvez-vous communiquer avec 
directement ( o u par l'intermédiaü e de 
.. ) ? 
J e puis communiquer avec .. directement 
(o u par l'intermédiaire de . . ). 
Voulez-vous retransmettre à .. gra
tuitement? 
Je retransmettrai à . . gratuitement. 
Dois-je transmettr e chaque mot ou 
groupe une seule fois? 
Transmettez chaque mot ou groiipe une 
seule fois. 
L'appel de détresse reçu de . . a-t-il 
été réglé? 
L'appel de détresse reçu de .. a été réglé 
par .. 
Dois-je transmettr e sur .. m ètres (o u 
sur .. kilocycles), ondes du type A 1, 
A 2, A 3 ou B? 
Trans,nettez sur mètres (o u sur . . 
kilocycleB), 01ideB du type A 1, A 2, A 3 
ou B. J e vous écoute. 
Dois-je passer sur l'onde de . . mètres 
(o u de .. kilocycles), pour la suite de 
nos communications, et continuer après 
avoir émis quelques VVV ? 
Passez sur l'onde de .. mètres (o u de .. 
kilocycles), pour la suite de nos communi
cations, et continuez après avoir émis 
que/,qiies VVV . 
Voulez-vous transmettre sur . . mètres 
(o u sur . . kilocycles), ondes du type 
A 1, A 2, A 3 ou B ? 
Je vais transmettre sur . . mètres ( o u 
sur .. kilocycles), ondes du type A 1, 
A 2, A 3 ou B. 
Restez sur écoute. 
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QSX 

QSY 

QSZ 

QTA 

QT B 

QTC 

QTD 

QTE 

QTF 

QTG 

QTH 

Q.TI 

QTJ 

QTK 

QTL 
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Ma longueur d'onde (Ma fréquence) 
varie-t-elle ? 
Votre longueur d'onde (Votre fréquence) 
var·ie. 
Dois-je transmettre sur l'onde de .. 
mètres (oude .. kilocycles) ,sans chan
ger de type d 'onde ? 
Transmettez sur l'onde de . . mètres (o u 
de . . kilocycles) , sans changer de type 
d'onde. 
Dois-je transmettre chaque mot ou 
groupe deux fois ? 
Transmettez chaque rnot ou groupe deux 
fois. 
Dois-je annuler Ie télégramme No . . . 
comme s' il n 'avait pas été transmis ? 
Annulez le télé(Jramme No . . . comme s'il 
n'avait pas été transmis. 
Etes-vous d'accord avec mon compte 
de mots? 
J e ne suis pas d'accord avec votre compte 
de mots ; ie répète la première lettre de 
chaque mot et le premier chifjre de chaque 
nombre. 
Combien avez-vous de télégrammes à 
t ransmet t re ? 
J,ai . . télégrammes pour vous (ou pour . . ). 
Le compte de mots que je vous confirme 
est-il admis ? 
Le compte de 11wts que vous me confirmez 
est admis. 
Q.uel est mon relèvement vrai ? o u 
Quel est mon relèvement vrai relative
ment à . . ? 
V otre relèvement vrai est de . . degrés ou 
Votre relèvement vrai relativement à .. 
est de . . degrés à . . (heure) . 
Voulez-vous m'indiquer la position de 
ma station sur la base des relèvements 
pris par les postes radiogoniométriques 
que vous contrölez ? 
La position de votre station sur la base 
des relèvements pris par les postes radio
goniométriques que ie contróle est .. 
latitude . . lon{!itude. 
Voulez-vous t ransmettre votre indica
tif d'appel pendant une minute sur 
l'onde de . . mètres (o u de . . kilocycles) 
pour que je puisse prendre votre relève
ment radiogoniométrique ? 
J e transmets mon indicati/ d'appel pen
dant une minute sur l'onde de . . mètres 
(oude .. kilocycles) riour que vous puis
siez prendre rnon relevem,ent radio{!onio
métrique. 
Quelle est votre position en latitude et 
en longitude (o u d' après to u t e 
a u t r e i n tl i c a t i o n) ? 
Ma position est . . latitude . . longitude 
(o u d' après tout e au t re in
d ic at ion). 
Q.uelle est votre route vraie ? 
Ma route vraie est de .. de(!rés . 
Quelle est votre vitesse de marche ? 
Ma vitesse de marche est de . . 1weuds ( ou 
de . . kilomètres) à l'heure. 
Que! est Ie relèvement vrai de . . rela 
t ivement à vous ? 
L e relèvement vrai de . . relativement à 
rnoi est de .. de(!rés à .. (heure). 
Transmet tez des signaux radioélectri
ques pour me permettre de déter miner 
mon relèvement par rapport au radio
phare? 

J e transmets des si(J1iaux radioélectriques 
pour vous permettre de détenniner votre 
relèvement par rapport au radiophare. 

QTM Transmettez des signaux radioélectri 
ques et des signaux acoustiques sous
marins pour me permettre de déter
miner mon relèvement et ma distance ? 
J e transmets des Si(Jnaux radioélectriques 
et des si(J1iaux acoustiques sous-marina 
pour vous pennettre de déterminer votre 
relèvement et votre distance . 

QTN Pouvez-vous prendre Ie relèvement de 
ma station (o u de .. ) relativement à 
vous? 
J e ne puis pas 71rendre le relèverne.nt de 
votre station ( ou de .. ) relat·ivement à rnoi. 

QTP Allez-vous entrer dans Ie bassin ( o u dans 

QTR 

QTS · 

Ie port ) ? 
Je vais entrer dans le bassin ( o u dans le 
port). 
Quelle est l'heure exacte ? 
L'heure exacte est . . 
Quel est Ie relèvement vrai de votre 
station relativement à rooi ? 
Le relèvement vrai de ma station relative 
ment à vous est de . . à .. (heure). 

QTU Quelles sont les heures d' ouverture de 
votre station ? 
Les heures d'ouverture de ma station sont 
de . . à . . 

II . Abréviations utilisables plus spécialement 
dans Ze service radioaérien. 

QAA A quelleheurecoml;ltez-vousarriver à .. ? 
Je compte arriver a . . à . . (heure). 

QAB Etes-vous en route pour .. ? 
J e suis en route pour . . o u 
Faites route pour . . 

QAC Retournez-vous à . . ? 
Je retourne à . . ou 
Retoitrnez à .. 

QAD A quelle heure avez-vous quitté . . 
(!i e u tl u tl é pa rt) ? 
J 'ai quitté .. (lieu du dépa rt ) 
à .. (heure) . 

QAE Avez-vous des nouvelles de .. (in tl i
c at i f d'a p pe l tl e l a stat i o n 
tl e l ' a é r o n e f ) ? 
J e n'ai pas de 1wuvelles de .. (in d i
c at i / d'appel de la station 
d e l ' a é r o n e /). 

QAF A quelle heure avez-vous passé à . . ? 
J'ai passé à .. à . . (heure) . 

QAH Quelle est votre hauteur ? 
Ma hauteur est . . mètres (o u d' après 
to u t e au t r e i n d i c a t i o n). 

QAI Y a-t -il quelque aéronef signalé dans 
mon voisinage ? 
Il n'y a aucun aéronef si{!nalé dans votre 
voisina(Je. 

QAJ Dois-je r echercher un autre aéronef 
dans mon voisinage ? 
Recherchez un autre aéronef dans votre 
voisina(!e ou 
Recherchez .. (indicati f d' appel 
d e l a s t a t i o n d e l ' a é r o n e /) 
qui volait près de . . ( o u en direction de 
. . ) à .. (heure). 

QAK Sur quelle onde allez-vous transmettre 
les messages d'avertissements météoro
logiques? 
J e vais transmettre les messa{!es d'aver
tissements météorolo(!iques sur l' onde de 
mètres (o u de .. kilocycles) . 
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QAL 

QAM 

QAN 

QAO 

QAP 

QAQ 

QAR 

QAS 

QAT 

QAU 

QAV 

QAW 

QAX 

QAY 

QAZ 

20 NOVEMBER (S.424) 1050 

Allez-vous atterrir à .. ? 
J e vais cttterrir à . . ou 
A tterrissez à . . 
Pouvez-vous me d onner le dernier mes
sage météorologique du temps pour 
. . (1 i e u d ' o b s e r v at i o n) ? 
V oici le dernier mes sage météorologique du 
temps pour . . ( l i e u d' o b s e r v a
t ion). 
Pouvez-vous me donner le dernier m es
sage météorologique du vent de surface 
pour . . (1 ie u d' obs er vat ion) ? 
Voici le dernier message météorologique 
du vent de surface pour . . (l ie u d' o b
s er vat ion). 
Pouvez-vous me donner le dernier mes
sage météorologique du vent supérieur 
pour .. (1 i e u d ' o b s er v a t i o n) ? 
Voici le dernier message météorologique 
du vent supérieur pour .. (l ie u d' o b
s e r v a t i o n) . 
Dois-je rester sur écoute pour vous ( o u 
pour .. ) sur .. mètres (o u sur .. 
kilocycles) ? 
Restez sur écoute pour moi (o u pour .. ) 
sur . . mètres ( o u sur . . kilocycles ). 
Voulez-vous faire hater la réponse au 
messageNo . . . (ou d 'a pr ès to u te 
a u t r e i n d i c a t i o n) ? 
J e /ais hater la réponse au rnessage 
No . . . (oud' après to ut e au t re 
in d ic at ion). 
Dois-j e répondre à .. pour vous? 
Répondez à . . pour moi. 
Dois-je transmettre le message No. 
(o u d ' apr ès tout e a u t r e in
d i c a t i o n ) à .. ? 
Transmettez le message No . . . (o u 
d' a p r è s t o u t e a u t r e i n d i 

c at ion) à . . 
Dois-je continuer à transmettre? 
Ecoutez avant de trans1nettre ; vous brouil
lez ou 
Ecoutez avant de transmettre ; vous trans
mettez en même temps que . . 
Quel est le dernier message reçu par 
vous de .. ? 
Le dernier message reçu par moi de . . 
est .. 
M'appelez-vous? ou 
Appelez-vous .. (i n d ic at i f d ' a p
p e 1 d e 1 a s t a t i o n d ' a é r o n e f) 
J e vous appelle ou 
J 'cippelle .. (in d ic a t i f d' appe l 
d e la station d' a é r one!) . 
Dois-je cesser l'écoute jusqu 'à 
(heure) ? 
Gessez l'écoute jusqu'à .. (heure) . 
Avez-vous reçu le signa! d 'urgence fait 

far .. (in d i c at i f d ' appel d e 
a s t ation d 'aé ronef)? 

J 'ai reçu. le signal d'urgence fait par . . 
(i ndi ca tif d'appel d e l a s ta
tion d ' a é r one /) à .. (heure). 
Avez-vous reçu Ie signa! de détresse fait 

far .. (in d ic at i f d' a p p e I de 
a s t a t i o n d ' a é r o n e f ) ? 

J ' ai reçu le siynal de détresse fait par . . 
(i ndi ca t i f d'appe l d e l a 
station d ' a é r one f) à . . (heure). 
Pouvez-vous recevoir malgré l'orage? 
J e ne puis plus recevoir. Je cesse l' écoute 
pour cause d'orage. 

111. Abréviations diverses . 
Abré

viation. Signifi cation : 
C Oui. 
N Non . 
P Annonce de télégramme privé dans le 

service mobile (à employer en préfixe). 
Mot ou mots. w 

AA 

AB 

AL 

BN 

BQ 

CL 
es 

DB 

DC 

DF 

DG 

DI 

DJ 

DL 

DO 

DP 

DS 

DT 

DY 

DZ 

ER 

GA 

JM 

Tout après ... . (à employer après un 
point d'interrogation pour demander une 
répétition). 
Tout avant . ... (à employer après un 
point d'interrogation pour demander une 
répétition) . 
Tout ce qui vient d'être transmis (à em
ployer après un point d'interrogation pour 
demander une répétition.) 
Tout entre . . .. (à employer après un 
point d'interrogation pour demander une 
répétition). 
Annonce de réponse à une demande de 
rectification. 
Je ferme ma station. 
Indicatif d'appel (à employer pour de
mander ou faire répéter un indicatif 
d'appel). 
Je ne puis pas vous fournir de relève
ment, vous n 'êtes p_as dans le secteu r 
vérifié de cette station. 
Le minimu m de votre signa l convient 
pour le relèvement. 
Votre relèvement à .... (heure) était 
de .... degrés , dans le sect eur douteux 
de cette station , avec une erreur pos
sible de deux degrés. 
Veuillez m 'aviser si vous const at ez une 
erreur dans le relèvement donné. 
R elèvement douteu x par suite de la 
mau vaise qualité de votre signal. 
R elèvement dou teu x par suite du 
brouillage. 
Votre relèvement à . ... (heure) était 
de .... degrés dans le secteur incertain 
de cette station. 
R elèvement dout eu x. Demandez un 
autre relèvement plus tard ou à .... 
(heure). 
Au delà de 50 milles, l'erreur possible 
de relèvement peu t atteindre deux 
degrés . 
R églez votre transmetteur, le minimum 
de votre signa l est trop ét endu. 
Je ne puis pas vous fournir de relève
ment, le minimum de votre signal est 
trop ét endu. 
Cette station est bilatéra.Je, quelle est 
votre direction approxima.tive en degrés 
r elativement à cette station ? 
Votre relèvement est réciproque (à 
utiliser seule,nent par la station de con-
tróle d'un groupe de stations radiogonio
métriques lorsqu'elle s'adresse à d'autres 
stations du méme groupe). 
Ici ... . (à employer avant le nom de la 
station mobile dans la transmission des 
indications de route). 
R eprenez la transmission ( à employer plus 
specialement dans le service fi xe ). 
Si je puis transmettre, faites une série 
de traits . Pour arrêt er ma transmission, 
faites une série de ·points (à ne pas 
utiliser sur 600 mètres [500 kilocycles]). 
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M:N 

NW 

OK 
RQ 
SA 

SF 

SN 
ss 

TR 

UA 
WA 

WB 

xs 
YS 
ABV 

ADR 

CFM 
COL 
ITP 
llfSG 

PBL 

R EF 
RPT 

SIG 

svc 

TFC 
TXT 

Minute ou minutes (à employer pour 
rnarquer la durée d'une attente). 
Je reprends la transmission (à employer 
plus spécialement dans le service fixe). 
Nous sommes d 'accord. 
Annonce d 'une demande de rectilication. 
Annonce du nom d'une station d 'aéronef 
( à employer dans la transmission des 
indications de passage) . 
Annonce du nom d'une station aér o
nautique. 
Annonce du nom d'une station cötière. 
Annonce du nom d 'une station de bord 
( à employer dans la transmission des 
indications de passage). 
Annonce de la demande ou de !'envoi 
d 'indications concernant une station 
mobile. 
Sommes-nous d'accord ? 
Mot après .... (à employer apès un 
point d'interrogation pour demander une 
répétition). 
111ot avant . . . . (à employer après un 
point d'interrogation pour demander une 
répétition) . 
Parasitcs atmosphériques. 
Voyez votre avis de service. 
Abrégez Ie trafic en employant les abré
viations intcrnationales. ou 
Répétez (ou J e répète) les chiffres en 
abrégé. 
Adresse (à employer apès un point d'in
terrogation pour clernander une répétition). 
Conlirmez ou Je confirme. 
Collationnez ou Je collationne. 
La ponctuation compte. 
Annonce de télégramme concernant Ie 
service du bord (à employer en préfixe). 
Préambule (à employer après un point 
d'interrogation pour dernander une répé
tition). 
Référence à .... ou R éférez-vous à .. .. 
Répétez ou Je rép ète (à employer pour 
demander ou pour donner répétition de 
tout ou partie du trafic, en faisant suivre 
l'abréviation des indications correspon
dantes). 
Signature (à employer après un point 
d'interrogation pour dernander iine répé-
tition). . 
Annonce de télégramme de service con
cernant Ie tralie privé ( à employer en 
préfixe). 
Tralie. 
Texte (à employer après un point d'in
terrogation pour dernander une répétition ). 

APPENDICE 2. 
Rapport sur une infraction à la Gonvention radio

télégraphique ou aux Règlements de service. 
(Vair l'Art. 12 du R èglement général. ) 

Détails relatifs à la station 
transgressant le R èglement. 

1. Nom, s'il est connu 
(en caractères d'im
primerie (Remarque a) 

2. Indicatif d 'appel (en 
caractères d 'imprime
rie). . . . . . . .. 

3. Nationalité, si elle est 
connue ...... . 

4. Onde employée (kc/s 
ou m) .. ..... . 

5. Système (Remarque b) 

Détails relatifs à la station 
signalant l'irrégularité. 

6. Nom (en caractères 
d 'imprimerie) . . . . 

7. Indicatif d'appel (en 
caractères d 'imprime
rie). . . . . . . . . 

8. Nationalité . . . . . 
9. Position approxima

tive (Remarque c) .. 

Détails cle l'irrégularité. 
10. Nom (Remarque d) de 

la station en commu
nication a vee celle qui 
commet l'infraction . 

ll. Indicatif d 'appel de la 
station en communi
cation avec celle qui 
commet l'infraction. . 

12. Heure (Remarque e) et 
date ....... . 

13. Nature de l'i rrégula-
rité (Remarqtte f) ____ ..... ·-······-···-·-....... 

14. Extraits du jotirnal cle bord et autres clocu
ments à l'appui du rapport (à continuer air 
verso, si nécessaire). 
Heure. 

15. Gertificat. 
Je certilie que Ie rapport ci-dessus donne 
autant que je sache, Je compte rendu com
plet et exact de ce qui a eu lieu. 
Date: Ie . . . . . 19 . (*) 

(*) Ce rapport doit être signé par l'opérateur
qui a relevé l'infraction, et contresigné par Ie· 
Commandant du navire ou de l'aéronef, ou Ie 
chef de la station terrestre . 

INDICATIONS POUR REM:PLIR CETTE. 
FORMULE. 

Remarque a. Chaque rapport ne fera mention 
que d 'un seul navire ou d'une seule· 
station, voir Remarque d. 

,, b. Type A 1, A 2, A 3 ou B. 
c. Applicable seulement aux navires et. 

aéronefs, doit être exprimée en latitude 
et longit ude (Greenwich) ou par un_ 
relèvement vrai et distance en milles 
marins ou en kilomètres de quelque, 
endroit bien connu . 

d. Si les deux stations en communication. 
enfreignent Je R èglement, un rapport 
sera fait séparément pour chacune de 
ces stations. 

e. Doit être exprimée par un groupe de 
quatre chiffres (0000 à 2359), temps 
noyen de Greenwich . Si l' infraction 
porte sur une période considérable, les. 
heures devront être indiquées dans la 
marge du No. 14 . 

/. Un rapport séparé est requis pour 
chacune des irrégularités, à moins que 
les erreurs n'aient évidemment été 
faites par la même personne et n 'aient 
eu lieu que dans nne cou:rte période de 
temps. Tous les rapports doivent être 
envoyés en deux exemplaires et être, 
établis dans la mesme du possible à la 
machine à écrire. 

L'emploi du crayon imdélébile et du papier 
carbone est autorisé.), 
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L'USAGE EXCLUSIF 
MINISTRATION. 

DE 

1. Compagnie ayant_ le, c,ontröl~ de 
l'installation rad1otelegraph1que 
de la station contre laq uelle 
plainte est portée . . . . : . 

. 2. Nom de l'opérateur de la stat10n 
tenu responsa.bie de l' infraction 
au Règlement. . . . . . . 

L'AD-

.3. Mesure prise . . . . . --------

No• ladi-
da I• c1tlf 

olation d'appa l 

1 

APPENDICE 3. 
DOC1lllleab de .. ,..-lee. 

(Voir !'Art. 13 du Rtg;lement gl olral. l 

Tom• L Statiou lb::es et lffl'alrcs. 

Partie A. lnd,x alplrc.bitiqri, du station.. 

No111 de 11 l11dlutil 

1 
P•l• dut 

1t&Uo1 ,1'1pp•I la putla B 

1 

Partie B. Etat 1l1nalJtlqu, d,, 1totio1U. 

1 

IN•• da P•f• ... :.:..:....:!_ 
Poal'oir 

•••••I da .. , ...... 
m-■illl• ,;:.~:c:• .. ,. ... 

Tom• n. Staüou dfecluat des tenkn sp,claUL 

A. Station. rodiogoniomitrlquu. 

B. Statio,-is 1·adiophar11. 

C. Station• ém, ttont du 1i111aux horoiru. 

Ob· 

lN'omd1 Plya ••• • • , .) 

(Instructfons fédralc, conctrn:i.nl let sig:i.1ux horaires.J 

1 

l""iutil. 
dappel 

1 ' 1 • 

D. Station, imetta:it du bu/ldin1 mitéorologlqau r i1ufi1rs. 

(Nom da Pay• • . • , • • -1 

(Instructions fénérale:s concern;u1t les bulletins métiorolofiques.) 

1 1 

E. Statiom i m11ttant du avi1 aux navlgattur•. 

(Noms de:s stations par Pays u ·ec les lndicat ions néceuaires.J 

:-. Sta~i,ns émettanl d~• m11uatu d11 prHH adrull• d tous (CQJ. 
!Nom du Pay• • • ,1 

(Nom de la slalion nee les indications nl:cesn,ires.J 

Tome III. S tations de bord. 

Etat 1ignnli!tiqu11 du 1tation• 

Tome IV. Stations d 'aéronef. 

Etat •itnalltiqur d 111 1totion1, 

O.d, •.. 
d.laalatio11 

lad.icatil 
d'aJ>fld 

Pay, l---r--+--,---1 o~i::•· 
Typo I ji;~~:::; Natm l,rl~~~:~: .. 

1 1 

Tom• V. Stations ~e radiodillusion. 

Partie A. lndu atphabitiqu1 do 1talian1, 

1 
Noa I ''"""' 1 •••• dm 1 dala,tatlon ,l'appal lapart,18 

1 
1 

1 1 ' 1 

Partie B. Etat 1ifnalëtiqu11 du 1talion1. 

lod icatil 
d01ppal 

P11111io<1 
tlto, 

•••phlqua 
aucta da 

r::!:~: 
Fr,qunca 
jlontuu 
.i·oodaJ 

Po11•0" 
oormal da 
ra yo1111a• 

m.•:i~:r:;::• 
1mptr11 

Hutnr 
dol'utanna 
.tiolon11t• 
d• eo11n11t 
•labaH 

APPENDICE 4. 

Nom da 
rAdm111i1t r1• 

tiono11d1 
l'mtrapriH 

.1:!;!:.1 
lïmiuioo 

Echelle e1nployéc pour n :pri.::ner la lorc1 du sl.{t.euL 
(Voir l'Art. 9 du Règlement gtntrsl.J 

1 = à peine perceptible; illisible. 
2 = f;lible; lisible par instants, 
3 = assez bon: Hsible, mais difficilement. 
4 = bon; lisible. 
5 = très bon; parfaitement lisible~ 

APPENDICE s. 
Hcurct de ae"ice des nnlres d u~és dan, 11 deu:r.ième c•Uforie. 

(Voir bbleeu et cule Appendice 6, ainsî que les Art. JJ et 20 du Rt:flement Qo(!néra.l.J 

A 
Och11 Atlaotiqu · 
E..t,/IUditeru• 
■te,M••d•No rd. 
Dalliq11a. . 

Od111 ladiu•, 
OdlH Arcli11111 

"' 
C 

Mcr d e Chi:o•. 
Ocia■ Pacili11u• 
0..ul 

1 Li"111~ Ouut 

1 

Mir!din30"W. 
Ct.ta du Croa11• 
1,-1. 

u"ite E,t'd• la 
Zooc'A. 

Umit• fut\d• lat 
Z.111,1!. 

Limllu E,1 

Mi rid i•11lCoE.au1.:dde l1c6te 
d'A h-i,;:111, L1mitu E, t d• la 
M&lituu11h. d• la M•r Noln 

li,o t !: N~~JiJ:i~ ·k~~~::~ 

Limit• Eot• de la t,ltrld!n. 1400 W. z...,.c. 

E 
Ocha PaciliqH Limit• Eo l \tle b 
E,1. Zoaay). 

F 

o.;:::,A,t:•ë~a:"' ,:l~!n~~-aH 
do MHÎ<!UC. ••iricaiae,•C61• 

Eotid'Amiriqu. 

Mbldioa"JO'>'tl , t11S<1ddel1 
C6ta &1 ... rical11,• C6la 0<1ul 
d'A•..,.iQ11e. 

/IUrld.ln lil" Vl. C6t•d11 
Ciroaala,od. 

0..rh du llntu d• Hn-lce 
(t•mpo-ycndoCunwîcb J 

lbu.tu l l6llt11ru, 

de 8b 110h d e 01, • 6h 
detih.a4h da 8hà 14 b 
de l6hlllh do161la18h 
de20hU2b da20b• nh 

deOU 211. deOh • H 
de4.661l de4 . 66lo 
da lhllOh ,ta lhllOh 
c!al0h61Jh d • llb.llh 

de:IOh•l4h 

d• 0h6 11, da Oh • 2h 
de U6 6h de 4 1l.6h 
d• J6h 611 ■ da 1~ 114 h 
de:IOUU) delO•nh 
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APPENDICE 6. 

H•eures de service internationales pour les 
navires ayant moins de 3 opérateurs de t. s. f. 

(Voir l'Appendice 5 a insi que les Art. 13 et 
20 du R èglement général. ) 

Heur<> moyenne de 6 reen111ich 
ggcgooo 
0 <t z .. , ig 0

00 
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(\1 

(\1 

"' 

o. 

® 
Lon 30' E 

"' 
@) 
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~ 
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APPENDICE 7. 

(Voir les Art. 2, 15, 13, 7 du Règlement 
général et l'Appendice 3.) 

Do cum ents dont les stations de bord doivent 
être pourvues. 

La licence radioélectrique. 
La Nomenclature des stations de bord. 
La Nomenclature des stations fi xes et ter-

restres. · 
La Nomenclature des stations d'aéronef. 
La Convention et les R èglements y a nnexés. 
Les tarifs télégraphiques des Pays à destina-

tion desquels la station accepte Ie pi us fré
quemment des radiotélégrammes. 

Le certificat du ou des opérateurs. 

Documents dont l es stations d' aéronef doivent 
être pourvues. 

La licence radioélectrique. 
Le certificat du ou des opérateu rs. 
T els documents que les Organismes compé

tents de !' Aéronautique du Pays intéressé ju
geront, éventuellement, nécessaires à Ia station 
pour l'exécution de son service. 

APPENDICE 8. 
Obtention des relèvements radiogoniométriques . 

(Voir !'Art. 31 du R èglement général.) 

I. I n s t r u c t i o n s g é n é r a 1 e s. 

A . Avant d' a ppeler une ou plusieurs sta
tions radiogoniométriques, Ia station mobile, 
pour demander son relèvement, doit recher
cher d a ns Ia Nomenclature: 

1 ° Les indicatifs d'appel des stations à ap
peler pour obtenir les relèvements radiogonio
métriques qui l'intéressent. 

2° L'onde sur l aquelle les stations radio
goniométriques veillent, et l'onde ou l es ondes 
sur Iesquelles prennent les rel èvements. 

3° Les stations r a diogonioinétriques qui, 
gràce à des I iaisons pa r fil s spéciaux, peuvent 
être groupées avec Ia station radiogoniométr i
que à appeler. 

B. La procédure à suivre par la station 
mobi le dépend de diverses circonstances. D'une 
faço n générale, elle doit tenir compte de ce 
qui suit : 

1 ° Si les stations radiogoniométriques ne 
veillent pas sur Ia même onde, que ce soit 
l'onde pour l 'opération du relèvement ou une 
autre onde, les rel èvements doivent êtr e de
mandés séparément à chaque station ou groupe 
de stations u t ilisant une onde donnée. 

2° Si toutes les stations radiogoniométriques 
intéressées vei llent sur une même onde, et si 
e ll es sont en mesure de prendre des relève
ments sur une onde commune - qui peut être 
une autre onde que l 'onde de vei lle - il y a 
Iieu de les appeler ensemble, afin que les 
relèvem ents soient pris par toutes ces stations 
à Ia foi s, sur une seule et même émission. 

3° Si plusieurs stations radiogoniométriques 
sont groupées à l' aide de fils spéciaux, une 
seule d 'entre elles doit être appelée, même si 
toutes sont munies d'appareils émetteurs. Dans 
ce cas, Ia station mobi le doit cependant, s' il 
est nécessaire, mentionner dans ! 'appel , au 
moyen des indicatifs d'appel, les stations ra-

diogoniométriques <lont elle désire obtenir des 
relèvements. 

IL R è g I e s d e p r o c é d u r e. 
A. La station mobile appelle l a ou les sta

t ions radiogoniométriques sur l'onde indiquée 
à Ja· omenclature comme étant leur onde de 
veill e. E ll e transmet l'abréviation QTE, qui 
s ignifie : 

,,J e dés ire connaî tre mon relèvement radio
goniométrique par rapport à la station radio
goniométrique à laquelle je m 'adresse" 

ou 
,, J e désire connaître mon relèvement radio

goniométrique par rapport à la ou les statiolls 
<lont les indicatifs d'appel suivent" 

ou 
,,J e dés ire connaître mon relèvem ent rad io

goniométrique par rapport aux stations r adio
goniométriques groupées sous votre controle" , 

Ie ou les indicati fs d' appel nécessaires, et 
finit en indiquant, si besoin est, l'onde qu'e lle 
va employer pour faire établir son relèvement. 
Après cela, ell e attend des instructions. 

B . La ou les stations radiogon iométr iques 
appelées se préparent à prendre Ie relèvement; 
elles avertissent, si nécessa ire, les stations ra
diogoniométriques avec lesquelles ell es sont 
conjuguées . Aussitöt que les stations radio
goniométr iques sont prêtes, celles parmi ces 
stations qui sont pourvues d' appareils émet
teurs répondent à l 'adresse de la station mo
bi le, dans l'ordre alphabétique de leurs indi
catifs d' appel, en donnant leur indicatif d' ap
pel suivi de l a lettre K. 

Dans Ie cas ou il s'agit de stations radio
goniométriques groupées, l a station a ppelée 
prévient les autres stations du groupement et 
informe la station mobile dès que les stations 
du groupement sont prêtes à prendre Ie r elè
vement. 

C. Après avoir, si nécessaire, préparé sa 
nouvell e onde de transmission, l a station mo
bile répond en transmettant son indicatif d'ap
pel, combiné éventuellement avec un autre 
signa! , pendant un temps suffi samment pro
longé pour permettre Ie relèvement. 

D . La ou les stations radiogoniométriques 
qui sont satisfaites de l'opération, transmet
tent Ie signa! QTE {,,Votre relèvement par 
rapport à moi était de .. .. .. degrés" ) , précédé 
de l ' heure de l'observation, et suivi d'un grou
pe de trois chiffres (000 à 359) indiquant, en 
degrés, Ie r elèvement vrai de la station mobile 
par rapport à l a station r adiogoniométrique. 
Si une station radiogoniométrique n'est pas 
satisfaite de l 'opér ation, elle demande à l a 
station mobi le de répéter l 'émission indiquée 
en C. 

E. Dès que l a station mobile a reçu Ie 
résultat de l 'observation, elle répète Ie m es
sage à l a station radiogoniométrique qui , alors, 
annonce que l a répétition est exacte ou, Ie cas 
échéant, rectifie en répétant Ie message. 
Quand l a station radiogoniométrique a la cer
t itude que la station mobile a correctement 
reçu Ie message, el Ie transmet Ie signa! ,,fin 
de travail". Ce signa! est alors répété par la 
station mobile, comme indication que l 'opéra
tion est terminée. 

F. Les indications relatives: a. au signa! à 
employer pour obtenir Ie rel èvem ent ; b . à la 
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durée des émissions à faire par la station mo
bile et c. à l'heure utilisée par la station 
radiogoniométrique considérée, sont données 
dans la Nomenclature. 

REGLEME1 T additionnel annexé à la Con-
1;ention ,·adiotélégraphique internationale. 

Les prescriptions ïmprimées en petits caractères sont 
également reproduites dans Ie Règlement généraL 

Procédure radiotéléphonique dans le se,·vice 
mobile. 

Article premier. La procédure à suivre dans 
!'appel et l'établissement des communications 
entre deux stations radiotéléphoniques du ser
vice mobile est donnée dans l 'Appendice 1. 
Les opérations, dans la station mobile, doivent 
être effectuées par un opérateur en possession 
du certificat réglementaire . 

Taxes. 

A~t. 2. § 1. La taxe d'un radiotélégramme 
ongma1re ou à destination d'une station mo
bile ou échangé entre stations mobiles com
prend, selon Ie cas: 

a. la taxe de bord, revenant à la station 
mobile d'origine ou de destination, ou à ces 
deux stations; 

b. la taxe terrestre, revenant à la station 
terrestre ou aux stations terrestres qui partici
pent à la transmission; 

c. la taxe pour la transmission sur Ie réseau 
général des voies de communication, calculée 
d'après les règles ordinaires; 

d. la taxe afférente aux opérations acces
soires demandées par l'expéditeur. 

§ 2. 1. La taxe terrestre et celle de bord 
sont fixées suivant Ie tarif par mot pur et 
simple, sans perception d'un minimum. 

2. La taxe maximum terrestre est de 
soixante centimes (0 fr. 60) par mot; la taxe 
maximum de bord est de quarante centimes 
(0 fr. 40) par mot. 

3. Toutefois, chaque Administration se ré
serve la faculté de fixer et d'autoriser des 
taxes terrestres supérieures au maximum indi 
qué ci -deEsus, dans Ie cas de stations terrestres 
exceptionnellement onéreuses , du fait de l' in
stallation ou de l'exploitation. 

§ 3. Lorsqu'une station terrestre est utilisée 
comme intermédiaire entre des stations mobiles, 
il n'est perçu qu'une seule taxe terrestre. Si 
la taxe terrestre applicable aux échanges avec 
la station mobile qui transmet est différente 
de celle applicable aux échanges avec la sta
tion mobile qui reçoit, c'est la plus élevée de 
ces deux taxes qui est perçue. Il peut être 
perçu, en outre, une taxe territoriale télégra
phique, égale à celle qui, au § 5 ei-après, est 
indiquée comme étant applicable à la trans
mission sur les voies de communication. 

§ 4. Le service des retransmissions est réglé 
par l'Article 6 du présent Règlement, compte 
tenu de ce qui est dit au § 9 ei-après. 

§ 5. 1. Dans Ie cas ou des radiotélégrammes 
origi11aires ou à destination d'un Pays sont 
écha 11gés directement par ou avec les stations 
terrestres de ce Pays, la taxe télégraphique 
applicable à la transmission sur les voies in-

térieures de communication de ce Pays est, en 
principe, calculée suivant Ie tarif par mot pur 
et simple, sans perception d'un minimum. 
Cette taxe est notifiée en francs, par l ' Ad
ministration <lont relèvent les stations ter
.restres . 

2. Lorsqu'un Pays se trouve dans l 'obliga
tion d'imposer un minimum de perception, .en 
raison du fait que son système de communi
·cations électriques intérieures n'est pas ex
ploité par Ie Gouvernement, il doit en infor
mer Ie Bure.au international, qui mentionne 
dans la Nomenclature Ie montant de ce mini
mum de perception à la suite de l ' indication 
de la taxe par mot. A défaut d'une pareille 
mention, la taxe à appliquer est celle par mot 
pur et simple, sans perception d'un minimum. 

§ 6. Aucune taxe afférente au parcours 
radioélectrique, dans Ie service mobile, n'est 
perçue pour les radiotélégrammes d'un intérêt 
général immédiat, rentrant dans les catégories 
suivantes: 

a. message de détresse et réponses à ces 
messages ; 

b. avis originaires des stations mobiles sur 
1 a présence de glaces, épaves et mines, ou an
nonçant des cyclones et tempêtes; 

c. avis annonçant des phénomènes brusques 
me11açant la navigation aérienne ou la sur
venue soudaine d'obstacles dans les aérodro
mes ; 

d. avis originaires des stations mobiles, no
tifiant des changements soudains dans la po
sition des bouées, Ie fonctionnement des phares, 
appareils de balisage, etc. ; 

e. avis de service relatifs aux services mobi
les. 

§ 7. Les stations mobiles doivent avoir con
naissance des tarifs nécessaires pour opérer la 
taxation des radiotélégrammes. Toutefois, el
les sont autorisées, Ie cas échéant, à se ren
seigner auprès des stations terrestres; les 
montants des tarifs que celles-ci indiquent sont 
donnés en francs. 

§ 8. Pour les stations mobiles, les modifi
cations aux tar ifs ne sont applicables que 45 
jours après la date de la notification transmise 
par Ie Bureau international. 

§ 9. 1. La station terrestre qui ne peut pas 
atteindre la station mobile de destination d'un 
radiotélégramme pour lequel aucune taxe de 
retransmission n'a été déposée par l'expédi
teur (voir Article 6, § 1, du présent Règle
ment) peut, pour faire parvenir Ie radiotélé
gramme à destination, avoir recours à l'inter
vention d'une autre station mobile, pourvu que 
celle-ci y consente. Le radiotélégramme est 
alors transmis à cette autre station mobile, et 
l'intervention de cette dernière a lieu gra
tuitement. 

2. La même disposition est aussi applicable 
dans le sens station mobile vers station ter
restre, en cas de nécessité. 

3. Pour qu'un radiotélégramme ainsi ache
miné puisse être considéré comme arrivé à 
destination, il faut que la station qui a eu 
recours à la voie indirecte ait reçu l'accusé 
de réception réglementaire, soit directement, 
soit par une voie indirecte, de la station mo
bile à laquelle Ie radiotélégramme était des
t iné ou de la station terrestre sur laquelle il 
devait être acheminé, selon Ie cas. 
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Ordre de priorité dans l' établissement des 
communications dans le service mobile. 

Art. 3. § 1. L'ordre de priorité dans l'établis
sement des communications dans Ie service mobile 
est Ie suivant : 
J •. appels de détresse, messagés de détresse et trafio 

de détresse ; 
2•. communications précédées d'un sigual d'ur

gence ; 
3•. oommunications précédées du signa! de sécurité ; 
4•. communicationa relatives aux relèvemeuts 

radiogoniométriques ; 
5•. toutes les autres communications. 

§ 2. P our la transmission des rndiotélé
grammes envisagés sous Ie chiffre 5, l ' or dre 
de priorité est, en principe, comme ei-après: 

1 ° radiotélégrammes d'Etat; 
2° radiotélégrammes relatifs à la naviga

tion, aux mouvements et aux besoins des 
navires, à la sécurité et à la régularité des 
services aé1·iens, et radiotélégrammes conte
nant des observations du temps destinées à 
un service officie! de météorologie. 

3° radiotélégrammes de service relatifs au 
fonctionnement du service radioéleotrique ou 
à des r adiotélégrammes précédemment éch an
gés; 

4° radiotélégrammes de la correspondance 
publique. 

R éception douteuse. Transmission par "am
pliation". Radioco11rni,unications à grande 

distance. 
Art. 4. § 1. 1. Quand, dans Ie service mobile, 

la oommunioation devient difficile, les deux sta
t ions en correspondance s'efforcent d'assurer 
!'échange du radiotélégramme en cours de 
transm ission. La station réceptrice peut de
mander jusque deux fois la répétition d'un 
radiotélégramme <lont la réception est dou
teuse. S i cette triple transmission demeure 
sans 1·sultat, Ie radiotélégramme est conservé 
en instance, en vue d'une occasion favorable 
de Ie terminer pouvant survenir. 

2. Si la station transmettrice juge qu'i l ne 
lui sera pas possible de rétablir la communi
cation avec la station réceptrice dans les 24 
heures, elle agit comme suit: 

a. La station transmettrice est une station 
mobile. 

E lle fa it cunnaître, immédiatement, à l'ex
péditeur, l a cause de la non transmission de 
son radiotélégramme. L'expéditeur peut a lors 
demander: 

1 ° que Ie radiotélégramme soit transmis 
par l 'intermédiaire d'une autre station terres
tre ou par l'intermédiaire d'autres stations 
mobiles; 

2° que Ie radiotélégramme soit retenu jus
qu' à ce qu' il puisse être transmis sans aug
mentation de la taxe; 

3° que Ie radiotélégramme soit annulé. 
b. La station transmettrice est une station 

ter,·es tre. 
E lle applique au radiotélégramme les d is

positions de l 'Article 30 du Règlement géné-
1·al. 

§ 2. Lorsqu'une station mobile transmet 
u ltérieurement Ie radiotélégramme qu'e lle a 
a insi retenu, à la station terrestre qui l'a 
reçu incomplètement ou à une autre station 
terrestre de la même Administration ou de 

la même entreprise privée, cette nouvelle 
transmission doit comporter la mention de 
service "ampliation" dans Ie préambule 
du radiotélégramme, et lad ite Administra
t ion ou entreprise privée ne peut réclamer 
que les taxes afférentes à une seule trans
mission. Les fra is supplémentaires pouvant 
résulter, éventuellement, du chef du parcours 
sur les vo ies de communioation du réseau gé
nèra l entre cette "autre station ter restre", pa r 
l ' intermédiaire de laquelle Ie rad iotélégramme 
a été acheminé, et Ie bureau de destination 
peuvent être réclamés par l adite autre station 
terrestre à la station mobile d'orig ine . 

§ 3. Lorsque la station terrest re chargée, 
d ' après Ie libellé de l' adresse du radiotélé
gramme, d'effectuer la transmiss ion de celui-ci 
ne peut pas atteindre la station mobile de 
destination et qu'ell e a des raisons de sup
poser que èette station mobile se trouve dans 
Ie rayon d'action d'une autre station terrestre 
de l'Administration ou de l'entreprise privée 
<lont elle-même dépend, elle peut, si aucune 
perception de taxe supplémentaire ne do it en 
résulter, d iriger Ie radioté légramme sur cette 
autre station terrestre. 

§ 4. 1. Une station du service mobi le qu i a 
reçu un radiotélégramme sans avo ir pu en 
accuser la réception dans des condit ions nor
males doit saisir la première occasion favo
rable pour Ie faire. 

2. Lorsque l'accusé de réception d' un radio
télégramme échangé entre une station mobile 
et une station terrestre ne peut pas être donné 
directement, il est acheminé, si aucune per
ception de taxe supplémentaire ne do it en 
résulter par l'intermédiaire d'une autre sta
t ion terrestre, de la même Administration ou 
entreprise privée, on appartenant à une autre 
Administration on cntreprise privée aveo les
quelles un accord particul ier aura it été conolu 
à eet effet. 

§ 5. 1. Les Administrations se réservent la 
faculté d'organiser un service de radiocommu
nications à grande d istance entre stations ter
restres et stations mobi les, avec accusé de ré
ception différé on sans accusé de réception. 

2. Quand il y a doute sur l'exactitude d'une 
partie quelconque d'un radiotélégramme trans
mis selon l'un ou l'autre de ces systémes, la 
mention "réception douteuse" est inscrite sur 
Ie feuillet de réception remis au destinataire, 
et les mots ou groupes de mots douteux sont 
soulignés. Si des mots manquent, des blancs 
sont laisés aux endroits ou ces mots devra ient 
se trouver. 

3. Lorsque, dans Ie service des radiocom
munications à grande distance avec accusé de 
1·éception différé, l a station terrestre trans
mettrice n'a pas reçu, dans un déla i de 10 
jours, l'accusé de réception d' un rad iotélé
gramme qu'elle a transmis, elle en informe 
l'expéditeur dudit rad iotélégramme. 

Radiotélég·ra11i,nes à réexpédier par voie pos-
tale ordinaire ou aérienne. 

Art. 5. § 1. 1. Les radiotélégrammes peu
vent être transmis par une station cötière à 
une station de bord, ou par une station de 
bord à une autre station de bord, en vue d' une 
réexpédition par la voie postale ordinaire ou 
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aer1enne, à effectuer à partir d'une escale de 
la station réceptrice. 

2. Ces radiotélégra=es ne comportent au
cune retransmission entre stations de bord. 

§ 2. Les dispositions qui précèdent ne sont 
pas obligatoires pour les Administrations qui 
déclarent ne pas les admettre. 

§ 3. L'adresse de ces radiotélégrammes doit 
être libellée comme suit: 

1 ° indication de service taxée "Poste" ou 
,,PAV", suiv ie du nom du port ou Ie radio
télégramme doit être remis à la poste; 

2° nom et adresse complète du destinataire; 
3° nom de la station de bord qui doit ef

fectuer Ie dépót à la poste; 
4° Ie cas échéant, nom de la station có

tière. 
Exemple: = Poste (ou PAV) Buenosaires = Martinez 14 Calle Prat Valparaiso Avon 

Landsendradio. 
§ 4. Outre les taxes radiotélégraphiques 

fixées à l'Article 2, § 1, du présent Règlement, 
il est perçu une somme de quarante centimes 
(0 fr. 40) pour l'affranchissement postal or
dinaire du radiotélégramme ou de un franc 
vingt-cinq centimes (1 fr. 25) pour couvrir les 
frais de remise par poste aérienne. 

Ret,·ansmission par les stations de bord. 

Art. 6. § 1. Les stations de bord doi vent, si 
la demande en est faite par l'expéditeur, ser
vir d'intermédiaires pour !'échange des radio
télégrammes originaires ou à destination d'au
tres stations de bord; toutefois, Ie nombre des 
stations de bord intermédiaires est limi té à 
deux (voir aussi Article 2, § 9, du présent 
Règlement). 

§ 2. La taxe afférente au transit, aussi bien 
quand deux stations intermédiaires intervien
nent que quand une seule station assure Ie 
transit, est unifonnément fixée à quarantie 
centimes (0 fr. 40) par mot pur et simple, 
sans perception d'un minimum. Lorsque deux 
stations de bord sont intervenues, cette taxe 
est partagée entre elles, par moitié. 

§ 3. · Les radiotélégra=es acheminés com
me il est dit ci-dessus doivent porter avant 
l'adresse l'indication de service taxée = RM = (retransmission). 

Application de la Convention télégraphique 
internationale et du R_èglement de sirvice 

y annexé aux radiotélégrammes. 
Art. 7. § 1. Les dispositions de la Conven

tion télégraphique internationale et du Règle
ment de service y annexé sont applicables aux 
radiotélegrammes, en tant que les prescrip
tions de la Convention radiotélégraphique in
ternationale et des Règlements y annexés ne 
s'y opposant pas. 

§ 2. Les dispositions du § 3 de l'Article 81 
du Règlement de service annexé à la Conven
t ion télégraphique internationale ne sont pas 
applicablfls à la comptabilité des rad iotélé
grammes. 

§ 3. En vue de l'application de ce même 
Règlement de service, les stations terrestres 
sont considérées co=e bureaux de transit, 
sauf quand l'un ou l'autre des Règlements 
radiotélégr1>phiques stipule expressément que 
ces stations doivent être considérées comme bu
reaux d'origine ou de destination. 

§ 4. L' Article 69 du Règlement de service 

1 annexé à la Convention télégraphique inter
nationale relatif aux télégrammes à multiples 
destinations transmis par télégraphie sans fil 
s'applique aux télégrammes de cette catégorie 
transmis par radiotéléphonie aussi bien qu'à 
ceux transmis par radiotélégraphie. 

§ 5. Le mot RADIO étant toujours ajouté, 
dans la Nomenclature, au nom de la station 
cótière mentionnée dans l'adresse des radio
télégrammes, ce mot ne doit pas être donné, 
comme indication de service, en tête du préam
bule dans la transm ission d'un radiotélé
gramme. 

Conformément aux dispositions de l'Article 
13 de la Convention de Washington, Ie pré
sent Règlement additionnel aura la même 
valeur que celle-ci et entrera en vigueur Ie 
ler J anvier 1929. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires respec
tifs ont signé ce Règlement additionnel en un 
exemplaire qui restera déposé aux archives du 
Gouvernement des Etats-Unis d' Amé1·ique et 
<lont une copie sera remise à chaque Gouver
nement. 

Fait à Washington, Ie 25 Novembre 1927. 

(De onderteekeningen zijn gelijkluidend aan 
de onderteekeningen in het eerste ve,·d,·ag, ,net 
uitzonde,·ing van: 

Pou,· le Canada. 
Pour les Etats-Unis d'Amériquè . 
Pou,· la R épublique de Honduras . 
Deze zijn niet in dit ve,·drag opgeno,nen.} 

APPENDICE 1. 

Procédure mdiotéléphonique internationale_ 

(Voir !'Art. 1 du Règlement additionnel.) 
§ 1. 1. l ndicatifs d'appel . Pour les sta

tions terrestres, Ie nom géographique même du 
lieu doit être employé. 

2. Pour les stations d' aéronef et autres 
stations mobiles, les indicatifs d'appel radio
télégraphiques doivent, en principe, être em
ployés, soit pour les stations de bord, un 
groupe de quatre lettres et, pour les stations 
d'aéronef, un groupe de cinq lettres, conformé
ment à ce qui est prévu dans la Convention 
internationale de avigation aérienne. L'indi
catif d'appel doit, pour les stations mobiles, 
portées par des navires ou des aéronefs com
merciaux, être précédé du nom de la Compag
nie propriétaire, par exemple: ,,Handley 
Page" ou Ie mot "Particulier" pour les sta
t ions mobi les appartenant à des particuliers. 

§ 2. Epellation des indicatifs d' appel, des 
abréviations de service et des mots . Pour cette 
épellation, les noms très connus qui suivent 
doi vent être employés: 
A = Amsterdam N = Neuchätel 
B = Baltimore O = Ontario 
C = Canada P = Portugal 
D = Danemark Q = Québec 
E = Eddiston R = Rivoli 
F = Francisco S = Santiago 
G = Gibraltar T = Tokio 
H = Hanovre = Uruguay 
I = Italie V = Victoria 
J = Jérusalem W = ·washington 
K = Kimberley X = Xanthippe 
L == Liverpool Y = Yokohama 
M = Madagascar Z = Zoulouland 
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§ 3. La procé·dure su ivante est donnée à 
t itre d'exemple: 

1 ° A appelle : 
Allo B , allo B, A appelle, A appelle, mes

sage pour vous, message pour vous, over. 
2° B répond: 
Allo A, allo A, B répond, B répond, envoyez 

yotre message, envoyez votre message, over. 
3° A répond: 
Allo B, A répond, message commence, à 

.... ...... ... .. (destinataire) de .......... ..... (expé-
di teur) 

transmission du message 
message terminé, je répète, message com-

mence, à ... ... ...... ... de ... ... ...... .. . 
répétition du message 

message terminé, over 
4° B répond: 
Allo A, B répond, votre message commence, 

à ......... ...... de ... .. .. ....... . 
répétition du message 

votre message terminé, over. 
5° A répond: 
Allo B , A répond, exact, exact, coupant. 
6° A coupe ensuite la communication et 

les deux stations reprennent l' écoute normale. 

R emarque: Au commencement d'une com
munication, la formule d'appel est prononcée 
deu.x fois, et par la station appelante et par 
la station appelée. Une fo is la communica
tion établ ie, elle est prononcée une fois seul e
ment. 

V e r t a I ing. 

I TTERNATIONAAL radiotelegraaf-verdrag 
gesloten tuss-chen de R egeeringen van : 

de Zuid-Afrikaansche Unie, Fransch Equato
riaal Afrika en andere Koloniën, Fransch 
·west-Afrika, Portugeesch West-Afrika, Portu
geesch Oost-Afrika en de Portugeesche bezit
tingen in Azië, Duitschland, de Argentij nsche 
Republiek, de Austral ische Statenbond, Oos
tenrijk, België, Bolivia, Brazilië, Bulgarije, 
Canada, Chili, China, de R epubliek Colum
bia, de Spaansche Kolonie van de Golf van 
Guinea, Belgisch Congo, Costa-Rica, Cuba, 
Curaçao, Cyrenaica Denemarken, de Domini
caansche R epubliek, Egypte, de R epubl iek 
Salva dor, Erythrea, Spanje, Estland, de Ver
eeni gde Staten van Amerika, Finland, Frank
r ijk, Groot-Britannië, Griekenland, Guatema
la, de Republiek H aïti , de Republiek H on
duras, Hongarije, Bri tsch-Indië, ederlandsch
I ndië, Fransch Indo-China, de Vr ijstaat I er
la nd , Italië, J apan, Korea, Formosa, J apansch 
Sachalin, het pachtgebied Kwantoeng en het 
gebied van de Zuidzee-éilanden onder J a
pansch mandaat, de R epubliek Liberia, M ada
gascar, Marokko (met u itzondering van de 
Spaansche zone), Mexico, Nicaragua, Noor
wegen, Nieuw-Zeeland, de Republiek Panama, 
Paraguay, Nederland, P eru, Perzië, Polen, 
Portugal, R umenië, het Koninkrijk der Ser
viërs, Kroaten en Slovenen, Siam, Italiaansch 
Somaliland, Zweden, Zwitserland, Suriname, 
Syrië en de L ibanon, de Republiek San Ma
rino, Tsjechoslowalcije, Tripoli, Tunis, Turkije, 
Uruguay en Venezuela. 

De ondergeteekenden, gevolmachtigden van 
de Regeeringen der h iervoren genoemde lan
den, hebben zich te Washington in conferentie 
vereenigd en in gemeen overleg en onder 
voorbehoud van bekrachtiging het volgende 
verdrag vastgesteld: 

Definities . 
Art. 1. In dit verdrag: 
zijn de uitdrukkingen "radioëlectrische ver

binding" (,,radioëlectrisch verkeer", ,,radio
electrisch bericht") of "radioverbinding" 
(,,radioverkeer", ,,radiobericht") toepasselijk 
op de draadlooze overbrenging van schri ft, 
teekens, se inen, beelden en ki anken van aller
lei aard door middel van H ertz che golven ; 

wordt onder "radiostation" of kortweg "sta. 
tion" een station verstaan, dat uitgerust is 
om een radioverbinding tot stand te brengen ; 

wordt onder "vast station" een station ver
staan , dat op een vaste pi aats is opgericht en 
verbinding onderhoudt met een of meer sta
t ions, die eveneens op vaste plaatsen zij n op
gericht ; 

wordt onder "mobiel station" een station 
verstaan , dat zich verplaatsen kan en dat zich 
gewoonlijk verplaatst; 

wordt onder " landstation" een ander dan 
een mobiel station verstaan, dat gebruikt 
wordt voor radioverkeer met mobiele stations ; 

wordt onder "mobiele dienst" verstaan een 
dienst voor r adioverkeer, uitgeoefend tusschen 
mobiele stations en landstations en tusschen 
mobiele stations onderling ; 

wordt onder "internationale dienst" ver
staan een dienst voor radioverkeer tusschen 
een station in een land en een station in een 
ander land, of tusschen een landstation en een 
mobiel station, dat zich buiten de grenzen 
van het land bevindt, waarin het landstation 
1 igt, of tusschen twee of meer mobiele sta
tions in volle zee of daarboven. Een dienst 
voor binnenlandsch of nationaal radioverkeer, 
die storing kan veroorzaken met andere dien
sten buiten de grenzen van het land waar hij 
wordt u itgeoefend, wordt uit een oogpunt van 
storing, als een internationale dienst be
schouwd ; 

worden onder "algemeen net van verkeers
wegen" verstaan de gezamenlijke bestaande 
telegrafische en telefonische verkeerswegen, 
met draden en draadloos, die voor den open
baren dienst zijn geopend, zulks met uitslui
ting van de radioverkeerswegen van den mo
bielen dienst; 

wordt onder "openbare dienst" een dienst 
verstaan ten behoeve van het publiek in het 
algemeen; 

wordt onder " beperkte dienst" een dienst 
verstaan, die slechts door bepaalde personen 
of voor bij zondere doeleinden kan worden ge
bruikt; 

wordt onder "openbaar verkeer" alle wisse
ling van radioëlectrische berichten verstaan, 
die een station, uit hoofde van zijn beschik
baarstelling voor den openbaren dienst van 
het publiek moet aannemen voor overbren
ging; 

worden onder "particuliere onderneming" 
elke particulier en elke m aatschappij of 
lichaam verstaan, die een of meer stations 
voor radioëlectrisch verkeer exploiteeren; 
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wordt onder "1·adiotelegram" een telegram 
verstaan, dat afkomstig is van of bestemd is 
voor een mobiel station en dat over zijn ge
heelen weg of over een deel daarvan door 
radioëlectrische middelen wordt overgeseind. 

Omvang van het ve,·drag. 

Art. 2. § 1. De verdragsluitende Regee-
1·ingen verbinden zich de bepalingen van dit 
verdrag toe te passen op alle radiostations, 
opgericht of geëxploiteerd door de verdrag
sluitende R egeeringen en geopend voor den 
internationalen dienst van het openbaar ver
keer. Zij verbinden zich eveneens, genoemde 
bepalingen toe te passen op de bijzondere 
diensten, welke vallen onder de bepalingen 
van de bij dit verdrag behoorende reglemen
ten. 

§ 2. Zij verbinden zich voorts om de noo
dige maatregelen te nemen of aan haar wet
gevende I ichamen voor te stellen, ten einde 
de inachtneming van de bepalingen van dit 
verdrag en van de daarbij behoorende · regle
menten op te leggen aan de bijzondere perso
nen en particuliere ondernemingen, die ge
machtigd zijn al of niet voor het openbaar 
verkeer geopende radiostations van den inter
nationalen dienst op te richten en te exploi
teeren. 

§ 3. De verdragsluitende Regeeringen er
kennen het recht van twee verdragsluitende 
Regeeringen om onderling radioëlectrische 
verbindingen tot stand te brengen, enkel op 
voorwaarde, dat deze Regeeringen zich houden 
aan alle bepalingen van dit verdrag en van de 
b ijbehoorende reglementen. 

Onderling verkeer. 

Art. 3. § 1. (1) Wat de internationale 
verbindingen tusschen vaste stations betreft, 
behoudt iedere verdragsluitende Regeering 
volkomen vrijheid met betrekking tot de in
richting van den dienst en de vaststelling van 
de correspondentie, die zal worden gewisseld 
door de stations, die deze verbindingen onder
houden. 

(2) Wanneer deze vaste stations echter een 
internationalen dienst voor openbaar verkeer 
onderhouden, hetzij van land tot land, hetzij 
met stations van den mobielen dienst, moeten 
zij zich, onderscheidenlijk voor elk van deze 
twee soorten verbindingen, houden aan de 
voorschriften van dit verdrag en van de bij
behoorende reglementen. 

§ 2. Wat het verkeer betreft tusschen sta
t ions, die aan den mobiel en dienst deelnemen, 
zijn de stations, die dit verkeer onderhouden, 
verplicht, binnen de grenzen van hun normale 
bestemming, wederkeerig radiotelegrammen tP 
wisselen, ongeacht het radioëlect1·isch systeem, 
dat zij hebben aangenomen. 

§ 3. Ten einde echter de vorderingen der 
wetenschap niet te belemmeren, beletten de 
bepalingen van de vor ige paragraaf niet het 
eventueel gebruik van een radioëlectrisch sy
steem, dat ongeschikt is met andere systemen 
verbinding te onderhouden, mits deze onge
schiktheid te wijten is aan den bijzonderen 
aard van dat systeem en niet het gevolg is 
van inrichtingen, die uitsluitend zijn gekozen 
om onderlinge gemeensch ap te beletten. 

B eperkte dienst. 
Art. 4. Afgezien van het bepaalde in a r

tikel 3 kan een radiostation worden bestemd 
voor een beperkten internationalen dienst voor 
openbaar verkeer, bepaald door het doel van 
het verkeer of door andere van het gebezigde 
systeem onafhankelijke omstandigheden. 

Geheim der berichten. Valsche of bedriegelijke 
seinen. 

Art. 5. De verdragsluitende Regeeringen 
verbinden zich de noodige maatregel en te ne
men of aan haar onderscheiden wetgevende 
l ichamen voor te stell en tot het tegengaan 
van: 

a) het verzenden en ontvangen, zonder 
machtiging, met behulp van radio-inrichtingen, 
van correspondentie, die een particulier ka
rakter draagt; 

b. de bekendmaking van den inhoud of 
eenvoudig van het bestaan van corresponden
tie, die door middel van radio-inrichtingen 
zou kunnen zijn opgevangen; 

c) de openbaarmaking of gebruikmaking, 
zonder machtiging, van correspondentie, d ie 
door m iddel van radio-inrichtingen is ontvan
gen; 

d) de overbrenging of verspreiding van 
valsche of bedrieglijke noodseinen of noodop
roepen. 

Onderzoek in zake overtredingen. 
Art. 6. De verdragsluitende Regeeringen 

verbinden zich elkander hulp te verleenen bij 
het onderzoek in zake overtredingen van de 
bepalingen van dit verdrag en van de bijbe
hoorende reglementen, en, eventueel, bij de 
vervolging van personen, die deze bepalingen 
overtreden. 

Verbinding met het algemeen net van 
verkeerswegen. 

Art. 7. Elk der verdragsluitende Regee
ringen neemt de verplichting op zich, de noo
dige maatregelen te nemen, opdat de op haar 
gebied gevestigde en voor den internationalen 
dienst van het openbaar verkeer geopende 
landstations verbonden worden met het a lge
meen net van verkeerswegen, of om althans 
voorzien ingen te treffen, ten einde een snelle 
en rechtstreeksche berichtenwisseling tusschen 
deze stations en het al gemeen net van ver
keerswegen te verzekeren. 

M ed edeeling van gegevens en inlichtingen 
betreff ende de stations en den dienst. 

Art. 8. De verdragsluitende Regeeringen 
geven elkander kennis, door tusschenkomst 
van het Internationaal bureel van de Tele
graafvereeniging, van de namen der stations, 
die geopend zijn voor den internationalen 
dienst van het openbaar verkeer en der sta
tions , die bijzondere diensten uitvoeren, welke 
vallen onder de bepalingen van de bij dit ver
drag behoorende reglementen, alsmede van 
alle aanwijzingen, welke kunnen dienen om de 
radioëlectrische berichtenwisseling te verge
makkelijken en te bespoedigen. 

Bijzonde1·e inrichtingen. 
Art. 9. Elk der verdragsluitende Regeerin

gen behoudt zich de bevoegdheid voor om te 
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bepalen of toe te laten, dat in de stations, 
bedoeld in artikel 8, onafhankelijk van de in
richting, waarvan de gegevens door toepas
sing van dat artikel worden bekend gemaakt, 
andere inrichtingen worden aangelegd en ge
exploiteerd ten behoeve van een bijzonder 
radioëlectrisch verkeer, zonder dat de bijzon
derheden van die inrichtingen worden bekend 
gemaakt. 

V oorwaarden, waaraan de stations moeten 
voldoen . Storingen. 

Art. 10. § 1. De in arti kei 2 bedoel de sta
tions behooren zooveel mogelijk te worden 
opgericht en geëxploiteerd onder de beste voor
waarden, die de practijk van den dienst heeft 
doen kennen, en op de hoogte te worden ge
houden van de vorderingen der wetenschap en 
der techniek. 

§ 2. Alle stations, welke ook hun bestem
ming zij , behooren zooveel mogelijk zoodanig 
te worden opgericht en geëxploiteerd, dat zij 
de radioëlectrische verbindingen of diensten 
der overige verdragsluitende Regeeringen en 
der bijzondere personen of der particuliere 
ondernemingen, welke door die verdragslui
tende Regeeringen gemachtigd zijn een open
baren radioverkeersdienst te onderhouden, 
niet storen. 

Voorrang van noodoproepen. 

Art. ll. De stations, die aan den mobielen 
dienst deelnemen, zijn verplicht noodoproepen, 
welke ook de herkomst daarvan zij, met vol
strekten voorrang op te nemen, deze oproepen 
evenzoo te beantwoorden en daaraan het noo
dige gevolg te geven. 

Taksen. 

Art. 12. De taksen, die van toepassing zijn 
op radiotelegrammen, en de verschillende ge
vallen, waarin deze telegrammen vrijdom van 
radiotaks genieten, worden vastgesteld in over
eenstemming met de bepalingen van de bij dit 
verdrag behoorende reglementen. 

Reglementen, Conferenties. 

Art. 13. § 1. De bepalingen van dit ver
drag worden aangevuld door : 

1 °. een algemeen reglement, dat dezelfde 
kracht heeft en terzelfder tijd in werking 
treedt als het verdrag ; 

2°. een additioneel reglement, dat alleen 
de Regeeringen bindt, die het onderteekend 
hebben. 

§ 2. De voorschriften van dit verdrag en 
van de bijbehoorende reglementen worden 
herzien door conferenties van gevolmachtigden 
der verdragsluitende Regeeringen, waarbij 
elke conferentie de plaats en het t ijdstip van 
de volgende bijeenkomst vast~tel t. 

§ 3. Vóór iedere beraadslaging stelt elke 
conferentie een huishoudelijk reglement op, 
dat bepaalt, hoe de 1?esprekingen zullen wor
den geregeld en geleid. 

Bijzondere overeenkomsten. 
Art. 14. De verdragsluitende Regeeringen 

behouden zich, zoowel voor zich zelf, als voor 
de door haar te dien einde behoorlijk gemach
tigde particuliere ondernemingen, de bevoegd
heid voor, bijzondere overeenkomsten te slui-

ten omtrent de punten van den dienst, die 
niet de gezamenlijke Regeeringen betreffen. 
Deze overeenkomsten moeten echter binnen het 
kader van het verdrag en van de bijbehooren
de reglementen blijven, voor zoover de storin
gen betreft, die de uitvoering van die overeen
komsten zou kunnen veroorzaken in de dien
sten van de andere landen. 

Schorsing van den dienst . 

Art. 15. Iedere Regeering behoudt zich de 
bevoegdheid voor, den internationalen dienst 
voor radioverkeer, wanneer zij zulks noodig 
oordeelt, voor onbepaalden tijd te schorsen, 
hetzij geheel , hetzij alleen voor zekere verbin
din'gen en/of voor zekere soorten van radio
berichten, onder verplichting daarvan terstond 
aan ieder der overige verdragsluitende R e
geeringen kennis te geven door tusschenkomst 
van het I nternationaal bureel van de Tele
graafvereeniging. 

Internationaal bureel. 

Art. 16. § 1. Het Internationaal bureel 
van de Telegraafvereeniging wordt belast met 
het verzamelen, rangschikken en openbaar 
maken van opgaven en inlichtingen van aller
lei aard betreffende de radiodiensten, het on
derzoek van de aanvragen om wijziging van 
het verdrag en van de bijbehoorende regle
menten, het bekend maken van de aangeno
men wijzigingen en, in het a lgemeen, met het 
verrichten van all e administratieve werkzaam
heden, welke in het belang van de internatio
nale radiodiensten aan dit bureel zullen wor
den opgedragen. 

§ 2. De kosten, welke voortvloeien uit deze 
werkzaamheden, worden door alle verdragslui
tende Regeeringen gedragen in de verhouding 
als bepaald bij het a lgemeen reglement. 

Internationaal technisch raadgevend comité 
voor radio;N,ectrische verbindingen. 

Art. 17. § 1. Een internationaal technisch 
raadgevend comité voor radioëlectrische ver
bindingen wordt ingesteld ten e inde de tech
nische en daa raan verwante vraagstukken be
treffende die verbindingen te bestudeeren. 

§ 2. De samenstelling, bevoegdheden en 
wijze van werken van dit comité worden om
schreven in het bij dit verdrag behoorende 
algemeen reglement. 

Verkeer met stations van niet verdrag
sluitende landen. 

Art. 18. § 1. Elk der verdragsluitende 
Regeeringen behoudt zich de bevoegdheid 
voor, de voorwaarden te bepalen, waarop zij 
telegrammen of radiotelegrammen toelaat, af
komstig van of bestemd voor een station, dat 
niet aan de bepalingen van dit verdrag onder
worpen is . 

§ 2. Indien een telegram of radiotelegram 
wordt toegelaten , moet het worden overge
seind en moeten de gewone taksen daarop 
worden toegepast. 

T oetredingen. 
Art. 19. § 1. (1) De Regeeringen, die niet 
hebben deelgenomen aan dit verdrag, kunnen 
daa rtoe op haar aanvraag toetreden. 

(2) Deze toetreding wordt langs diploma-
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tieken weg aan die verdragsluitende Regee
ring, in wier land de laatste conferentie is 
gehouden, en door deze aan alle andere bekend 
gemaakt. 

(3) Zij brengt rechtens aanvaarding van 
alle bepalingen van dit verdrag mede en het 
genot van a lle daarin vastgelegde voordeelen. 

§ 2. (1) De toetreding tot het verdrag 
door de Regeering ·van een land, dat koloniën, 
protectoraten of gebieden onder souvereiniteit 
of mandaat heeft, sluit niet toetreding van die 
koloniën, protectoraten of gebieden onder 
souvereiniteit of .mandaat in zich, hehoudens 
een desbetreffende verklaring van die R egee
ring. 

(2) Deze koloniën. protectoraten of gebie
den onder souvereiniteit of m andaat kunnen, 
gezamenl ijk of ·elk afzonderlijk, het onderwerp 
uitmaken van een afzonderlijke toetreding of 
een afzonderlijke opzegging op de voorwaar
den, bedoeld in dit artikel en in artikel 23. 

Scheidsrechterlijke uitspraak. 

Art. 20. § 1. In geval van geschil tusschen 
twee verdragsl uitende Regeeringen betreffende 
de ui tlegging of de uitvoering hetzij van dit 
verdrag, hetzij van de reglementen bedoeld 
in artikel 13, behoort het geschilpunt, op ver
zoek van een dezer R egeeringen, aan een 
scheidsrechterlijke uitspraak te worden onder
worpen. Te dien einde kiest elk van de betrok
ken Regeeringen een andere, die geen belang
hebbende is bij het geschilpunt. 

§ 2. Indien geen overeenstemming kan wor
den verkregen tusschen de beide scheidsrech
ters, voegen deze zich een andere verdrag
sluitende Regeering toe, die evenmin belang
hebbende is bij het geschil. Indien de beide 
scheidsrechters met tot overeenstemming kun
nen komen met betrekking tot de keuze van 
die derde Regeering, stelt elke scheidsrechter 
een verdragsluitende Regeering voor, die geen 
belanghebbende is bij het geschil; tusschen 
de voorgestelde Regeeringen beslist het lot. 
De trekking geschiedt door de R egeering, op 
wier grondgebied het Internationaal bureel , 
vermeld in artikel 16, gevestigd is. De beslis
sing van de scheidsrechters wordt bij meer
derheid van stemmen genomen. 

M ededeeling van wetten en reglementen. 

Art. 21. De verdragsluitende R egeeringen 
deel en elkander , indien zij dit nuttig achten . 
door tusschenkomst van het Internationaal 
bureel van de Telegraafvereeni ging, de wetten 
en reglementen mede, die in hun landen met 
betrekking tot dit verdrag reeds zijn of zullen 
worden u itgevaardigd. 

Marine- en militaire inrichtingen. 

Art. 22. § 1. De verdragsluitende R egee
ringen behouden volle vrijheid met betrekking 
tot radioëlectrische inrichtingen, niet bedoeld 
in artikel 2, en in het bijzonder met betrek
king tot marine- en milita ·re inrichtingen. 

§ 2. Al deze inrichtingen en stations moe
ten, zooveel mogelijk, de reglementaire be
palingen in acht nemen, die betrekking heb
ben op de in gevallen van nood te verleenen 

hulp en op de te nemen maatregelen ter voor-· 
koming van storing. Zij moeten ook, woveel : 
mogelijk, de reglementai re bepalingen in acht. 
nemen betreffende çle golf typen en frequenties ' 
die moeten worden gebezigd naar gelang van 
de soort van dienst, dien genoemde stations 
uitoefenen. 

§ 3. Wanneer deze inrichtingen en station& 
echter deelnemen aan het openbaar verkeer 
of aan de bijzondere diensten , welke vallen , 
onder de bepalingen van de bij dit verdrag · 
behoorende reglementen, moeten zij zich, in 
het algemeen, houden aan de reglementaire · 
voorschriften voor de uitoefening van deze · 
diensten. 

Inw erkingtreding, duu,· en opzegging. 

Art. 23. § 1. Dit verdrag treedt in wer
king op den lsten Januari 1929 ; het blijft · 
voor onbepaalden tijd en gedurende één jaar · 
na den dag, waarop het is opgezegd, van. 
kracht. 

§ 2. De opzegging heeft slechts gevolgen, 
voor de Regeering, in wier naam zij is ge
schied. Voor de overige verdragsluitende R e- · 
geeringen blijft het verdrag van kracht. 

Bekrachtiging. 

Art. 24. § 1. Dit verdrag zal worden be- · 
krachtigd en de akten van bekrachtiging zul
len binnen het kortst mogelijk t ijdsverloop te· 
Washington worden nedergelegd. 

§ 2. Ingeval een of meer der verdragslui
tende Regeeringen het verdrag niet zouden.. 
bekrachtigen, zal dit niettemin geldend zijn 
voor de Regeeringen, die het wel bekrachtigd. 
hebben. 

Ter oorkonde waarvan de onderscheidene ge
volmachtigden het verdrag hebben ondertee-
kend in een enkel exemplaar, hetwelk be
waard zal blijven in de archieven van de Re-
geering van de Vereenigde Staten van Ame
rika en waarvan een afschrift aan elke Regee-
ring zal worden toegezonden. 

Gedaan te Washington, den 25sten Novem
ber 1927. 

(Volgen de onderteekeningen.) 

ALGEMEEN REGLEME T behvorende bij 
het internationaal radiotelegraafverdrag . 

Definities. 

Art. 1. +er aanvulling van de in artikel I 
van h·et verdrag vermelde definities wordt 
(worden) in dit reglement verstaan: 

onder " mobiel station", ieder mobiel station, 
welk ook; 

cnder "mobiele stations", alle mobiele sta
ti01,s te zamen, waar zij zich ook bevinden; 

onder "scheepsstation", een station aan 
boord van een schip, dat niet blijvend is ge
meerd of niet blijvend voor anker ligt; 

onder " luchtvaartu igstation" , een station 
aan boord van een luchtvaartui g; 

onder "kuststation", een landstation, dat 
bestemd is voor het verkeer met scheepssta
tions. Dit kan een vast station zijn, dat ook 
bestemd is voor het verkeer met scheepssta-
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tions ; het wordt dan alleen tijdens den duur 
van zijn dienst met scheepsstations als een 
kuststation beschouwd ; 

onder "luchtvaa rtstation", een landstation 
dat bestemd is voor het verkeer met lucht
vaartuigstations. Dit kan een vast station zijn, 
dat ook bestemd is voor het verkeer met lucht
vaartuigstations ; het wordt dan a lleen tijdens 
den duur van zijn dienst met luchtvaartuig
stations a ls een I uchtvaartstation beschouwd ; 

onder "station" ieder station, onverschillig 
zijn bestemming. 

De benaming " landstation" heeft een a lge
meene beteekenis; zij wordt gebru ikt, wanneer 
zij terzelfder t ijd betrekking heeft op het ver
keer met scheepsstations, met I uchtvaartuig
stations en met andere mobiele stations, welke 
ook. Onder deze benaming wordt dan tege
lijk verstaan een kuststation, voor zoover het 
verkeer -met scheepsstations betreft, een lucht
vaartstation, voor zoover het verkeer met lucht
vaartu igstations betreft, en eenig station op 
den vasten grond, bestemd voor verkeer met 
a ndere mobiele stations, welke ook. 

Voorts wordt (worden ) in dit reglement ver
staan: 

onder "omroepdienst", een dienst tot ver
spre iding van radiotelefonische uitzendingen, 
bestemd om door het publiek te worden ont
vangen, rechtstreeks of door tusschenkomst 
van relais-stations; 

onder "vaste dienst", een dienst voor radio
electrisch verkeer van eiken aard tusschen 
vaste punten, met uitzondering van den om
roepdi enst en de bij zondere diensten; 

onder "mobiele dienst" , een radiodienst u it
geoefend tusschen mobiele stations en land
stations en door mobiele sta tions die onderling 
werken, met uitzondering van de bijzonde re 
diensten; 

onder "bijzondere diensten", de diensten 
van radiobakens, de radiopeildiensten, de u it
zending van tijdseinen, berichten aan zeeva
renden, ijkgolyen, de voor wetensch appelijke 
doele inden bestemde uitzendingen, enz.; 

onder "radiobaken", een bijzonder station, 
welks uitzendingen bestemd zijn om een ont
vangstation in staat te stellen, zijn peiling, of 
een ri chting, ten opzichte van het radiobaken 
te bepalen; 

onder ,.radiopeilstation" , een station voor
zien van bijzondere toestellen, welke bestemd 
zijn om de richting der u itzendingen van 
andere stations te bepalen; 

onder "omroepstation", een station voor de 
verspre iding van radiotelefonische uitzend in
gen bes temd om door het publiek te worden 
ontvangen ; 

onder "particulier station voor proefnemin
gen" , 1 ° een particulier station voor proeven, 
die de ontwikkeling der radiotechniek of radio
wetenschap beoogen, 2° een station, dat ge
bruikt wordt door een "amateur" d.w.z. door 
een behoorlijk gemachti gd persoon, die voor 
een louter persoonlijk doel en niet uit gelde
lijke overwegingen belang stelt in de radio
techniek; 

onder " Administratie" , een Rijksa dmini
stratie . 

Vergunning. 

Art. 2. § 1. Geen r adiozendstation mag 

worden opgericht of geëxploiteerd door een 
bijzonder persoon of een particuliere onder
neming zonder een bijzondere vergunning, af
gegeven door de R egeering van het land , 
waartoe bedoeld station behoort. 

§ 2. De houder van een vergunning moet 
zich verb inden om het geheim der berichten, 
zoowel telegrafische als telefon ische, te be
waren. Voorts moet uit de vergunning blijken, 
dat het verboden is andere radioëlectrische 
correspondentie op te vangen dan die, welke 
het station gemachtigd is te ontvangen, en 
dat, ingeval zulke correspondentie onopzette-
1 ijk wordt ontvangen, zij noch opgeschreven, 
noch aan derden medegedeeld, noch voor eenig 
doeleinde gebruikt mag worden. 

§ 3. Ten e inde hllt nazien der vergunningen 
te vergemakkelijken , wordt aanbevolen, aan 
den tekst in de landstaal, indien daartoe aan
le iding bestaat, een vertal ing van dien tekst 
toe te voegen in een taa l, die in het interna
t ionaal verkeer veel gebruikt wordt. 

K euze en ijking van toestell en. 

Art. 3. § l. De keuze der door een stat ion 
te gebru iken radioëlectrische toestellen en in
richtingen is vrij , op voorwaarde dat de uitge
zonden golven overeenstemmen met de bepa
lingen van dit reglement. 

§ 2. (1) De Administratiën moeten de 
noodige maatregelen nemen om er zeker van 
te zijn, dat de voor de regeling der zendin
r ich t ingen gebezigde frequentiemeters (golf
meters) zoo nauwkeurig mogelijk geijkt wor
den door vergelijki ng met hun nationale stan
daardinstrumenten. 

(2) In geval van internationaal verschil 
zullen de ve rgelijkingen geschieden volgens 
een methode van absolute meting der frequen
t ies. 

Kl asse-indeeling en gebruik van radio
el ectrische uitzendingen. 

Art . 4. § l. (1) De radioëlectr ische uit-
zendingen worden in twee klassen verdeeld : 

A. Üngedempte golven, 
B. Gedempte golven, 
die a ls vol gt gedefiniëerd worden: 
Klasse A : Golven, welker opeenvolgende 

trillingen volkomen gelijk zijn, zoodra een 
blijvende toestand is ingetreden. 

Klasse B: Uit opeenvolgende golftreinen 
samengestelde gol ven, waarbij het ampl itudo 
der tr illi ngen, na een maximum bereikt te 
hebben, gele idelij k a fneemt. 

(2) De golven van Klasse A bevatten de 
hierna genoemde typen, die a ls volgt worden 
gedefini ëerd: 

T ype A l : Niet gemoduleerde ongedempte 
golven. Ongedempte golven, welker ampli tudo 
of frequentie verandert tengevolge van een 
telegrafi sche manipulatie. 

Type A2: Üngedempte met hoorbare fre
quentie gemoduleerde golven. Ongedempte 
golven, welker amplitudo of frequentie perio
diek verandert ~t een hoorbare frequentie 
gecombineerd met een telegrafi sche manipula
tie. 

Type A3: Ongedempte door het gesproken 
woord of door muziek gemoduleerde golven. 
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Ongedempte golven, welker amplitudo of fre
quentie verandert volgens de kenmerkende 
t rillingen van den spraak of de muziek. 

(3) Vorenstaande klasse-indeeling, in gol
ven Al, A2 en A3, verh indert niet het ge
bruik, onder door de betrokken Administratiën 
bepaalde voorwaarden, van golven, op niet 
onder de definities der typ,m Al, A2 en A3 
vallende wijzen gemoduleerd en/of gemanipu
leerd. 

(4) Deze definities hebben geen betrekking 
op de systemen van de zendinrichtingen. 

(5) De golven zullen in de eerste pla ats 
worden aangeduid door haar frequentie in 
kiloperioden per seconde (Kp/s). Na deze aan
wijzing zal, tusschen haakjes, de benaderde 
lengte in meters worden opgegeven. In di t 
reglement is de benaderde waarde van de 
golflengte in meters het quotiënt van de dee
ling van het getal 300,000 door de frequentie 
uitgedrukt in kiloporioden per seconde. 

§ 2. De door een station uitgezonden gol
ven moeten zoo nauwkeurig, als de stand der 
techniek dit mogelijk maakt, op de toegestane 
frequentie worden gehouden en de uitstraling 
er van moet, zooveel als practisch mogelijk is, 
vrij zijn van iedere uitzending welke niet be
hoort tot het . type van het uitgeoefen<le ver
keer. 

§ 3. De betrokken Administratiën bepalen 
de toelaatbare afwijking tusschen de gemid
delde frequentie der uitzendingen en de op
gegeven frequentie ; zij streven er naar haar 
voordeel te doen met de vorderingen der 
techniek om deze afwijking geleidelijk te ver
minderen. 

§ 4. De breedte v11n een frequentieband, die 
door de uitzending van een station wordt be
zet, moet redelijkerwijze beantwoorden aan de 
vorderingen der techn iek voor het desbetref
fende type van verkeer. . 

§ 5. Ingeval frequentiebanden aan een be
paalden dienst worden toegekend, moeten de 
stations van dien dienst frequenties gebrui
ken, die voldoende van de grenzen van die 
banden verwijderd zijn, om geen hinderlijke 
storing te veroorzaken in het ver.keer van 
stations, die behooren tot de diensten , waar
aan de onmiddellijk al\ngrenzende frequentie
banden worden toegewezen. 

V erdeeling en gebruik van frequ enties ( golf 
lengten) en van typen van uitzending. 

Art. 5. § 1. De Administratiën der vei 
dragsluitende landen kunnen een willekeurige 
frequentie en golftype toekennen aan ieder 
radiostation onder haar gezag, alleen onder 
deze voorwaarde dat daaruit geen storingen 
met eenigen dienst van een ander land voort
vloeien. 

§ 2. Echter stemmen deze Administratiën 
er mede in, aan stations, die in verband met 
hun aard alleen reeds geacht worden ernstige 
internationale storingen te kunnen veroor
zaken, frequenties en golftypen toe te kennen 
overeenkomstig de regels voor de verdeeling 
en het gebruik der golven, zooals zij hieronder 
zijn aangegeven. 

§ 3. De Administratiën stemmen er ook 

L 
mede in , de tabel van verdeeling der frequen
tiebanden (zie § 7) te beschouwen als een 

leidraa d, die voor de verschillende diensten 
de grenzen opgeeft, welke voor alle nieuwe 
stations moeten worden geëerbiedigd en waar
aan alle bestaande stations zich binnen zulk 
een korten termijn moeten aanpassen, als prac
tisch mogelijk is, zonder afbreuk te doen aan 
de hoedanigheid van den dienst, dien deze 
stations uitoefenen, waarbij rekening wordt 
gehouden met den tegenwoordigen staat van 
hun inrichtingen. 

§ 4. In beginsel moeten echter de frequen
ties van alle omroepstations, die thans met 
frequenties beneden 300 Kp/s (golflengten 
boven 1000 M .) werken, uiterlijk een jaar na 
inwerkingtreding van dit reglement worden 
teruggebracht, hetzij tot den band gelegen 
tusschen 160 en 224 Kp/s (golflengten 1875-
1340 M.), hetzij tot den band gelegen tusschen 
550 en 1500 Kp/s (golflengten 545- 200 M.). 

§ 5. Geen nieuw omroepstation zal gemach
tigd worden, om te werken in den frequentie
band gelegen tusschen 160 en 224 Kp/s (golf
lengten 1875- 1340 M .), tenzij daaruit geen 
hinder ontstaat voor bestaande radiodiensten, 
met inbegrip van omroepdiensten, uitgeoefend 
door stations, die reeds gebruik maken van de 
in dezen band gelegen frequenties, en stations, 
welker frequenties binnen dezen band worden 
teruggebracht overeenkomstig het bepaalde in 
§ 4 hierboven. 

§ 6. H et vermogen van bestaande omroep
stations met frequenties beneden 300 Kp/s 
(golfl engten boven 1000 M.) mag niet worden 
verhoogd, tenzij hieruit geen hinder ontstaat 
voor bestaande radiodiensten. 

§ 7. De tabel hiernevens geeft de verdee
ling aan van de frequenties (benaderde golf
lengten) tusschen de verschillende diensten. 

§ 8. (1) Het gebruik van golven van het 
type B van een frequentie van minder dan 
375 Kp/s (golflengte boven 800 M.) is ver
boden met ingang van den l sten J anuari 
1930, on.der voorbehoud van het bepaalde in 
§ 1 van dit artikel en behalve voor bestaande 
landstations. 

(2) Geen nieuwe zendinrichtingen met gol
ven vah het type B mogen worden aange
bracht op schepen of in luchtvaartuigen met 
·ingang van den l sten J anuari 1930, behalve 
als deze zendinrichtingen, wanneer zij met vol 
vermogen werken, minder dan 300 watt ver
bruiken, gemeten aan. de primaire zijde van 
den laagfrequent-voedmgstransformator. 

(3) Het gebruik van golven van het type 
B van alle frequenties is verboden met ingang 
van den l sten Januari 1940, behalve voor 
zenders, die voldoen aan de voorwaarden be
treffende het vermogen opgegeven onder (2) 
hierboven. 

(4) Geen nieuwe zendinrichtingen van het 
type B mogen voortaan worden aangebracht 
op een landstation of vast station. Golven van 
dit type zijn verboden op a lle landstations 
met ingang van den lsten J anuari 1935. 

§ 9. Het gebruik van golven van het type 
A3 is niet toegelaten tusschen 100 en 160 
Kp/s (3000 en 1875 M .). 

§ 10. H et gebruik van golven van het type 
A2 is niet toegelaten tusschen 100 en 150 Kp/s 
(3000 en 2000 M.), behalve in den band 100-
125 Kp/s (3000- 2400 M.) uitsluitend voor 
tijdseinen. 
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Frequenties in 
Kiloperioden per 
seconde (Kp_ls) . 

10-100 
100-110 
110-125 
125- 150 1 

150- 160 

160- 194 

194- 285 

285-315 
315-350 2 

350- 360 
360-390 

390-460 
460-485 

485-515 3 

515-550 

550-1300 4 

Benaderde 
golflengten in 

meters (M.). 

30000-3000 
3000-2725 
2725-2400 
2400- 2000 1 

2000-1875 

1875-1550 

155~1050 

1050-950 
950-850 2 

850-830 
830-770 

770-650 
650-620 

620-580 3 

580- 545 

545- 230 4 

Diensten. 

Vaste diensten. 
Vaste diensten en mobiele diensten. 
Mobiele diensten. 
Mobiele diensten voor de zeevaart, geopend uitsluitend vom 

openbaar ver keer. 
Mobiele diensten. 
a. Omroep. 
b. Vaste diensten. 
c. Mobiele diensten. 
De voorwaarden voor het gebruik van dezen band zijr 

onderworpen aan de volgende regionale regelingen : 

1 

Alle streken, waar reeds omroepstations be-
staan, die werken op frequenties beneden } omroep 
300 Kp/s (golven boven 1000 M). · 

{ 
Vaste diensten. 

Andere streken Mobiele diensten. 1 

De regionale regelingen zullen de rechten van andere 
streken in dien band eerbiedigen. 

a. Mobiele diensten. 
b. Vaste diensten. 
c. Omroep. 
De voorwaarden voor het gebruik van dezen band zijn 

onderworpen aan de volgende regionale regelingen : 

l :: ::s;~;re:~::::ts::i:::e~orv:rl~:1t:::::: 
Europa c. In den band 250-285 Kp/s. (1200-1050 M). 

Vaste diensten. niet geopend voor openbaar 

1 

verkeer. 
d. Omroep in den band 194-224 Kp/s (1550-

1340 M.). . 

1 

a. Mobiele diensten, met uitsluiting van sta
Andere tions aan boord van koopvaardijschepen. 
streken b. Vaste diensten uitsluitend voor de luchtvaart. 

c. Vaste diensten, niet geopend voor openbaar 
verkeer. 

Radiobakens. 
Mobiele diensten, uitsluitend voor de luchtvaart. 
·Mobiele diensten, niet geop.end voor apenhaar verkeer. 
a. Radiopeildienst. · 
b. Mobiele diensten, mits zij den radiopeildienst niet 

storen. 
Mobiele diensten. 
Mobiele diensten (met uitsluiting van gedempte golven en 

radio -telefonie). 
Mobiele diensten (Noodsein, oproep enz.). 
Mobiele diensten, niet geopend voor openûaar verkeer (met 

1 

uitsluiting van gedempte golven en radiotelefonie) . 
Omroep. 

1 De golf van 143 Kp/s (2100 M.) is de roepgolf van de mobiele stations die lange ongedempte 
golven bezigen. 

2 De golf van 333 Kp/s (900 M.) is de internation:1le roepgolf der luchtvaartdiensten. 
3 De golf van 500 Kp/s (600 M.) is de internationale roep- en noodseingolf. Zij mag worden 

gebezigd voor andere doeleinden, mits de oproep- en noodseinen niet gestoord worden. 
• De mobiele diensten mogen den band 550-1300 Kp/s (545-230 JVI.) gebruiken, mits zij 

de diensten van een land, dat dezen zelfden band uitsluitend voor den omroep gebruikt, niet 
storen. · 
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[ Frequenties in Benaderde 
Kiloperioden per golflengten in Diensten. 

1 

seconde (Kp/s). meters (M.). 

1 
Omroep. { a. 1300- 1500 230-200 b. Mobiele diensten voor de zeevaart, uitsluitend golven 

van 1365 Kp/s. (220 M.). 
1500-1715 200---175 : Mobiele diensten. 

{ Mobiele diensten. 
1715- 2000 175- 150 Vaste diensten. 

Amateurs. 
2000- 2250 150---133 J Mobiele diensten en vaste diensten. 
2250- 2750 133-109 1 Mobiele diensten. 
2750- 2850 109- 105 Vaste diensten. 
2850-3500 105- 85 Mobiele diensten en vaste diensten. 

{ Mobiele dien~ten. 
3500---4000 85- 75 Vaste diensten. 

Amateurs. 
4-000-5500 75- 54 1 Mobiele diensten en vaste diensten. 
5500---5700 54-52,7 Mobiele diensten. 
5700---6000 52,7-50 Vaste diensten. 
6000- 6150 50---48,8 Omroep. 
6150-6675 48,8- 45 Mobiele diensten. 
6675- 7000 45---42,8 Vaste diensten. 
7000-7300 42,8- 41 Amateurs. 
7300-8200 41-36,6 Vaste diensten. 
8200- 8550 36,6- 35,l Mobiele diensten. 
8550- 8900 35,1-33,7 Mobiele diensten en vaste diensten. 
8900---9500 33,7- 31,6 Vaste diensten. 
9500- 9600 31,6- 31,2 Omroep. 
9600- 11000 31,2- 27,3 Vaste diensten. 

11000---11400 27,3- 26,3 Mobiele diensten. 
11400- 11700 26,3-25,6 Vaste diensten. 
11700- 11900 25,6- 25,2 Omroep. 
11900- 12300 25,2- 24,4 Vaste diensten. 
12300- 12825 24,4-23,4 Mobiele diensten. 
12825- 13350 23,4--22,4 Mobiele diensten en vaste diensten. 
13350- 14-000 22,4-21,4 Vaste diensten. 
14000---14400 21,4-20,8 Amateurs 
14400---15100 20,8-19,85 Vaste diensten. 
15100- 15350 19,85- 1955 Omroep. 
15350- 16400 19,55- 18,3 Vaste diensten. 
16400- 17100 18,3- 17,5 Mobiele diensten. 
17100---17750 17,5- 16,9 Mobiele diensten en vaste diensten. 
17750- 17800 16,9- 16,85 Omroep. 
17800---21450 16,85- 14 Vaste diensten. 
21450---21550 14-13,9 Omroep. 
21550- 22300 13,9- 13,45 Mobiele diensten 
22300- 23000 13,45- 13,l Mobiele diensten en vaste diensten. 
23000- 28000 13,1- 10,7 Niet gereserveerd. 
28000-,-30000 10,7- 10 Amateurs en proefnemingen. 
30000-56000 10---5,35 Niet gereserveerd. 
56000-60000 5,35- 5 Amateurs en proefnemingen. 
Boven 60000 Beneden 5 Niet gereserveerd. 

Noot. Het wordt als juist erkend, dat de korte golven (frequenties van bij benadering 6000 
tot 23000 Kp/s - golflengten van ongeveer 50 tot 13 M.) bijzonder geschikt zijn voor verbin
dingen op grooten afstand. Aanbevolen wordt, om in het algemeen dezen golfband voor dit doel 
in het verkeer tusschen vaste punten te reservecren. 

1928 
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§ ll. In den band 460-550 Kp/s (650-545 
M.) is geen type van uitzending toegelaten, 
dat nood-, alarm-, veiligheids- of spoedseinen, 
uitgezonden op 500 Kp/s (600 M.) hun uit
werking kan doen missen. 

§ 12. In beginsel moet ieder station, dat 
een dienst tusschen vaste punten met een golf 
van een frequentie beneden 110 Kp/s (golf
lengte boven 2725 M.) onderhoudt, voor elk 
van de tot dat station behoorende zenders, die 
tegelijk kunnen werken, een enkele frequentie 
gebru iken, gekozen uit de aan dien dienst 
toegewezen banden (§ 7 hierboven). Een sta
tion zal voor een dienst tusschen vaste punten 
geen andere frequentie mogen bezigen, dan 
die welke is toegewezen als hiervoren aange
geven. 

§ 13. In beginsel gebruiken de stations de
zelfde frequenties en dezelfde typen van uit
zending voor de overseining van berichten in 
eenzijdi g verkeer, als voor hun normalen 
dienst. Echter kunnen regionale regelingen 
worden getroffen, ten e inde de betrokken sta
tions vrij te stellen van naleving van dezen 
rege l. . 

§ 14. Ten einde de wisseling van synop
tische weerberichten in het gebied van Europa 
te vergemakkelijken, zullen aan dezen dienst 
twee frequenties tusschen 37.5 en 100 Kp/s 
(golflengten tusschen 8000 en 3000 M.) bij 
1·egionale regelingen worden toegekend. 

§ 15. Om de snelle overseining en versprei
ding van inlichtingen, die van nut zijn voor 
het ontdekken van misdrijven en de vervolging 
van misdadigers, te vergemakkelijken, zal, 
voor dit doel, bij regionale regelingen een 
frequentie tusschen 37.5 en 100 Kp/s (golf
lengte tusschen 8000 en 3000 M.) worden open
gehouden. 

§ 16. (1) De frequenties, die de Admini
strat iën toewijzen aan alle nieuwe vaste sta
t ions, landstations of omroepstations, welker 
oprichting zij hebben goedgevonden of onder
nomen, moeten zoodanig gekozen worden, dat 
storingen van internationale diensten, uitge
oefend door bestaande stations, welker fre
quenties reeds aan het Internationaal bureel 
zijn opgegeven, zooveel mogelijk vermeden 
worden. Wanneer de frequentie van een be
staand vast station, landstation of omroep
station gewijzigd wordt, moet de nieuwe, aan 
dat station toegewezen frequentie vol doen aan 
de bovenvermelde voorwaarde. 

(2) De betrokken Regeeringen plegen, zoo 
nood ig, overleg voor de vasts teil ing der aan 
de bedoelde stations toe te wijzen golven, als
mede voor de bepaling van de gebruiksvoor
waarden der a ldus toegewezen golven. Indien 
geen regeli ng ter vermijding van storing kan 
worden getroffen, kunnen de voorschriften van 
artikel 20 van het verdrag worden toegepast. 

§ 17. {1) Elke Administratie licht onver
wijld het Internationaal bureel in, wanneer zij 
besluit tot of machtiging geeft voor de oprich
ting van een radiostation welks exploitatie de 
toewijzing voor een geregelden dienst, van 
een bepa~lde frequentie beneden 37.5 Kp/s 
(golflengte boven 8000 M.) verei cht, indien 
het gebruik van deze frequentie internationale 
storingen over een uitgestrekt gebied zou kun
nen veroorzaken. Dit bericht moet het Inter
nationaal bureel vier maanden voor den bouw 

van het bedoelde station bereiken, zoodat ge
legenheid bestaat, de bezwaren, die een of 
andere Administratie tegen de aanneming van 
de voorgestelde frequentie zou kunnen oppe
ren, uit den weg te ruimen. 

(2) Betreft het een vast station met korte 
golven, dat bestemd is om een geregelden 
dienst uit te oefenen en welks uitstraling in
ternationale stor ingen zou knnnen veroorza
ken, dan moet in het algemeen de betrokken 
Administratie, vóór de voltooiing van het sta
tion, en in e lk geval voordat dit is opengesteld 
voor den dienst, aan het Internationaal bu
reel de aan dit station toegewezen frequentie 
opgeven. 
. (3) Een zoodanige kennisgeving vindt ech
ter alleen plaats, wanneer de betrokken Ad
ministratie de zekerheid heeft verkregen, dat 
de bewuste dienst binnen een redel ijken tijd 
tot stand kan komen. 

§ 18. (1) Elke Administratie kan aan de 
amateurEstation frequenties toewijzen, geko
zen uit de banden, welke in de tabel van ver
deeling (§ 7 hierboven) aan de amateurs zijn 
toegekend. 

(2) Het maximum-vermogen, dat deze sta
tions mogen gebru iken, wordt bepaald door de 
betrokken Administratiën, waarbij rekening 
wordt gehouden met de technische bekwaam
heid der personen, die de toestellen bedienen 
en met de omstandigheden, waarin genoemde 
stations moeten werken. 

(3) Alle algemeene, in het verdrag en in 
dit reglement vastgestelde regelen zijn van 
toepassing op de amateursstations. In het bij 
zonder moet de frequentie der uitgezonden 
golven zoo constant en vrij van harmonischen 
zijn, als de stand der techniek d it mogelijk 
maakt. 

(4) Tijdens hun uitzendingen moeten deze 
stations hun roepnaam met korte tusschen
poozen geven. 

Dienst van pa,·ticuliere stations voor 
proefnemingen. 

Art. 6. § 1. De wisseling van berichten 
tusschen particuliere stations voor proefnemin. 
gen, van verschillende landen, is verboden, in
dien de Administratie van een der betrokken 
landen heeft bekend gemaakt, dat zij zich 
tegen deze berichtenwisseling verzet. 

§ 2. Wanneer deze berichtenwisseling is 
toegestaan, moet het verkeer, tenzij de betrok
ken landen onderling anders zijn overeengeko
men, in verstaanbare taal worden afgewikkeld 
en zich beperken tot berichten betreffende de 
proefnemingen en tot opmerkingen van een 
persoonlijk karakter, waarvoor, uit hoofde van 
haar onbelangrijkheid, gebruikmaking van den 
openbaren telegraafdienst niet in aanmerking 
zou komen. 

§ 3. Op een particulier station voor proef
nemingen, dat gemachtigd is tot uitzendingen, 
moet ieder, die de toestellen hetzij voor eigen 
rekening hetzij voor die van derden bedient, 
bew'ezen 'hebben, dat hij teksten in morsetee
kens kan overseinen en aldus overg-eseinde 
teksten op het gehoor kan nemen. Hij kan 
zich alleen door daartoe gemachtigde perso
nen, die dezelfde bekwaamheden bezitten, la
ten vervangen. 

§ 4. n~ Adrninistratiën nemen zoodanige 
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maatregelen, als zij noodig achten, om de be
kwaamheid, uit technisch oogpunt, van ieder, 
die de toestellen bedient, te onderzoeken. 

Certificaten voor radiotelegrafist (radio
telefonist). 

Art. 7. § 1. (1) De dienst van ieder mo
biel radiotelegraaf- of radiotelefoonstation 
moet worden uitgeoefend door een rad iotele
grafist in het bezit van een certificaat, uitge
reikt door de Regeering, waartoe dat station 
behoort. Echter kan de dienst op mobiele sta
stions, die voorzien zijn van een radiotele
fooninrichting, met een zwak vermogen (met 
een vermogen, dat 300 watt primair niet te 
boven gaat) en enkel bruikbaar voor telefo
nie, worden uitgeoefend door iemand, die 
slechts het certificaat voor radiotelefonist be
zit. 

(2) Als t ijdens een overtocht, vlucht of 
reis de radiotelegrafist (radiotelefonist) vol
strekt niet beschikbaar is, kan de gezagvoer
der of de voor het mobiel station verantwoor
delijke persoon een radiotelegrafist (radio
telefonist), die in het bezit is van een door 
een andere verdragsluitende Regeering uitge
reikt certificaat, machtigen, doch slechts tij
delijk, den radiodienst uit te oefenen. Wan
neer het noodig is voor de voorloopige bedie
ning der toestellen beroep te doen op een 
persoon, die niet in het bezit is van een vol
doend certificaat, dan moet zijn tusschenkomst 
zich beperken tot dringende gevallen. In 
el k geval moet de bovenbedoelde radiotelegra
fi st (radiotelefonist) of persoon zoo spoedig 
mogelijk worden vervangen door iemand, in 
het bezit van het certificaat, bedoeld in § 1 
(1) hierboven. 

§ 2. Er zijn twee klassen van certificaten 
alsmede bijzondere certificaten voor radio
telegrafist en één klasse van certificaten voor 
radiotelefonist. 

Certificaten voor radiotelegmfist . 

§ 3. (1) Iedere Regeering blijft vrij om 
het aantal examens te bepalen, dat zij noodig 
oordeelt voor het behalen van het certi ficaat 
der l ste klasse. 

(2) Uit het certi ficaat der lste kl asse moet 
blijken, dat de telegrafist de vereischte be
kwaamheid bezit voor het verkrijgen van het 
certificaat voor radiotelefonist. Iedere Regee
ring blijft vrij, al of niet dezelfde bekwaam
heid te eischen voor het certificaat der 2de 
klasse. 

(3) De minimum-eischen voor het behalen 
van deze certificaten zijn ,de volgende: 

A. E e r s t e K I a s s e. 

Uit het certificaat der lste kl assb moet de 
vak- en technische kennis van den telegrafist 
blijken met betrekking tot: 

a) Kennis van de a lgemeene beginselen 
der electriciteit en van de theorie der radio
telegrafie en radiotelefonie, alsmede kennis 
van de practische werking van alle in den 
mobielen dienst gebruikte inrich t ingen en toe
stellen. 

b) Theoretische en practische kennis van de 
werking van de samenstellende deelen, zooals 
machines voor levering van electrischen stroom, 
accumulatoren enz., die gebruikt worden voor 

het in werking stellen en regelen der inrich
tingen en toestellen, aangeduid onder letter a). 

c) Practische kennis, noodig om met de aan 
boord aanwezige middelen averij , welke tijdens 
de rnis aan de toestellen kan ontstaan, te her
stellen. 

d) Zuiver seinen en zuiver op het gehoor 
ontvangen van groepen codetaal (letters, cij 
fers en I eesteekens door el kaai·) met een snel
he id van 20 (twint ig) groepen per minuut, en 
van een tekst in verstaanbare taal, en wel de 
moedertaal, met een snelheid van 25 (vijf en 
twintig) woorden per minuut. Iedere groep 
codetaal moet vijf teekens bevatten, waarbij 
elk cij fer of leesteeken voor twee teekens telt. 
Het gemiddelde woord van den tekst in ver
staanbare taal (moedertaal) moet vij f teekens 
bevatten. 

v) Kennis in bij zonderheden van de regle
menten, die gelden voor de wisseling van 
radioberichten, kennis van de bescheiden be
treffende de prijsberekening van radiotele
grammen, kennis van dat gedeelte van de 
reglementen betreffende de veiligheid van 
menschenlevens op zee, dat op de radiotele
grafie betrekking heeft, en, voor de lucht
vaart, kennis van de bijzondere bepalingen, 
waaraan de radiodienst voor de luchtvaart 
onderworpen is. 

/) Kennis van de algemeene aardrijkskunde 
der vijf werelddeelen, met name van de voor
naamste draadverbindingen en draadlooze ver
bindingen. 

B. T w e e d e K I a s s e. 

Uit het certificaat der 2de klasse moet de 
vakkennis van den telegrafist blijken met be
trekking tot: 

a) Elementaire theoretische en practische 
kennis van de electriciteit en de radiotelegra
fie , alsmede kennis van de regeling en wer
king van de in -den mobielen dienst gebruikte
inrichtingen en toestellen. 

b) Elementaire theoretische en practische 
kennis van de werking van de samenstellende 
deelen, zooals machines voor levering van 
electrischen stroom, accumulatoren enz., die 
gebruikt worden voor het in werking stellen 
en regelen der inricht ingen en toestellen ver
meld onder letter a) . 

c) Voldoende practische kennis om kleine· 
herstellingen te kunnen uitvoeren, in geval 
van averij aan de toestellen. 

d) Zuiver seinen en zuiver op het gehoor 
ontvangen van g roepen codetaal (letters, cij_
fers en leesteekens door elkaar) met een snel
heid van 16 (zestien) groepen per minuut, en 
van een tekst in verstaanbare taal , en wel 
moedertaal , met een snelheid van 20 (twintig) 
woorden per minuut. Iedere groep codetaal 
moet vijf teekens bevatten, waarbij elk cij fer 
of leesteeken voor twee teekens telt. H et ge
middelde woord van den tekst in verstaanbare 
taal (moedertaal) moet vijf teekens bevatten. 

e) Kennis van de reglementen, die gelden 
voor de wisseling van radioberichten. kennis 
van de bescheiden betreffende de prijsbereke
ning van radiotelegrammen, kennis van dat 
gedeelte van de reglementen betreffende de
veiligheid van menschenlevens op zee, dat op, 
de radiotelegrafie betrekking heeft, en, voor· 
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de luchtvaart, kennis van de bijzondere bepa
lingen, waaraan de radiodienst voor de lucht
vaart onderworpen is . 

/) Kennis van de eerste beginselen der al
gemeene aardrijkskunde in verband m~t _de 

.draadverbindingen en draadlooze verbmdm
gen. 

C. B ij z o n d e r c e r t i f i c a a t. 

( 1) De radiotelegraaf dienst op kleine sche
pen (waarop het verdrag tot beveiliging van 

-menschenlevens op zee niet van toepassing is) 
kan worden uitgeoefend door telegrafisten 
voorzien van een bijzonder certificaat, dat aan 

. de vol gen de voorwaarden vol doet: 
a) De telegrafisten op die van bovenbedoel

de mobiele stations, welke deelnemen aan den 
internationalen dienst van het openbaar ver
keer en aan de algemeene berichtenwisseling 

.der mobiele stations, moeten in staat zijn het 
radioverkeer af te wikkelen met de sein- en 

.ontvangsnelheid, vereischt voor het behalen 
van het certificaat der 2de ki as e. 

b) Wanneer deze stations ni~t aan genoe1:1-
-den dienst deelnemen, maar uiteraard wel m 
geval van nood handelen, en werken ?P een 
bijzondere golf zonder de andere rad1od1ensten 
te storen, behoort elke betrokken R egeering 
de voorwaarden voor het behalen van het cer
tificaat vast te stellen. 

(2) Bij wijze van u_itzondering_ wor~t voor
loopig aan de Regeermg van Nieuw-Zeeland 
toegestaan, een bijzonder certificaat, voor het 
behalen waarvan zij de eischen vaststelt, Uit 
te reiken aan de telegrafisten van kleine vaar
tuigen van haar nationaliteit, die zich niet van 
de kusten van genoemd land verwijderen en 
slechts in beperkte mate deelnemen aan den 
internationalen dienst van het openbaar ver
keer en aan de algemeene berichtenwisseling 

. der mobiele stations. 
§ 4. ( 1) Al vorens chef van een scheepssta

tion der eerste categorie (artikel 20, § 2) te 
worden moet een telegrafist der lste klasse 
ten miiiste één jaar practijk hebben gehad als 
telegrafist aan boord van een schip of op een 
kuststation. 

(2) Om chef van een scheepsstation der 
tweede categorie (artikel 20, § 2) te worden, 
moet een telegrafist der lste klasse ten minste 
zes maanden practijk hebben gehad als tele
grafist aan boord van een schip of op een 
kuststation. 

(3) Om den dienst uit te oefenen als tele
grafist der lste klasse in een luchtvaartui_g, 
moet de telegrafist aantoonen m den radio
dienst het aantal uren te hebben gevlogen, dat 
vastgesteld is door de Administratie die het 

.certificaat uitreikt. 
§ 5. De telegrafisten, die met goed gevol!l' 

het examen voor het behalen van een certi
ficaat der 2de klasse hebben afgelegd, ont
vangen van hun Regeering een voorloopig 
certificaat, dat hun bevoegdheid geeft op te 
treden als chef van het station op chepen der 
derde categorie (artikel 20, § 2) . adat zij 

.aangetoond hebben zes maanden aan boord van 
een schip te hebben gediend, kan hun het de
finitieve certificaat der 2de k'lasse, dat hun be
voegdheid geeft dezelfde functie te vervull~n 
op schepen der tweede categorie, worden Uit
gere ikt. 

Certificaat voor radiotelefonist. 
§ 6. (1) Er is slechts één klasse van certifi

caten voor radiotelefonist. 
(2) Uit deze certificaten moet de vakkennis 

van den telefonist blijken met betrekking tot: 
a) Kennis van de regeling en de werking 

der bij de radiotelefonie gebruikte inrichtin-
gen en toestellen. . .. .. 

b) Geschiktheid voor het op dU1dehJ ke w1Jze 
overbrengen en opnemen van het gesproken 
woord door middel van het telefoontoestel. 

c) Kennis van de reglementen, die van 
toepassing zijn op de wisseling van radiotele
fonische berichten, en van dat gedeelte der 
radiotelegraafreglementen, hetwelk betrekk ing 
heeft op de veiligheid van menschenlevens. 

(3) De houders van het certificaat voor 
radiotelefonist mogen slechts dienst doen op 
schepen, luchtvaartuigen enz., die van een 
radiotelefooninrichting met gering vermogen 
(ten hoogste 300 watt primair) zijn voorzien 
en alleen voor den telefoondienst. 

(4) De radiotelefonisten van den lucht
vaartdienst moeten aantoonen een minimum 
aantal uren, dat door de betrokken Admini · 
stratiën is vastgesteld, aan boord van een 
luchtvaartuig te hebben gevlogen. 

(5 ) De houder van een certificaat voor 
radiotelegrafist der lste klasse, alsmede de 
houder van een certif icaat voor radiotelegra
fist der 2de klasse voorzien van het certifi
caat voor radiotelefonist, mogen den radiu
telefoondienst op ieder mobiel station uitoefe
nen. 

§ 7. I edere Administratie treft de noodige 
maatregelen om aan de radiotelegrafisten (ra
diotelefonisten) de verplichting tot geheim
houding der correspondentie op te leggen en 
om zooveel doenlijk, het bedrieglijk gebruik 
va~ certificaten te vermijden . 

§ 8. De betrokken Regeeringen nemen de 
noodige maatregelen, opdat de rechten ver
bonden aan de certificaten, die onder de vo
rige regeling zijn afgegeven, geha?dhaafd 
blijven voor de houders van deze cert1f1caten, 
die, op algemeene wijze, kun1;1en. v?ldoen aan 
de nieuwe voorwaarden van U1tre1kmg. 

§ 9. De bepalingen van dit artikel worden 
bindend binnen een termijn van ten hoogste 
drie jaar na de inwerkingtreding van dit re
glement. 

Gezag van den gezagvoerder. 
Art. 8. § 1. De radiodienst van een mo

biel station is geplaatst onder het oppergezag 
van den gezagvoerder of van den verantwoor
delijken persoon van het schip, van. het I ucht
vaartuig of van ieder ander m iddel van 
vervoer, waarop het mobiele station zich be
vindt. 

§ 2. De gezagvoerder of de verant>yoorde
lijke persoon, evenals alle per_sonen, die ken
nis kunnen nemen van den mhoud of zelfs 
van het bestaan van de radiotelegrammen, of 
van eenig bericht, dat door middel van den 
radiodienst verkregen is, worden onderworpen 
aan de verplichting om het geheim der cor
respondentie te bewaren en te verzekeren. 

Alge11ieene wijze van werken in den mobielen 
dienst. 

Art. 9. § 1. In den mobielen dienst moet 
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de hierna omschreven werkwijze worden ge
volgd; hiervan kan a lleen worden afgeweken 
in geval van noodoproepen of noodcorrespon
dentie, waarop de bepalingen van artikel 19 
van toepassing zijn. 

§ 2. (1) Alvorens een overseining te begin
nen, moet het zendende station er zich van 
overtuigen, dat daaru it op de golf, die het 
gaat gebruiken geen overmatige stor ing voort
vloeien zal voor ander verkeer dat binnen 
zijn werkingsgebied plaats vindt; indien het 
waarschijnlijk is, dat zul een storing zich zal 
voordoen, dan wacht het station op de eerste 
onderbreking van de u-:,erseining, die het wu 
kunnen storen. 

(2) Indien een in gang zijnde radioëlectri
sche overseining ondanks deze voorzorg door 
den oproep wordt belemmerd, moet deze wor
den gestaakt op het eerste verzoek van een 
landstation, geopend voor den internationalen 
dienst van het openbaar verkeer, of van eenig 
1 uchtvaartstation. Het station, dat het ver
zoek doet, moet den vermoedelijken duur op
geven van het wachten dat het aan het sta
tion, welks oproep het stopt, oplegt. 

§ 3. In de radiotelegrafische corresponden
tie van den mobielen dienst moet voor het 
oproepen van een st~tion a ls volgt worden te 
werk gegaan : 

(1) a) Het roepende statio11 roept op door 
hoogstens driemaal den roepnaam van het 
aan te roepen station te seinen, alsmede het 
woord DE gevolgd door hoogstens driemaal 
zijn eigen roepnaam. 

b) Voor dezen oproep maakt het roepende 
station gebru ik van de golf, waarop het ge
roepen station uitluistert. 

(2) Het geroepen station antwoordt door 
hoogstens driemaal den roepnaam van het 
roepende station te seinen, het woord DE, zijn 
eigen roepnaam en, als het gereed is om de 
correspondentie te ontvangen, de letter K 
(uitnoodiging tot overseining) gevolgd, als het 
dit nuttig acht, door de toepasselijke verkor
ting met een cijfer, dat de sterkte der ontvan
gen teekens aangeeft. 

(3) Indien het geroepen station verhinderd 
is te ontvangen, vervangt het de letter K, in 
het antwoord in den voorgeschreven vorm, 
door het teeken • - • • • (wachtteeken) ge
volgd door een getal dat in minuten den ver
moedelijken duur van het wachten aangeeft. 
Indien deze vermoedelijke duur meer dan 10 
minuten bedraagt, moet de reden van het 
wachten worden opgegeven. 

(4) Indien er verscheidene radiotelegram
men in dezelfde richting moeten worden ge
seind, kunnen zij met toestemming van het 
station, dat ze moet ontvangen, in series wor
den verzonden. 

(5) Bij het geven van zijn toestemming 
wijst laatstbedoeld station het aantal radiote
legrammen aan, dat het bereid is in een serie 
te ontvangen, welke aanwijzing het door de 
letter K doet volgen. 

(6) In beginsel wordt elk radiotelegram 
van meer dan 100 woorden gerekend een serie 
te vormen of beëindigt zulk een radiotelegram 
een in gang zijnde serie. 

(7) ln het a lgemeen worden lange radio
telegrammen, zoowel die in verstaanbare taal 
a ls die in overeengekomen taal of cijferschrift, 
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in gedeelten geseind; elk gedeelte bevat 50 
woorden voor de telegrammen in verstaanbare 
taal en 20 woorden of groepen voor de tele
grammen in overeengekomen taal of cijfer
schrift. 

(8) Aan het einde van elk gedeelte wordt 
het teeken • • - - • • ( ?) geseind, hetwelk 
beteekent : ,,Hebt gij het radiotelegram tot 
hiertoe goed ontvangen?". Als het gedeelte 
goed ontvangen is, geeft het ontvangende sta
tion de letter K en wordt de overseining van 
het radiotelegram vervolgd. 

(9) a) De overseining van een radiotele
gram wordt beëindigd door het teeken 
• - • - • (sluitteeken ), gevolgd door den 
roepnaam van het seinende station en de let
ter K. 

b) Bij overseining in series worden de roep
naam van het seinende station en de letter K 
eerst aan het e inde van de serie gegeven. 

(10) a) Het reçu van een radiotelegrnm 
wordt gegeven door middel van de letter R 
gevolgd door het nummer van het radiotele
g ram; dit reçu wordt voorafgegaan door de 
volgende in den daarbij aangegeven vorm te 
verstrekken gegevens: roepnaam van het sta
tion, dat geseind heeft, het woord DE, roep
naam van het station, dat ontvangen heeft. 

b) Het reçu van een serie radiotelegram
men wordt gegeven door middel van de letter 
R , gevolgd door het aantal van de ontvangen 
radiotelegrammen, a lsmede door de nummers 
van het eerste en van het laatste telegram 
van de serie. Di t reçu wordt voorafgegaan 
door de vorenomschreven gegevens. 

(11) Als de correspondentie afgeloopen is, 
geeft elk der beide stations het teaken 
• • • - • - (kwijtingsteeken), gevolgd door 
zijn eigen roepnaam. 

§ 4. (1) Indien het roepende station van 
plan is zijn berichten met een ander go! ftype 
of/en op een andere frequentie dan voor den 
oproep is gebruikt, te seinen, moet het zijn 
eigen roepnaam doen volgen door de dienst
aanwijzingen, die het golftype of/en de fre
quentie bepalen, welke het voor de oversei
ning denkt te gebruiken. Het ontbreken van 
deze dienstaanwijzingen beteekent, dat het 
niet voornemens is van golftype of van fre
quentie te veranderen. 

(2 ) Indien het opgeroepen station wenscht, 
dat het roepende station met een ander golf
type of/en op een andere frequentie dan voor 
den oproep zal seinen, voegt het aan het ant
woord in den voorgeschreven vorm de dienst
aanwijzingen toe, die het golftype of/en de 
frequentie bepal en, well<e het wenscht, dat zul
len worden gebezigd. H et ontbreken van deze 
dienstaanwijzingen beteekent, dat het niet ver
langt, dat het golftype of/en de frequentie, 
gebruikt voor den oproep, zullen worden ge
wijzigd. 

( 3) Indien het roepende station heeft aan
gegeven, dat het voor de overseining een an
der golftype of/en een andere frequentie gaat 
gebruiken, dan waarmede het den oproep 
heeft gedaan, moet het opgeroepen station in 
het antwoord in den voorgeschreven vorm de 
letter K doen voorafgaan door de verkortin
gen, die aangeven dat het van nu a f I uistert 
op het golftype of/en de frequentie, die zijn 
aangekondigd, en dat het zelf genoemd golf-

68 
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type of/en genoemde frequentie zal bezigen 
voor den geheelen duur van de verbinding. 

(4) Indien het roepende station een land
station is, dat overeenkomstig de bepalingen 
van dit reglement een andere golf mag ge
bruiken, dan waarop het mobiele station kan 
zenden, mag het, na verbinding te hebben ver
kregen, deze golf aanwenden voor de oversei
ning van zijn correspondentie. In dit geval 
wordt als volgt te werk gegaan: 

a) Het landstation roept het mobiele sta
tion op de golf waarop dit laatste luistert en 
deelt daaraan, na verkregen antwoord, door 
middel van de toepasselijke verkorting, mede 
dat het mobiele station verder moet luisteren 
op de golf, die het landstation wil gebruiken. 

b) Indien het mobiele station de aange
duide golf kan ontvangen, geeft het de letter 
K. In het tegengestelde geval licht het 
het landstation door middel van de toepasse
lijke verkorting in, dat het de voorgestelde 
golf niet kan ontvangen, waarop de beide sta
tions zich verstaan omtrent het gebruik van 
een andere werkgolf. 

(5) Het landstation blijft op de golf, die 
het gebruikte, tot na de overseining van het 
teeken • • • - • - (kwijtingsteeken) gevolgd 
door zijn roepnaam. Dit teeken, gevolgd door 
den roepnaam, wordt door het mobiele sta
tion "op de aan zijn dienst toegewezen inter
nationele roepgolf herhaald. 

(6) Wanneer het landstation, dat een ver
zoek tot wijziging van golftype of/en fre 
quentie ontvangt, daaraan geen gevolg kan 
geven of wenscht te geven, seint het niet het 
teeken K, maar stelt het door middel van de 
toepasselijke verkortingen voor, een ander 
golftype of/en een andere frequentie te ge
bruiken. 

§ 5. (1) Op de golf van 600 Kp/s (600 M.), 
(of op een toegelaten golf, in geval van ver
keer met een luchtvaartuigstation) mogen de 
perioden van onafgebroken werkzaamheid tus
schen twee stations niet meer dan ongeveer tien 
minuten bedragen; na elke zoodanige periode 
moet even worden gewacht, ten einde even
tueel een ander station in staat te stellen, een 
oproep met voorrang te doen of een bericht 
met voorrang te seinen. 

(2) Wordt op andere voor den mobielen 
dienst voor de zeevaart aangewezen golven 
gewerkt, dan is de duur van de perioden 
van onafgebroken werkzaamheid aan het toe
zicht van het kuststation onderworpen. Betreft 
het verbindingen tusschen twee scheepsstations, 
dan bepaal t het ontvangende station dezen 
duur. 

(3 ) Ten aanzien van verbindingen tusschen 
1 uchtvaartuigstations is de duur van de perio
den van onafgebroken werkzaamheid aan het 
toezicht van het ontvangende luchtvaartuig
station onderworpen, behoudens inmenging te 
dien opzichte van het luchtvaartstation. Met 
betrekking tot verbindingen tusschen lucht
vaartstations en luchtvaartuigstations, oefent 
het luchtvaartstation toezicht uit op den duur 
van de perioden van onafgebroken werkzaam
heid. 

§ 6. Wanneer een station een oproep ont
vangt zonder zeker te zijn dat deze oproep 
voor dat station bestemd is, moet het niet ant
woorden, alvorens de oproep herhaald en ver-

staan is. Wanneer daarentegen een station 
een voor zich bestemden oproep ontvangt, doch 
niet zeker is van den roepnaam van het roe
pende station moet het onmiddellij k antwoor
den en daarblj het teeken • • - - • • bezigen 
ter vervanging van den roepnaam van laatst
bedoeld station. 

§ 7. (1) Indien het noodig is om vooraf 
proefteekens te geven, ten einde het toestel 
af te regelen alvorens tot den oproep of tot 
de overseining over te gaan, mogen deze tee
kens niet langer dan gedurende ongeveer 10 
seconden geseind worden en moeten zij uit een 
serie van letters V worden samengesteld, ge
volgd door den roepnaam van het zendende 
station. 

(2) Indien een station proefteekens op ver
zoek Tan een ander station uitzendt, ten einde 
dit in staat te stellen zijn ontvangtoestel af te 
stemmen, moeten deze teekens eveneens uit een 
serie van letters V zijn samengesteld, waarin 
verscheidene malen de roepnaam van het zen
dende station wordt ingelascht. 

Algemeene oproep voor alle 1nobiele stations. 

Art. 10. § 1. Stations die in verbinding 
wenschen te treden met mobiele stations zon
der nochtans de namen der mobiele stations 
te kennen, die zich in hun werkingsgebied be
vinden, kunnen gebruik maken van het zoek
teeken CQ, hetwelk den roepnaam van het 
geroepen station bij den oproep in den vast
gestelden vorm vervangt, hetgeen moet worden 
gevolgd door de letter K (algemeene oproep 
voor a lle mobiele stations met verzoek om te 
antwoorden). 

§ 2. In streken waar een druk verkeer is, 
is het gebruik van den oproep CQ gevolgd 
door de letter K verboden, behalve in verbin
ding met spoedseinen. 

§ 3. De oproep CQ, niet gevolgd door de 
letter K (algemeene oproep voor al le mobiele 
stations zonder verzoek om te antwoorden) 
wordt gebruikt ten behoeve van de radiotele
grammen, die tijdingen van algemeenen aard 
bevatten, voor de tijdseinen, voor de vaste 
weerberichten, voor de algemeene berichten in 
zake de veiligheid en voor berichten van eiken 
aard, bestemd om te worden gelezen door een 
ieder, die ze kan ontvangen. 

Storing. 

Art. 11. § 1. (1) De wisseling van over
bodige teekens is aan de mobiele stations ver
boden. Proefnemingen en onderzoekingen wor
den voor deze stations slechts toegelaten voor 
zoover zij den dienst van andere stations niet 
storen. 

(2) I edere Administratie overweegt alvo
rens de voorgestelde proefnemingen of onder
zoekingen ~e te staan, of deze den dienst van 
an.dere stations zouden kunnen storen. 

§ 2. Beproevingen en afregelingen op eenig 
station moeten aldus geschieden, dat zij niet 
den dienst storen van andere stations, die met 
een toegelaten correspondentie bezig zijn. De 
teekens voor beproeving en afregeling moeten 
zoodanig worden gekozen, dat geen enkele 
verwarring kan ontstaan met een sein, een 
verkorting enz., waaraan door het reglement 
een bijzondere beteekenis is toegekend. 

§ 3. Elk station, dat uitzendt ten behoeve 
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van beproevingen, afregelingen of onderzoe
kingen, moet daarbij met tusschenpoozen her
haaldelijk zijn roepnaam geven. 

§ 4. De Administratie of de particuliere 
onderneming, die een klacht ter zake van sto
ring opstelt, moet tot öndersteuning en recht
vaardiging daarvan verklaren, dat zij gere
geld ontvangtoestellen gebru ikt, waarvan het 
type gelijkwaardig is aan het beste type, dat 
in de gewone practijk van den betreffenden 
dienst wordt gebruikt. 

Rapporteeren van overtredingen. 

Art. 12. § l. Indien een Administratie 
kennis krijgt van een overtreding van het ver
drag of van dit reglement, begaan door een 
van de stations van den mobielen dienst, waar
voor zij machtiging verleende, moet zij de 
feiten en de verantwoordelijkheid vaststellen 
en de noodige maatregelen nemen. 

§ 2. De overtredingen van de regelen voor 
den mobielen dienst worden door de stations, 
die ze vaststell en, ter kennis gebracht van de 
Administratie, waaronder zij behooren en wel 
door middel van staten, die overeenkomen 
met het in bijlage 2 aangegeven model. 

§ 3. Worden de voorschriften herhaaldelijk 
door eenzelfde station overtreden, dan moeten 
stappen worden gedaan bij de Administratie 
van het land, waartoe dat station behoort. 

Uitgave van dienstbescheiden. 

Art. 13. § l. Het Internationaal bureel 
stelt de volgende dienstbescheiden samen en 
geeft deze uit: 

a) een tabel en een kaart, bestemd voor 
opneming in de naamlijst der scheepsstations 
en welke de zonen en de diensturen aan boord 
van de in de tweede categorie ingedeelde sche
pen vermelden {zie bijlagen 5 en 6); 

b) een alphabetisohe lijst van de roepna
men van a lle vaste stations, landstations en 
mobiele stations, voorzien van een roepnaam 
uit de internationale serie. Deze lijst wordt 
opgemaakt zonder de nationaliteit in aanmer
king te nemen en wordt voorafgegaan door 
een tabel van verdeeling der roepnamen, wel
ke de landen vermeldt, waaraan een of meer 
series van roepnamen onder de in artikel 14 
omschreven voorwaarden zij n toegekend; 

c) naamlijsten van a ll e vaste stations, land
stations en mobiele stations, die een roep
naam uit de internationale serie hebben en al 
dan niet voor het openbaar verkeer zijn ge
opend, a lsmede een naamlijst van omroep
stations. 

§ 2. De naamlijst, die op elke categorie 
van stations betrekking heeft, wordt in af
zonderlijke deelen uitgegeven en wel a ls volgt: 

I . V a s t e s t a t i o n s e n I a n d
s t at ion s . 

(1) Naamlijst van de stations, gegroepeerd 
naar de landen; de namen der landen worden 
in a lpb abetische volgorde gerangschikt en de 
namen der stations van eenzelfde land worden 
op hun beurt in a lphabetische volgorde ge
rangschikt onder den naam van dat land. 
Deze naamlijst wordt voorafgegaan door een 
klapper, vermeldend de namen der stations, 
de roepnamen, de kenmerkende aanduidingen 
en de nummers der bladzijden, waar de bij-

zonderheden betreffende deze stations zijn te 
vinden. 

(2) Het woord RADIO wordt, als een af
zon.derlijk woord, achter den naam van elk 
kuststation gedrukt. 

II. S t a t i o n s v o o r d e u i t o e f e n i n g 
v a n b ij z o n d e r e d i e n s t e n. 

{1) Naamlijst van de stations gegroepeerd 
naar de landen, met een klapper, overeenko
mende met dien van het vorenvermelde deel. 
De in deze naamlijst vermelde stations zijn 
die, welke bijzondere diensten uitoefenen ten 
behoeve van de scheep- en luchtvaart (radio
peilingen, radiobakens, tijdseinen, berichten 
aan zeevarenden, vaste weerberichten aan al-
len gerichte persberichten, enz.). ' 

(2) · De woorden GONIO en PHARE wor
den onderscheidenlijk achter den naam van 
de radiopei lstations en van de radiobaken
stations vermeld. 

III. S c h e e p s s t a t i o n s. 
Naamlijst van de stations in alphabetische 

volgorde, waarbij niet gelet is op de natio
naliteit en met vermelding, in verkorten vorm, 
van den naam van het land, waartoe elk sta
t ion behoort. 

IV. Luchtvaart ui g stat i ons. 

Naamlijst van de stations in a lphabetische 
volgorde, waarbij niet gelet is op de nationali
teit en met vermelding, in verkorten vorm, 
van den naam van het land, waartoe elk 
station behoort. 

V. 0 m r o e p s t a t i o n s. 

aamlijst van de stations gegroepeerd naar 
de landen, met een klapper, overeenkomende 
met dien van deel I en II. 

§ 3. De supplementen op de lijst van de 
roepnamen en op de vei-schillende naamlijsten 
bevatten de in a lphabetische volgorde vermel
de aanvullingen, wijzigingen en doorhalingen. 
Deze supplementen verschijnen maandelijks en 
zijn recapitulatief. 

Naamlijst van de vaste stations en landstations. 

§ 4. {1) De staat van kenmerkende ge
gevens van de vaste stations en landstations 
moet de volgende opgaven bevatten: 

a) naam van het station; 
b) roepnaam; 
c) nauwkeurige aardrijkskundige ligging 

van de zendantenne, aangeduid door het on
derdeel van het land en door lengte en 
breedte in graden, minuten en seconden, waar
bij de I engte wordt berekend ten opzichte van 
den meridiaan van Greenwich; 

d) typen en frequenties (golflengten) waar
op het station voor het zenden is afgeregeld; 
de normale zendgolf wordt onderstreept; 

e) normaal stral ingsverrnogen, uitgedrukt 
in meter-ampères of, bij gebreke daarvan, 
hoogte van de antenne en stroomsterkte aan 
den voet hiervan; 

/) aard van de uitgeoefende diensten; 
g) diensturen (in middelbaren t ijd Green

wich); 
h) eventueel voor de landstations, naam 

van de particuliere onderneming, die -de reke
ningen van de taksen opmaakt; 
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i) taks of taksen van het I andstation; 
j) bijzondere inlichtingen betreffende de 

roeptijden voor de uitseining van de verkeers
lij sten of voor de overseining van radioçele
grammen zonder reçu of met uitgesteld reçu. 

{2) De binnenlandsche telegraaftaks van 
het land, waartoe het landstation behoort, en 
de taks, die dit land toepast voor telegrammen 
voor aangrenzende landen, worden in de naam
] ijst aangegeven. 

Naamlijst van de stations voo1· de uitoe fening 
van bijzondere diensten. 

§ 5. Boven en beha lve de gegevens van de 
vaste stations en landstat ions, moeten de be
kend gemaakte opgaven vermelden: 

A. Voor de radiopeilstations: 
a) of het station i uitgerust met een zen

der of niet en, in het laatste geval, het bij
behoorende zendstation; 

b) de golf, waarop het radiopeilstation 
moet worden geroepen; de golf, waarop de 
mobiele stations de teekens moeten zenden, 
noodig voor het nemen van de peilingen ; de 
golf waarop het radiopeilstation (of het bijbe
hoorende zendstation) de verkregen ware pei
lingen moet seinen, a lsmede de sectoren, 
waarin de peilingen in normale omstandighe
den juist zijn; 

c) eventueele het normale stralingsvermo
gen, uitgedrukt in meter-ampères , van het 
bijbehoorende zendstation {of, bij gebreke 
daarvan, hoogte van de antenne en stroom
sterkte aan den voet hiervan). 

B. Voor de radiobakenstations: 
a) kenmerkende seinen van het station; 
b) of het station, behalve zijn uitzending 

als radiobaken, gewone mededeelingen kan 
verzenden of ontvangen; 

c) eventueel den naam van de stations, 
waarmede men zich in verbinding moet stellen 
om met het radiobaken te correspondeeren, 
indien dit geen mededeelingen kan verzenden 
of ontvangen ; 

d) sectoren, waarin op de uitzendingen van 
het ra diobaken in normale omstandigheden 
juiste peilingen worden verkregen. 

C. Voor de stations, die tijdseinen geven: 
schema van de gebruikte seinen en tijd

stippen van uitzending. 
D. Voor de stations, die berichten aan zee

varenden of meteorologische waarnemingen 
op vaste tijdstippen seinen : tijdstippen van 
uitzending en, eventueel, aanwijzing van de 
bescheiden, waarin de bijzonderheden betref
fende deze uitzendingen zijn opgenomen. 

Naamlijst van de scheepsstations. 

§ 6. De staat van kenmerkende gegevens 
moet de volgende opgaven bevntten: 

a) naam van het schip, gevolgd door den 
roepnaam in geval van gelijknamigheid ; 

b) roepnaam; 
c) land, waartoe het station behoort {ver

korte aanduiding); 
d) typen en frequenties (golfl engten), 

waarop de zender is afgeregeld; de normale 
zendgolf wordt onderstreept; 

e) normaal stralingsvermogen, uitgedrukt 
in meter-ampères of, bij gebreke daarvan, 
hoogte van de antenne en stroomsterkte aan 
den voet hiervan; 

/) aard der uitgeoefende diensten ( ind ien 
het station van een richtingzoeker is voorzien, 
bestaat er aanleiding dit aan te duiden) en 
diensturen ; 

g) naam van de Administratie, of van de 
particuliere onderneming, waaraan de reke
ningen . der taksen moeten worden toegezon
deD" hi' boordtaks. 

§ 7. In geval van gel ijknamigheid van 
t wee scheepsstations van dezelfde nationali teit, 
alsmede in de gevallen, waarin de rekeningen 
der taksen rechtstreeks aan den eigenaar van 
het schip moeten worden toegezonden, wordt de 
naam vermeld van de scheepvaart-maatschap
pij of van den reeder aan wien het schip be
hoort. 

Naamlijst van de luchtvaa,·tuigstations. 

§ 8. De staat van kenmerkende gegevens 
moet de volgende opgaven bevatten : 

a) roepnaam van het station en eventueel 
den naam van het 1 uchtvaartuig ; 

b) naam van het land, waartoe het station 
behoort (verkorte aanwijzing); 

c) merk en type van het luchtvaartuig ; 
d) typen en frequenties (golflengten) , 

waarop de zender is afgeregeld; de normale 
zendgolf wordt onderstreept; 

e) gebruikelijke route of vaste standplaats 
van het luchtvaartuig; 

/) aard van de uitgeoefende diensten en 
diensturen; ind ien het station va n een rich
tingzoeker is voorzien, bestaat er aanle iding 
dit aan te duiden; 

g) naam van de Administratie of van de 
particuliere onderneming, waarmede de reke
ningen der taksen moeten worden gewisseld; 

h) eventueel, taks van het 1 uchtvaartuig
station. 

Naamlijst van de omroepstations. 

§ 9. De staat van kenmerkende gegevens 
moet de volgende opgaven bevatten: 

a) naam van het station; 
b) eventueel , roepnaam; 
c) nauwkeurige aardrijkskundige ligging 

van de zendantenne, aangeduid door het on
derdeel van het la nd en door lengte en breed
te in graden, minuten en seconden, waarbij de 
1 engte wordt berekend ten opzichte van den 
meridiaan van Greenwich; 

d) zendfrequentie (golflengte); 
e) normaal stralingsvermogen, uitgedrukt 

in meter-ampères, of bij gebreke daarvan, 
hoogte van de antenne e n stroomsterkte aan 
den voet hiervan; 

/) facultatief , dagen en tijdstippen van 
uitzending; de tijdstippen worden aangegeven 
in middelbaren tijd Greenwich en de landen 
met zomertijd moeten de tijdstippen voor beide 
ge deel ten van het jaar vermei den ; 

g) naam van de Administratie of van de 
particuliere onderneming, die uitzendt. 

Verkortingen tot aanduiding van aard en 
omvang van den dienst der stations. 

§ 10. De volgende verkortingen worden in 
de dienstbescheiden gebruikt: 

PG station geopend voor den openbaren 
dienst; 
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PR station geopend voor den beperkten 
openbaren dienst ; 
station met onafgebroken dag- en nacht
dienst ; 

Y station geopend van zonsopgang tot 
zonsondergang; 

X station dat geen vaste diensturen heeft; 
Zl scheepsstation van de 2de categorie met 

8 uur dienst; 
Z2 scheepsstation van de 2de categorie met 

16 uur dienst; 
FA luchtvaartstation ; 
FC kuststation ; 
FS landsta tion, dat alleen ten dienste van 

de veil igheid van menschenlevens is op
gericht; 

FX station voor de uitoefening van een be-
richtendienst tusschen vaste punten ; 

RF vast radiobakenstation; 
RG radiopeilstation ; 
RS station, dat alleen ontvangt en aan het 

algemeen net van verkeerswegen is aan
gesloten; 

RW draaiend radiobakenstation. 
§ ll. Het model voor de inrichting van de 

verschi llende naamlijsten is in bijl age 3 aan
gegeven. De Administratiën of particuliere 
ondernemingen moeten daarmede overeenstem
mende formulieren gebruiken voor de staten 
van kenmerkende gegevens die aan het Inter
nationaa l bureel moeten worden toegezonden. 

Roepnamen. 

Art. 14. § 1. Vaste stations, landstations 
en mobiele stations, bedoeld in § 1 van artikel 
2 van het verdrag, alsmede particuliere sta
tions voor proefnemingen, moeten een roep
naam hebben uit de internationale serie, die 
in onderstaande tabel van verdeeling aan elk 
land is toegekend. In deze tabel wordt de na
tionaliteit van de stations door de eerste letter 
of de eerste letters, bestemd \!"Oor de roepna
men, aangeduid. 

Tabel van ?Jerdeeling der roepnamen. 

Landen. Roepnamen. 
Chili . . CAA- CEZ 
Canada . CFA-CKZ 
Cuba. . CLA- CMZ 
Marokko CNA-CNZ 
Bolivia . . . . . . . . CP A-CPZ 
Portugeesche Koloniën . CRA-CRZ 
Portugal . . CSA-CUZ 
Rumen.ië . . CV A-CVZ 
Uruguay . . CW A-CXZ 
Monaco . . . CZA-CZZ 
Duitschland . D 
Spanje . . . . EAA- EHZ 
Vrijstaat I erland EIA- EIZ 
Rel'ublfrk Liberia ELA-ELZ 
Estland . . . . . ESA-ESZ 
Ethiopië . . . . . . . . . . ETA-ETZ 
Frankrijk en Koloniën en Pro-

tectoraten. . 
Groot-Britannië . 
Hongarije .. .. 
Zwitserland . . . 
Ecuador . .... 
Republiek Haïti . . . . . 
Domin.icaansche Republiek 
R epubliek Columbia . . . 
Republiek Honduras ... 

F 
G 
HAA- HAZ 
HBA- HBZ 
HCA-HCZ 
HHA- HHZ 
HIA-HIZ 
HJA- HKZ 
HRA- HRZ 

Landen. 
Siam . . .- . . . . . . 
Italië en Koloniën . . . . . . 
Japan .. .. . . .. .. . 
Vereenigde Staten v. Amerika 
~ oorwegen . . . . . . 
Argentijnsche R opubliel 
Bulgarije .... .. .. . . 
Groot-Britannië . . . . . . . 
Vereenigde Staten v. Amerika 
Peru . . . . . . . . .. . 
Finland .. . . . . 
Tsjechoslowakije . . 
België en K oloniën 
Denemarken 
Nederland . 
Curaçao . . 
Nederl. -Indië 
Brazilfä .. . 
Suriname . . . 
(Verkortingen). . . . . . . . 
Vereenigde SocialistirnLe Repu-

blieken der Sovjets. . . . . 
P erzië. . . . . . . 
Republiek Panama 
Litauen .. . 
Zweden .. . 
Polen ... . 
E gypte .. . 
Griekenland . 
Turkij e . . 
IJsland .. 
Guatemala 
Costa-Rica 
Saargebietl 
Hedjaz ... 
Nederl.-Indië . . . .. 
Luxemburg ..... . 
Koninkrijk der Serviërs, Kroa-

ten en Slovenen . . . 
Oostenrijk . . . . . . 
Canada . .. .... . 
Australische Statenbond 
New Foundland . . . . . . . 
Britsche Koloniën en Protec-

toraten . . . . . . . . . . 
Britsch-Indië . . . . . . 
Vereenigde Staten van Amerika 
Mexico . . ........ . 
China . 
Afghanistan . . . 
Nieuwe Hebriden 
Irak ..... . 
Letland . ... . . 
Vrije Stad Danzig . 
N icaragu1t. . . .• . 
Republiek Salvador 
Venezuela . ... . 
Albanii' ..... . 

ieuw-Zeeland 
Paraguay ..... . 
Zuid-Afrikaansche Unie 

R oepnaP1en. 
HSA- HSZ 
I 
J 
K 
LAA-L Z 
LOA-LVZ 
LZA-LZZ 
M 
N 
OAA- OBZ 
OHA-OHZ 
OKA- OKZ 
0 A-OTZ 
OUA-OZZ 
PAA-PIZ 
PJA-P,JZ 
PKA-POZ 
PPA-PYZ 
PZA-PZZ 
Q 

RAA-RQZ 
RVA-RVZ 
RXA-RXZ 
RYA-RYZ 
SAA-SMZ 
SPA-SRZ 
SUA-SUZ 
SVA-SZZ 
TAA-TCZ 
TFA- TFZ 
TGA-TGZ 
TIA-TIZ 
TSA- TSZ 
UHA-UHZ 
UIA-UKZ 
ULA-ULZ 

UNA-UNZ 
UOA-UOZ 
VAA-VGZ 
VHA-VMZ 
VOA-VOZ 

VPA-VSZ 
VTA-VWZ 
w 
XAA-XFZ 
XGA-XUZ 
YAA- YAZ 
YHA- YHZ 
YIA-YJZ 
YLA-YLZ 
Yl\1.A- YMZ 
YNA-YNZ 
YSA- YSZ 
YVA-YVZ 
ZAA-ZAZ 
ZKA- ZM:Z 
ZPA-ZPZ 
ZSA- ZUZ 

§ 2. De roepnamen bestaan ui t : 
a) drie letters voor de vaste stations en de 

landstations ; 
b) vier letters voor de scheepsstations; 
c) vijf letters voor de luchtvaartuigstations; 
d) · de letter of letters tot aanduiding der 

Hationalitei t en een enkel cijfer, gevolgd door 
een groep van ten hoogste drie letters, voor de 
particuliere stations voor proefnemingen. 

§ 3. In den radiodienst voor de luchtvaart 
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kan het luchtvaartuigstation, nadat de verbin
ding door middel van den roepnaam van vijf 
letters tot stand is gebracht, een verkorten 
roepnaam gebruiken, welke als volgt is samen
.gesteld: 

a) voor radiotelegrafie, uit de eerste en de 
laatste letter van den volledigen roepnaam 
van vijf letters; 

b) voor radiotelefonie, uit den geheel en of 
gedeel tel ij ken naam van den e igenaar van het 
luchtvaartuig (maatschappij of particulier) ge
volgd door de twee laatste letters van het in
schrijvingskenmerk. 

§ 4. (1) De 26 letters van het alphabet 
kunnen voor de samenstelling van roepnamen 
worden gebruikt ; de van accenten voorziene 
letters zijn niet toegelaten. 

(2) Nochtans mogen de volgende samen
stell ingen van letters niet a ls roepnamen wor
den gebruikt: 

a) samenstelli ngen, die beginnen met A of 
B , welke twee letters alleen bestemd zij n voor 
het aardrijkskundige gedeel te van het Inter
nationaal seinboek; 

b) samenstellingen, die met noodseinen of 
andere seinen van denzelfden aard zouden 
kunnen worden verward; 

c) samenstellingen. welke a ll een bestemd 
zijn voor in het radioëlectrische verkeer te ge
bruiken verkortingen; 

d) voor wat I uchtvaartuigstations betreft, 
samenstellingen, die de letter W als tweede 
letter bevatten. 

§ 6. (1) Elk land kiest de roepnamen van 
zijn stations - uit de internationale serie, die 
aan dat l and is toegewezen; het deèlt den aan 
elk dezer stations toegekenden roepnaam aan 
het Internationaal bureel mede. 

(2) H et Internationaal bureel ziet er op 
toe, dat eenzelfde roepnaam niet aan meer 
dan één station wordt verleend en dat roep
namen, die met noodseinen of andere se inen 
van denzelfden aard zouden kunnen worden 
verward, aan geen enkel station worden toe
gekend. 

Inspectie van de stations. 

Art. 15 . § 1. Mobiele stations, die inge
schreven zijn in een kolonie, bezitting of pro
tectoraat, kunnen, wat de verleening van ver
gunningen betreft, beschouwd worden als te 
behooren onder het gezag van die kolonie, be
zitting of protectoraat. 

§ 2. D e bevoegde Administratiën van de 
landen, welke een mobiel station aandoet. 
kunnen overl egging van de vergunning 
e ischen; deze vergunning moet zoodanig wor
den bewaard, dat zij onverwijld kan worden 
getoond. Indien de vergunning niet kan wor
den getoond, of indien klaarblij kelijke afwij
kingen vastgesteld worden, kunnen deze Ad
ministratiën overgaan tot de inspectie van de 
radio-inrichtingen, ten einde zich er van te 
overtu igen, dat deze aan de voorwaarden van 
dit reglement voldoen. 

§ 3. {1) W anneer een Administratie zich 
verplicht heeft gezien om tot den in voren
staande § 2 bedoelden maatregel haa r toe
vlucht te nemen, doet zij daarvan onmiddell ij k 
mededeel ing aan de Administratie, waartoe 
het betrokken mobiele station behoort. Overi-

gens wordt, in voorkomende gevallen , gehan
deld als bij artikel 12 is voorgeschreven. 

(2) De gemachtigde van de Administratie, 
die het station inspecteerde, moet, a lvorens dit 
te verlaten, van zij n bevindingen mededeeling 
doen aan den gezagvoerder of aan den ver
antwoordelijken persoon {artikel 8) of aan hun 
plaatsvervanger. 

§ 4. Met betrekking tot de techn ische voor
waarden en die betreffende de exploitatie, 
waaraan de van een vergunning voorziene 
mobiele stations voor den internationa len ra
diodienst moeten voldoen, verbinden de ver
dragsluitende R egeeringen zich om aan vreem
de mobiele stations, die zich tijdel ij k in haar 
territoriale wateren bevinden of zich tijdelijk 
op haar grondgebied ophouden, geen stren
gere voorwaarden op te leggen dan die, welke 
in dit reglement zijn voorzien. D eze voorschrif
ten doen in niets afbreuk aan de bepalingen, 
die als behoorende tot het gebied van het ver
drag voor de beveiliging voor menschenlevens 
op zee, niet in d it reglement zijn vastgesteld. 

Voorwaarden, waaraan de mobiele stations 
moeten voldoen. 

Art. 16 . § 1. (1) De mobiele stations moe
ten zoodanig worden ingerich t, dat zij , met 
betrekking tot de frequenties en de golf typen, 
aan de a lgemeene bepalingen beantwoorden 
die het onderwerp van arti kel 5 uitmaken'. 
Volgens deze bepalingen zal het gebruik door 
mobiele stations van gedempte golven {type 
B) van een frequentie kl e iner dan 375 Kp/s 
(golflengte grooter dan 800 M.) met ingang 
van den lsten J anuari 1930 verboden zijn. 

{2) Voorts zullen met ingang van den l sten 
J anuari 1930 op mobiele stations geen nieuwe 
in richtingen voor het zenden met golven van 
het type B mogen worden aangebracht, tenzij 
deze zendinrichtingen, met vol vermogen wer
kende, m inder verbruiken dan 300 watt ge
meten aan de -primaire zijde van _den iaag
frequent-voedi ngstransformator. 

{3) Ten slotte zal het gebruik van golven 
van het type B met ingang van den lsten 
J anuari 1940 voor a lle frequenties verboden 
zijn, beha! ve voor de zenders, die aan deze! fde 
voorwaarden van vermogen, als hiervoren be
doeld, beantwoorden. 

§ 2. (1 ) Elk station aan boord van een 
sch ip of van een luchtvaartuig, dat een zee
route volgt, en dat, ingevolge een internatio
nale overeenkomst, verpl icht met radiotoestel
len is u itgeru t, moet in staat zijn om op de 
golf van 500 Kp/s (600 M . ), typen A2 of B , 
te zenden en te ontvangen. De scheepsstations 
moeten bovendien de golf van 375 Kp/s (800 
M.), type A2 (of B , met voorbehoud van de 
bepali ngen van bovenstaande § 1) kunnen ge
bruiken. 

(2) D e luchtvaartuigstations moeten met de 
golf van 333 Kp/s (900 M.) typen A2 of A3 
{of B , met voorbehoud van de bepalingen van 
bovenstaande § 1) kunnen zenden en ontvan
gen. 

§ 3. {1) Boven en behalve de hiervoren 
bedoelde' vaste golven, mogen de mobiele sta
tions, ingericht voor het uitzenden van golven 
van de typen A l , A2 of AS, all e in artikel 5 
toegestane golven gebruiken. 

(2) H et gebruik van golven van het type , 
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B is slechts voor de volgende frequenties (golf
lengten) toegestaan: 

Kp/s Meter 
375 800 
410 730 
425 705 
454 660 

Kp/s 
500 
665 

1000 
1364 

Meter 
600 
450 
300 
220 

(3) Het gebruik van de golf van het type 
B van 665 Kp/s (450 M.) is voortaan verbo
den in streken, waar deze golf den omroep 
kan storen. 

(4) Het gebruik voor verkeer van de golf 
van het type B van 1000 Kp/s (300 M.) is 
voortaan verboden tusschen de uren 18.00 en 
00.00, plaatselijke tijd, en zal op alle tijdstip
pen, uiterlijk met ingang van den lsten Ja
nuari 1930, geheel verboden zijn. Nochtans 
zal diezelfde golf van het type B van 1000 
Kp/s (300 M.) nog voor onbepaalden tijd en 
zonder beperking ten aanz ien van de uren mo
gen worden gebruikt door stations aan boord 
van visschersvaartuigen, voor radiopeilingen 
tusschen die stations, mits de omroep niet 
wordt gestoord. 

§ 4. Alle toestellen op mobiele stations, in
gericht voor het zenden met golven van het 
type Al tusschen 125 en 150 Kp/s (2400-
2000 M.) moeten het gebruik toelaten van 
minstens drie , uit dezen band gekozen, fre
quenties en moeten een snell en overgang van 
de eene op de andere van deze frequentieB 
kunnen verzekeren. 

§ 5. (1) Alle stations aan boord van ver
plicht met radiotoestellen uitgeruste schepen 
moeten in staat zijn de golf van 500 Kp/s 
(600 M.) te ontvangen en voorts alle golven, 
die noodig zijn voor de uitvoering van den 
dienst, dien zij verzorgen. 

(2) Met ingang van den lsten J anuari 1932 
moeten zij in staat zijn, op dezelfde frequen
_t ies, golven van het type Al en A2 gemakke
lijk en doeltreffend te ontvangen. 

§ 6. De in den mobielen dienst gebruikte 
zendtoestell en moeten van inrichtingen voor 
het verminderen van het vermogen zijn voor
zien. Deze bepaling is niet van toepassing op 
zenders waarvan het primaire vermogen 300 
watt niet overschrijdt. 

§ 7. De ontvangtoestellen moeten zoodanig 
zijn, dat de stroom, dien zij in de antenne 
induceeren, zoo ger ing mogelijk is en de in de 
nabijheid zijnde stations niet hindert. 

§ 8. Wijziging van de frequentie der zend
en ontvangtoestellen v.an elk mobiel station 
moet zoo vlug mogelijk kunnen geschieden. 
Alle inrichtingen moeten zoodanig · zijn, dat, 
wanneer eenmaal verbinding is verkregen, de 
tijd, noodig voor het overgaan van zenden op 
ontvangen, en omgekeerd, zoo kort mogelijk 
-is. 

Oproep- en luistergolven . 

Art. 17. § 1. (1) In den band gelegen 
tusschen 360 en 515 Kp/s (830-580 M.) zijn 
alleen de volgende golven van het type B 
toegelaten : 375, 410, 425, 454 en 500 Kp/s 
(800, 730, 705, 660 en 600 M .) . 

(2) De algemeene oproepgolf, die door 
ieder mobiel station aan boord van een ver
p licht met een radio-i~richting uitgerust schip 
e n door de kuststations moet worden gebez igd, 

is de golf van 500 Kp/s (600 M.) (Al, A2 of 
B) . 

(3) Buiten de golf van 500 Kp/s (600 M.) 
is het gebruik van golven van alle typen, ge
legen tusschen 485 en 515 Kp/s (620-580 M.), 
verboden . 

(4) De golf van 500 Kp/s (600 M.) is de 
internationale oproep- en noodgolf. Zij mag, 
mits met mate, voor andere doeleinden worden 
gebezigd, indien zij niet de nood-, spoed-, 
veiligheids- of oproepseinen stoort. 

( 5) De kuststations moeten in staat zijn, 
minstens één golf buiten en behalve die van 
500 Kp/s (600 M.) te gebruiken. Deze aan
vullingsgolf wordt in de naamlijst onderstreept, 
om aan te duiden, dat zij de normale werkgolf 
van het station is. De aldus gekozen aanvul
lingsgolven kunnen dezelfde zijn als die der 
scheepsstations, of kunnen verschillend zijn . In 
alle gevallen moeten de werkgolven der kust
stations zoodanig gekozen worden, dat storing 
met naburige stations vermeden wordt. 

(6) Buiten de normale, in de naamlijst on
derstreepte, werkgolven mogen de kust- en 
scheepsstations in den toegelaten band de aan
vullingsgolven gebruiken, die zij geschi kt oor
deelen. Deze golven worden in de naamlijst 
vermeld zonder onderstreping. 

§ 2. (1) Ten einde de veiligheid van men
schenlevens op zee (schepen) en boven de zee 
(luchtvaartuigen) te verhoogen, moeten alle 
stations van den mobielen dienst van de zee
vaart, tijdens den duur van hun openstelling, 
de noodige maatregelen nemen tot verzekering 
van den luisterdienst op de noodgolf (500 
Kp/s = 600 M.) tweemaal per uur, gedurende 
drie minuten, te beginnen met de 15e en de 
45e minuut van ieder uur, middelbare tijd 
Greenwich. 

(2) De stations die een radiotelegrafischen 
verkeersdienst, persdienst enz. met schepen 
op zee onderhouden. moeten gedurende de bo
ven aangeduide tijdruimten het stilzwijgen 
bewaren. Alleen de in artikel 19, §§ 25 tot 
27, bedoelde uitzendingen mogen gedurende 
die t ijdruimten plaats vinden. 

(3) Bij wijze van uitzondering mogen ech
ter de l and- en scheepsstations die voor het 
verkeer met ongedempte golven zijn uitgerust, 
gedurende die t ijdruimten doorgaan met wer
ken , als zij in staat zijn terzelfder tijd een 
voldoenden I uisterdienst op de noodgolf te 
onderhouden, zooals in alinea (1) van deze 
paragraaf is bepaald. 

§ 3. De hieronder volgende regelen moeten 
in acht worden genomen bij de exploitatie van 
de stations van den mobielen dienst, die gol
ven van het type A l gebruiken van den band 
van 100 tot 160 Kp/s (3000-1875 M.), welke 
is toegewezen aan den mobielen dienst: 

a) Ieder kuststation, dat verbinding op een 
lange ongedempte golf onderhoudt, moet, ten
zij in de naamlijst anders is vermeld, luisteren 
op de golf van 143 Kp/s (2100 M.). Het kust
station verzendt al zijn berichten op de golf 
of golven . die aan dat station in het bijzonder 
zijn toegekend. 

b) Wanneer een mobiel station op een lan
ge ongedempte golf in verbinding wenscht te 
treden met een ander station van den mobie
len dienst moet het de golf van 143 Kp/s 
(2100 M.)' gebruiken, tenzij in de naamlijst 
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anders is vermeld. Deze golf, welke wordt 
aangewezen als a lgemeene verkeersgolf, moet 
worden gebezigd: 

1 °. voor den oproep en de beantwoording 
van den oproep. 

2°. voor het seinen van de teekens, die aan 
de overbrenging der berichten voorafgaan. 

c) Nadat een mobiel station de verbinding 
met een ander station van den mobielen dienst 
op de algemeene verkeersgolf tot stand heeft 
gebracht, kan het zijn berichten op een wille
keurige golf van den toegelaten band over
se inen, op voorwaarde, dat het de correspon
dentie van een kuststation of een correspon
dentie, die op de roepgolf aan den gang is, 
n iet stoort. 

d) Ten einde gelegenheid te geven voor be
richtenwisseling met andere stations van den 
mobielen dienst, moet, in het algemeen , elk 
mobiel station dat voor den dienst op lange 
ongedempte golven is uitgerust en n iet bezig 
is met een berichtenwisseling op een andere 
golf, t ijdens de uren vastgesteld voor de cate
gori e, waartoe bedoeld station behoort, gedu
rende 10 minuten, namelijk van het begin van 
de 35e tot het begin van de 45e minuut van 
elk uur, middelbare tijd Greenwich, op de 
golf van 143 Kp/s (2100 M . ) terugkomen. 

e) (1) De kuststations zenden hun ver
keerslij sten op bepaalde, in de naamlijst be
kend gemaakte uren uit op de golf of golven, 
die aan deze stations zijn toegewezen. 

(2) Buiten de uren, a ldus vastgesteld voor 
deze uitzending van hun verkeerslijsten, kun
nen de kuststations de mobiele stations op elk 
ander uur afzonderlijk oproepen, naar gelang 
van de omstandigheden of van de correspon
dentie, d ie zij hebben te voeren. Deze afzon
derlijke oproepen mogen worden uitgezonden 
op de golf van 143 Kp/s (2100 M . ) in streken, 
waar geen druk verkeer is. 

/) De bijzondere bepalingen omtrent den 
dienst, die door landstations uitgerust met 
lange ongedempte golven wordt uitgeoefend, 
worden in de naamlijst in een afzonderlijke 
verwijzing nauwkeurig aangegeven. 

N oodinrichtingen. 

Art. 18. § 1. H et verdrag voor de beveili 
ging van menschenl evens op zee bepaalt, wel
ke schepen van een noodinrichting voorzien 
moeten zijn, en stelt de voorwaarden vast, 
waaraan de inrichtingen van deze soort moe
ten voldoen. 

§ 2. Bij het gebruik van noodinrichtingen 
moeten a lle voorschriften van dit reglement 
in acht worden genomen. 

Nood-, alarm-, spoed- en veiligheidsseinen. 

Noodsein. 

Art. 19. § 1. H et noodsein bestaat u it de 
groep • • • --- • • • welke aankondigt, dat 
het sch ip of het I uchtvaartuig of ieder ander 
middel van vervoer, waarop het station, dat 
het uitzendt, zich bevindt, in ernstig en drei
gend gevaar verkeert en onmiddellijke hu lp 
vraagt. 

No o d o p r o e p. 
§ 2. (1) De noodoproep bevat het nood

sein, driemaal geseind, gevolgd door het woord 

DE en den roepnaam van het in nood verkee
rende mobiele station, driemaal gese ind. Deze 
oproep heeft volstrekten voorrang boven a ll e 
andere overseiningen. Alle mobiele stations of 
landstations, die den oproep hooren, moeten 
onmiddell ij k elke oversein ing staken, die de 
noodoproepen of de noodberichten zou kunnen 
storen, en uitluisteren op de golf, waarmede 
de noodoproep wordt uitgezonden. Deze op
roep mag niet tot een bepaald station worden 
gericht. 

(2) Dezelfde regelen gelden voor den radio
telefonischen noodoproep, welke in de gespro
ken uitdrukking MAYDAY (overeenkomende 
met de Fransche uitspraak van de ui tdrukking 
,,m'aider") · bestaat. 

N o o d b e r i c h t. 

§ 3. Het noodber icht bevat den noodoproep 
gevolgd door den naam van het schip, lucht
vaartuig of vervoermiddel in nood, en door 
aanwijzingen betreffende de plaats hiervan , 
den aard van het noodgeval en den aard van 
de gevraagde hulp. 

§ 4. Als het een schip of een luchtvaartu ig 
boven of op zee betreft, moet de plaats in het 
algemeen in breedte en lengte (Greenwich) 
worden uitgedrukt, met gebruikmaking van 
cijfers voor de graden en minuten, vergezeld 
van een der woorden NORTH of SOUTH en 
een der woorden EAST of ·wEST. E en punt 
scheidt de graden van de minuten. Eventueel 
kunnen de ware pei ling en de a fstand in zee
mijlen met betrekking tot een bekend aard
r ij kskundig punt worden opgegeven. 

§ 5. De noodoproep en het noodbericht wor
den slechts verzonden met goedvinden van den 
gezagvoerder of van den verantwoordelijken 
persoon van het schi p, luchtvaartu ig of elk 
a nder middel van vervoer, waarop het mobiele 
station zich bevindt. 

§ 6. Een station aan boord van een schip in 
nood moet den noodoproep seinen met de golf 
van 500 Kp/s (600 M.), bij voorkeur van het 
type A2 of B. Deze oproep moet zoo spoedig 
mogelijk door het noodbericht gevolgd worden. 

§ 7. De noodoproep en het noodbericht moe
ten met tusschenpoozen worden herhaald, tot
dat een antwoord wordt ontvangen, en wel in 
het bijzonder gedurende de perioden van stil
zwijgen, bedoeld in artikel 17, § 2. De tusschen
poozen moeten echter voldoend lang zijn, opdat 
de stations, die zich gereed maken om den 
oproep te beantwoorden, tijd hebben hun zend
toestell en jn werking te stell en. Ingeval het 
scheepsstation in nood geen antwoord ontvangt 
op een noodoproep of op een noodberich t _ ge
seind met de golf van 500 Kp/s (600 M.) , 
mogen de oproep en het bericht worden her
haald op elke andere beschikbare golf, met 
behulp waarvan de aandacht zou kunnen 
worden getrokken. 

§ 8. Bovendien kan een moiliel station, het
welk bevindt dat een ander mobiel station in 
nood is, het noodbericht seinen, op voorwaar
de, dat: 

a) het station in nood niet in staat is het 
zelf te seinen; 

b) de gezagvoerder ( of zijn vervanger) van 
het schip, luchtvaartuig of ander m iddel van 
vervoer, waarop het tusschenbeide komend 
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station zich bevindt; oordeelt dat verdere hulp 
noodig is. 

§ 9. (1) De stations, die een noodbericht 
ontvangen van en mobiel station, dat zich 
zonder eenigen twij fel in hun nabijheid be
vindt, moeten daarvan onmiddellijk reçu ge
ven (zie §§ 15 en 16 hieronder), daarbij zorg 
dragende dat zij de overseining van het reçu, 
dat door andere stations van genoemd bericht 
wordt gegeven, niet storen. 

(2) De stations, die een noodbericht ont
vangen van een mobiel station, dat zich zon
der eenigen twijfel niet in hun nabijheid be
vindt, moeten een korte tijdruimte laten voor
bijgaan, voordat zij daarvan reçu geven, ten 
e inde stations, die dichter bij het in nood ver
keerende mobiele station zijn, gelegenheid te 
geven om te antwoorden en ongestoord reçu 
te geven. 

No o d v e r k e e r. 

§ 10. H et noodverkeer omvat alle berich
ten betreffende de hulp die het in nood ver
keerende mobiele station onmiddellijk noodig 
heeft. 

§ ll. Alle onder het noodverkeer vallende 
berichten moeten het noodsein bevatten, het
welk vóór den tijd van aanneming wordt ge
eind. 

§ 12. De leiding van het noodverkeer · be
rust bij het in nood verkeerende mobiele sta
tion, of bij het mobiele station, dat met toe
passing van de bepalingen van § 8, letter a) 
den noodoproep heeft uitgezonden. Deze sta
tions kunnen de leiding van het noodverkeer 
aan een ander station a fstaan. 

§ 13. Alle stations, die zich in het gebied 
van de noodcorrespondentie bevinden, maar 
die niet deelnemen aan deze correspondentie, 
moeten zich er van onthouden, de noodgolf te 
gebruiken, totdat het noodverkeer geëindigd 
is. Zoodra dit verkeer op de noodgolf tot stand 
is gebracht, mogen de mobiele stations, die 
daaraan niet deelnemen, hun normalen dienst 
op de andere toegelaten golven van het type 
Al voortzetten, indien niets deze stations be
let, wanneer zij aldus handelen, de noodbe
richten goed te ontvangen. 

§ 14. (1) Als het noodverkeer geëindigd is 
en het n iet langer noodig is het stilzwijgen te 
b~waren, zendt het station, dat de leiding van 
dit verkeer heeft gehad, op de noodgolf een 
aan CQ gerichte mededeeling dat het nood
verkeer geëindigd is. Dit bericht verkrijgt den 
volgenden vorm: Roepnaam CQ (driemaal), 
woord DE, roepnaam van het station, dat het 
bericht seint, noodsein, tijd van aanneming 
van het bericht, naam en roepnaam van het 
mobiele station dat in nood verkeerde, de 
woorden "trafic détresse terminé" (noodver
keer geëindigd). 

(2) Dit bericht wordt, zoo nood ig, her
haald op de andere golven, waarop het nood
verkeer heeft plaats gevonden. 

Reçu van een noodbericht. 

Herha li ng van ee n noodopro e p 
of van een nood bericht. 

§ 15. Het reçu van een noodbericht wordt 
in den volgenden vorm gegeven : 

Roepnaam van het mobiele station in nood 

(driemaal), woord DE, roepnaam van het 
station dat reçu geeft (driemaal) , groep RRR, 
noodsein. 

§ 16. Elk mobiel station, dat van een 
noodbor icht reçu geeft, moet zoo spoedig mo
gelijk zijn naam en plaats (in den vorm aan
geduid in § 4) opgeven, daarbij zorg dragende, 
dat het geen andere stations stoort, die gun
stiger liggen om onmiddellijk hulp aan het 
station in nood te verl eenen. 

§ 17. Als een mobiel station, dat onge
dempte golven gebruikt, welke niet gelegen 
zijn in den band van 485 tot 515 Kp/s (620-
580 M.), buiten de aan do golf van 500 Kp/s 
(600 M.) opgelegde perioden van stilzwijgen, 
een noodbericht hoort, uitgezonden op de golf 
van 500 Kp/s (600 M .) en indien het schip, 
luchtvaartui g of ander middel van vervoer, 
waarop dat station zich bevindt, niet in staat 
is hulp te verleenen, moet genoemd station 
a ll e mogelijke maatregelen nemen om de aan
dacht te trekken van andere mobiele stations 
in de buurt, die op niet in bovengenoemden 
band gelegen golven werken. 

§ 18. Herhalingen van den noodoproep of 
van het noodbericht, door andere mobiele sta
tions dan het in nood verkeerende station, zijn 
slechts toegelaten met goedvinden van den ge
zagvoerder ( of van zijn vervanger) van ge
noemde stations, welke daarbij zorg dragen, 
dat zij geen storing door noodelooze herhalin
gen verwekken. 

§ 19. Een station dat een noodoproep of een 
noodbericht herhaalt, voegt daaraan aan het 
slot het woord DE toe, gevol gd door zijn e igen 
roepnaam, driemaal geseind. . 

§ 20. Ingeval een station een noodoproep 
of een noodbericht ontvangt, maar niet in 
staat is hulp te verleenen en aanleiding heeft 
te den ken dat van het nood bericht geen reçu 
is gegeven, moet het d it bericht met vol ver
mogen op de noodgolf herhalen en a lle noodi
ge maatregelen nemen om de autoriteiten, 
wier tusschenkomst van nut kan zijn, in te 
lichten. 

A u t o m a t i s c h a I a r m s e i n. 

§ 21. De samenstelling van het automatisch 
a larmsei n moet aan de volgende voorwaarden 
beantwoorden: 

a) Dit sein moet zonder bezwaar met de 
hand of met een automatisch toestel kunnen 
worden gegeven, met een nauwkeurigheid, wat 
de tijdmaat betreft, die niet grooter moet zijn 
dan die van een horloge of een klok, welke de 
seconden aanwijzen. 

b) De samenstelling van dit sein moet dui
delijk te ond rscheiden en gemakkelijk te her
kennen zijn door iemand, die het morse-alpha
bet niet kent, en moet zich kunnen leenen 
voor den gemakkelijken en goedkoopen aan
maak van een automatisch ontvangtoestel , dat: 

1° . aanslaat op het alarmsein, zelfs wan
neer tal r ijke stations werken en ook a ls er 
luchtstoringen zijn; 

2°. niet in werking wordt gebracht door 
krachtige seinen of luchtstoringen, als deze 
niet gepaard gaan met het alarmsein; 

3°. even gevoelig is als een ontvangtoestel 
met kristaldet€ctor, verbonden aan dezelfde 
antenne; 
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4°. waarschuwt als zijn werking ophoudt 
normaal te zijn. 

c) Genoemde samenstelling moet verschil
len van het sein, dat voor het regelen en wer
ken van den variometer wordt gebru ikt. 

d) Voordat een automatisch toestel voor 
het ontvangen van het alarmsein wordt goed
gekeurd voor het gebruik van schepen, di e tot 
een Administratie behooren, moet deze door 
practische proeven, die onder passende om
standigheden, wat storing aangaat, genomen 
zijn, er van overtuigd zijn, dat het toestel aan 
de voorschriften van dit reglement voldoet. 

e) Het volgende alarmsein wordt reeds nu 
erkend: een serie van twaalf in één minuut 
geseinde strepen; de duur van elke streep be
draagt vier seconden en de duur van de tus
schenruimte tusschen twee strepen één seconde. 

/) Dit bijzonder se in moet enkel ten doel 
hebben, de toestellen, die gebruikt worden 
om a larm te maken, in werking te stellen. 
H et mag alleen gebruikt worden om aan te 
kondigen, dat het noodsein gaat volgen. 

g) H et aannemen van het type alarmsein, 
vermeld onder e), belet een Administratie niet 
machtiging te verleenen voor het gebruik 
van een automatisch toestel, dat beantwoordt 
aan de hiervoren vastgestelde voorwaarden en 
dat door het reglementaire noodsein 

. ( • · · - - - • • • ) in werking wordt gebracht. 

Spoed sein. 

§ 22. (1) H et spoedsein bestaat uit de 
groep XXX, verscheiden malen herhaald en 
geseind met behoorlijke scheiding tu schen de 
letters van elke gI'oep en tusschen de opeen
volgende g-roepen; het wordt v66r een oproep 
geg~ven. Dit sein duidt aan, dat het roepende 
station een zeer dringend bericht heeft over 
te brengen betreffende de veiligheid van het 
schip, het luchtvaartuig of het vervoermiddel, 
waarop dit station zich bevindt van een 
schip, luchtvaartuig of ander ve:voermiddel 
dat in zicht is, of wel betreffende de veilig
heid van eenig persoon aan boord of in zicht 
daarvan. In den radiodienst voor de lucht
vaart wordt als spoedsein, voor radiotelefonie 
en _radiotelegrafie, de uitdrukking PAN ge
bezigd, wanneer een luchtvaa rtuigstation ken
nis wil geven van averij, die het luchtvaar
tuig noodzaakt te landen, zonder dat onmid
dellijke hulp noodi g is. In geval van radio
tele~rafie moeten de drie letters goed ge
scheiden worden, opdat de teekens AN niet 
overgaan in het teeken P. 

(2) Het spoedsein heeft voorrang boven 
a lle andere ber ichten. behalve noodberichten, 
en alle mobiele stations of landstations die 
het hooren , moeten zorgen, dat zij de over
se i ning van het spoedverkeer niet storen. 

(3) In het algemeen mag het spoedsein 
all een gebezigd worden, als het station dat 
het uitzendt, zich tot een bepaald st~tion 
richt. 

§ 23. (1) De mobiele stations, die het 
spoed ein hooren , moeten minstens dri e minu
ten blijven uitluisteren. Na afloop hiervan 
kunnen zij, indien geen spoedbericht gehoord 
is, hun normalen dienst hervatten. 

(2) E chter kunnen land- en scheepssta
tions , die bezig zijn op andere toegelaten gol 
ven dan die, welke voor de overbrenging van 

het spoedsein en den daarop volgenden oproep 
wordt gebru ikt, zonder onderbreking met hun 
normale werkzaamheden doorgaan. 

§ 24. Het spoedsein mag slechts met goed
vinden van den gezagvoerder of den verant
woord~lijken persoon van het schip, het lucht
vaartuig of elk ander middel van vervoer 
waarop zich het mobiele station bevindt, wor'. 
den verzonden. 

V e i I i g h e i d s s e i n. 

§ 25. Het veiligheidssein bestaat in de 
over~eining van de groep TTT, met goed ge
scheiden letters, gevolgd door het woord DE 
en den roepnaam van het station, dat het 
uitzendt. H et kondigt aan, dat d it station 
een bericht gaat seinen, hetwelk betrekking 
heeft op de veiligheid der navigatie, of be
langrijke inlichtingen geeft met betrekking 
tot meteorologische wa arschuwingsberichten. 

§ 26. Het veiligheidssein en het veiligheids
bericht worden geseind met de gol f van 500 
Kp/s (600 M.) en, naar omstandigheden met 
de normale luistergolf van de scheep;- en 
1 uchtvaartu igstations. 

§ 27. H et veil igheidssein wordt éénmaal 
geseind gedurende de eerstvolgende periode 
van stilzwijgen (artikel 17, § 2) en wel tegen 
het ,einde van die periode. Alle stations, d ie 
het opvangen, moeten op de normale roep
golf (scheepsstations) of op de toegestane golf 
(luchtvaartuigstations) blijven luisteren, totdat 
het door he t vei l igheidssein aangekondigde 
bericht geëindigd is. De overseining van dit 
bericht begint onmiddellijk na het e inde van 
de periode van sti lzwijgen. 

Diensttijden van de stations van den 
mobielen dienst. 

L a n d s t a t i o n s. 

Art. 20. § 1. (1) De landstations hebben 
zooveel mogelijk onafgebroken dag- en nacht
dienst. Bepaalde landstations kunnen echter 
een beperkten diensttijd hebben. Elke Admi
nistratie of gemachtigde particuliere onder
neming, aan welke daartoe door de wetten 
van haar land het recht is toegekend, bepaalt 
de di ensturen der onder haar gezag geplaatste 
landstations. 

(2) Landstations, die niet onafgebroken 
dienst hebben, mogen niet sluiten, voordat zij: 

1 ° alle handelingen hebben verricht, die 
haar grond v inden in een noodoproep; 

_2° all e radiotelegrammen hebben gewissel d, 
di e afkomstig zijn van of bestemd zijn voor 
mobiele stations, welke zich in hun werkings
geb ied bevinden en zich hebben gemel d voor
d.~t de werkzaamheden werkelijk geëindigd 
ZIJn. 

(3) De luchtvaartstations hebben een door
loopenden dienst tijdens den geheelen duur 
van het vliegen in den sector of de sectoren 
van de route(s) waarvoor het betrokken sta
t ion den radiodienst onderhoudt. 

§ 2. (1) 
nationalen 
worden de 
verdeeld: 

S c h e e p s s t a t i o n s. 

M et betrekking tot den inter
dienst van het openbaar verkeer 
scheepsstations in drie categorieën 
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l ste categorie: stations met onafgebroken 
dienst; 

2de categorie: stations met een bepaalden 
dienst, van beperkten duur; 

3de categorie : stations waarvan de dienst
tijd korter is dan die vastge
steld voor stations gerang
schikt in de 2de categorie 
en stations zonder bepaalden 
diensttijd. 

(2) De bepalingen van § 1, alinea (2) van 
dit ar t ikel worden op scheepsstat ions stipt toe
gepast, voor zoover den noodse indi enst betreft, 
en, zooveel mogelijk, overeenkomstig den geest 
van het bepaalde onder 2° van genoemde 
alinea. 

(3) H et behoort tot de taak van elk der 
verdragsluitende Regeeringen, een doeltreffen
de dienstuitvoering op de scheepsstations van 
haar nationaliteit te verzekeren door de aan
wezigheid op die stations voor te schrijven 
van het vere ischte aantal telegrafisten, waarbij 
rnkening wordt gehouden met haar wetgeving 
ter zake. 

(4) Gédurende de vaart oefenen de in de 
2de categorie gerangschikte scheepsstations 
hun dienst uit als volgt: 

a) in geval van korte overtochten, geduren
de de uren, va tgesteld door de Administratie, 
waartoe zij behooren; 

b) in andere gevallen, minstens gedurende 
den tijd, die voor deze stations in bijlage 5 is 
aangegeven. In de vergunning wordt van d&
zen d iensttijd melding gemaakt. 

L u c h t v a a r t u i g s t a t i o n s. 

§ 3. De luchtvaartu igstations worden in 
twee categorieën verdeeld: 

l ste categorie: stations, die dienst doen 
gedurende den geheelen duur 
van de vlucht ; 

2de categorie: stations, die geen bepaal de 
diensttijden hebben. 

§ 4. Wat den international en dienst van het 
openbaar verkeer der mobiele stations betreft, 
moet het personeel van deze stations minstens 
bestaan uit : 

a) voor de mobiele stations der l ste cate
gorie : een telegrafist in het bezit van het cer
t ificaat der l ste klasse; 

b) voor de mobiele stations der 2de cate
gorie: een telegrafist in het bezit van het cer
t ificaat der l ste of der 2de klasse; 

c) voor de mobiele stations der 3de cate
gorie: een telegrafist, die met goed gevolg 
het examen voor het verkrijgen van het certi
ficaat der 2de klasse heeft afgelegd. 

Gegevens die in de vergunning moeten 
voorkomen. 

A rt. 21. De Regeer ing, die de vergunning 
voor een scheeps- of luchtvaartuigstation af
geeft, vermeldt daarin de categorie, waarin 
dat station is ingedeeld. Als het een scheeps
station betreft, dat in de 2de categorie is ge
rangsch ikt, maakt de vergunning ook melding 
van den diensttijd, die, overeenkomstig de 
aanwijzin;;en van bijlage 5, voor het station 
geldt. 

Adres van radioteleg,·ammen. 
Art. 22. § 1. ( 1) H et adres van rad iotele-

grammen, die voor mobiele stations zijn be
stemd moet zoo volledig mogelijk zijn; het 
moet 'als volgt zijn samengesteld: 

a) de naam of aanduiding van den ge
adresseerde met de aanwijzingen, welke verder 
noodig mochten zijn ; 

b) de naam van het schip of, in geval van 
een luchtvaartui g, de roepnaam, zooals deze 
in de eerste kolom van de naamlijst voor
komen; 

c) de naam van het landstation, dat met de 
overbrenging is belast, zooals deze in de naam
lijst voorkomt. 

(2) De naam en de roepnaam bedoeld in 
§ 1 (1) b) kunnen ech ter, op verantwoordelijk
heid van den afzender, vervangen worden door 
de aanduiding van den door het mobiel sta
tion gevolgden weg, aangegeven door den 
naam van de havens van vertrek en aankomst 
of door eenige a ndere daaraan gelijkwaard ige 
aanwijzing. 

(3) Bij de verderseining, over de verkeers
wegen van het algemeen net, van een rad io
telegram, dat van een mobiel station ontvan
gen is, seint het landstation als plaats van 
afzending den naam van het mobiele station, 
waarvan het radiotelegram a fkomstig is, zoo
als deze naam in de naamlijst voorkomt, ge
volgd door den naam van genoemd l and
station. 

§ 2. (1) De mobiele stations, waaraan is 
toegestaan dat zij geen officieele naamlijst der 
telegraafkantoren bezitten, mogen op den 
naam van het telegraafkantoor van bestem
ming den naam van het onderdeel van het 
land en, zoo noodig, den naam van het land 
van bestemming laten volgen, indien zij er 
aan twijfelen, of, zonder deze toevoeging, een 
vlotte verzending verzekerd is. 

(2) De naam van het telegraafkantoor en 
de nadere aanduid ingen worden, in di t geval , 
slechts voor één woord geteld en berekend. De 
ambtenaar van het landstation, die het radio
telegram ontvangt, handhaaft of schrapt deze 
aanwijzingen, of wel wijzigt den naam van 
het kantoor van bestemming, al naar het noo
dig of voldoende is om het radiotelegram 
naar zijn ware bestemming te verzenden . 

V ol gorde van den voor,·ang bij het tot stand 
brengen van verbindingen in den 

mobielen dienst. 

Art. 23. De volgorde van den voorrang bij 
het tot stand brengen van verbindingen in den 
mobielen dienst is de volgende: 

1 ° noodoproepen, noodberichtetl en nood
verkeer; 

2° ber ichten, voorafgegaan door een spoed
sein; 

3° berichten, voorafgegaan door het ve ilig
heidssein; 

4° berichten betreffende radiopeilingen; 
5° alle andere berichten. 

Oproep. 
Art. 24. § 1. (1) In het algemeen behoort 

het mobiele station voor de totstandbrenging 
van de verbinding met het landstation te zor
gen; het mag het l andstation, te dien einde, 
eerst roepen, als het binnen het werkingsge
bied van dit station is gekomen. 

(2) In beginsel mag een landstation, dat 
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berichten heeft voor een mobiel station het
welk zich niet aan dat landstation heeft ge
meld , dit mobiele station pas roepen, als het 
reden hee ft te veronderstellen, dat dit binnen 
zijn bereik is en uitluistert. 

§ 2. (1) De landstations mogen echter op 
bepaalde, tusschen de betrokken R egeeringen 
overeengekomen tijdstippen, hun verkeerslijs
ten uitzenden, be taande uit de roepnamen van 
alle mobiele stations, waarvoor zij berichten 
voorhanden hebben. De landstations, die met 
de golf van 500 Kp/s (600 M .) oproepen, 
seinen de roepnamen van hun lijst in alpha
betische volgorde; de landstations, die ge
bruik maken van ongedempte golven, seinen 
die roepnamen in de volgorde, die hun het 
geschiktst voorkomt. 

(2) In elk geval moeten mobiele stations, 
die bij deze uitzending hun roepnaam opvan
gen, zoo spoedig mogelijk antwoorden, reke- ' 
ning houdende met de voorschriften van § 1, 
hierboven, en met inachtnem_ing, zooveel mo
gelijk_ van de volgorde, waarin zij geroepen 
zijn. Het tijdstip, waarop de landstations hun 
verkeerslijst uit,zenden, a lsmede de frequenties 
en de golftypen, die zij hiervoor bezigen, wor
den in de naamlijst vermeld. 

(3) H et landstation deelt aan ieder betrok
ken mobiel station mede, met welke frequen
t ie en golftype gewerkt zal worden, a lsmede 
op welk tijdstip ongeveer het verkeer kan be
ginnen . 

§ 3. Als een landstation feitelijk tegelijker
tijd opgeroepen wordt door meer dan een mo
biel sta tion, bepaalt het de volgorde, waar"in 
deze stations hun berichten mogen overseinen, 
waarbij het zich a ll een laat le iden door de 
noodzakelijkheid, om elk der roepende stations 
in de gelegenheid te stell en, een zoo groot 
mogelijk aantal radiotelegrammen met het 
1 andstation te wisselen. 

§ 4. ( 1) Als een I andstation den oproep 
van een mobiel station beantwoordt, kan het 
aan dit station, indien het zulks noodig oor
deelt, met behulp van de toepasselijke verkor
tingen vragen om het aantal voorhanden 
radiotelegrammen op te geven. 

(2) Indien inlicht ingen betreffende de 
plaats, route, snelheid of aanleghavens van 
het sch ip, luchtvaartuig of elk ander middel 
van vervoer, waarop het mobiele station zich 
bevindt, aan het landstation noodig voorko
men, vraagt het deze bij kostelooze d ienst-

• nota , gericht aan den gezagvoerder of aan den 
verantwoordelijken persoon van het schip, 
1 uchtvaartuig of ander middel van vervoer, 
waarop het mobiele station zich bevindt, die 
deze inlicht ingen, op zijn verantwoording, a l 
of niet verschaft. H et mobiele station mag 
geen inlichtingen van dien aard aan het land
station geven, dan nadat zij op bovenbedoelde 
wij ze gevraagd en verscha ft zijn . 

§ 5. In het verkeer tusschen kuststations en 
mobiele stations houdt het mobiele station 
zich, in a ll e aangelegenheden betreffende de 
volgorde van overseining, den tijd van over
seining en de onderbreking der werkzaam
heden, aan de aanwijzingen die door het kust
station gegeven worden. Deze bepali ng geldt 
niet voor noodgevall en. 

§ 6. Bij de berichtenwissel ing tusschen mo
biele stations heeft. behalve in geval van 

nood, het geroepen station de regel ing der 
werkzaamheden, zooals die in § 5, hierboven, 
is aangegeven. 

§ 7. · (1) Als een geroepen station niet ant
woordt, nadat de oproep driemaal , met tus
schenpoozen van twee minuten, is geseind, 
moet het oproepen worden gestaakt en kan dit 
eerst 15 m inuten later worden hervat. Alvo
rens opnieuw te roepen, moet het roepende 
station zich er van ove1·tuigen, dat het geroe
pen station op dat oogenblik niet in verbin
ding is met een ander station. 

(2) De oproep mag met kortere tusschen
poozen herhaald worden, als niet gevreesd 
behoeft te worden, dat daardoor aan den gang 
zijnde correspondentie wordt gestoord. 

§ 8. Als de naam en het adres van den 
exploitant van een mobiel station niet in de 
naamlijst zijn vermeld of niet meer in over
eenstemmi ng zijn met de aanwijzingen daarin , 
behoort het mobiele station ambtshalve aan 
het landstation, waaraan het berichten seint, 
a lle ter zake noodige inlichtingen te verstrek
ken, waarvoor het gebruik maakt van de toe
passelijke verkort ingen. 

Tijd van aanneming van radiotelegrammen. 

Art. 25. § 1. Om het tijdstip van aanne
ming van ra diotelegrammen, aangenomen op 
mobiele stations, aan te geven, gebruikt de 
telegrafist den middelharen tijd Greenwich 
met toepass ing van de 24-uur t ijdaanwijzing. 
Dit tijdstip wordt steeds uitgedrukt en geseind 
door middel van vier cij fers (0000 tot 2359). 

§ 2. De Administratiën van de landen, die 
buiten de zone "A" (bijl age 6) liggen, mogen 
echter de stations van de schepen, die op de 
kusten van hun land varen, machtigen om 
voor de aanduiding. in een g roep van vier 
cijfers, van den tijd van aanneming, den 
zonetijd te gebruiken, in welk geval de groep 
door de lette r F gevolgd moet worden. 

V erzendin gsweg van radiotelegramrnen. 

Art. 26 . § 1. (1) In beginsel se int het mo
biele station, dat gebruik maakt van golven 
van het type A2, A3, of B, zijn radiotelegram
men aan het dichtstbijzijnde landstation. 

(2 ) Indien het mobiele station evenwel de 
keus heeft tusschen verschillende landstations, 
die zich ongeveer op denzelfden afstand be
vinden, geeft het de voorkeur aan het land
station, dat gelegen is op het gebied van het 
land waarvoor de over te brengen radiotele
grammen bestemd zijn of waarover deze nor
maal verzonden worden. Al s het gekozen 
station niet het dichtbijzijnde is, moet het 
mobiele station ophouden met werken, of he t 
type of de frequentie der uitzending wijzigen, 
op het eerste verzoek van het landstation van 
den betrokken dienst, dat werkelijk het dichtst
bijzijnde is, welk verzoek moet zijn gegrond 
op de storing, die dat land tation ondervindt. 

§ 2. H et mobiele station, dat golven van 
het type Al, gelegen in den toegelaten band, 
gebruikt, mag zijn radiotelegrammen aan een 
landstation overseinen, dat niet het dichtst
bijzijnde is. In dat geval wordt echter aanbe
volen de voorkeur te geven aan het land
station, dat opgericht is op het gebied van het 
land van bestemming of van het land dat het 
meest aangewezen schijnt om voor de door-
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zend ing der over le seinen radiotelegrammen 
to zorgen. 

§ 3. {1) Een kuststation , waaraan een of 
meer golven, gelegen in den band van 125-
150 Kp/s {2400-2000 M . ), zijn toegewezen, 
heeft op die golf of golven een voorkeurs
recht. 

(2) Ieder ander station van den mobielen 
dienst, dat die golf of golven voor openbaar 
verkeer gebruikt en daardoor genoemd kust
station stoort, moet zijn werkzaamheden op 
verzoek van dit laatste onderbreken. 

§ 4. H et ver keer tusschen scheepsstations 
mag, behoudens in gevallen van nood, het 
werken van de kuststations niet storen. Als 
zulk een storing plaats vindt, moeten de 
scheepsstations, die er de oorzaak van zijn, op 
het eerste verzoek van het kuststation , dat zij 
hinderen, hun overseining staken of van golf 
ver anderen. 

§ 5. Indien de afzender van een radio
telegram, dat op een mobiel station is aange
boden, het landstation, waaraan hij zijn radio
telegram wenscht te • doen verzenden, heeft 
aangegeven, moet het mobiele station even
tuee l met de overseining naar het aangegeven 
landstation wachten tot aan de voorwaarden, 
bedoeld in de vorige paragrafen, is voldaan. 

§ 6. (1) Een mobiel station, dat geen 
vaste diensturen heeft, moet aan het landsta
tion, waarmede het in verbinding is getreden, 
het tijd t ip van sluiting en van heropening van 
zijn dienst opgeven. 

(2) I eder mobiel station, dat op het punt 
is den dienst te sluiten wegens aankomst in 
een h aven, moet hiervan het naaste landsta
t ion verwittigen. 

I n geval, van nood te gebruiken golf. 

Art. 27. In geval van nood moet voor de 
golf van 500 Kp/s (600 M.) bij voorkeur het 
type A2 of B worden gebezigd. Al s het niet 
mogelijk is, een dezer golftypen te gebruiken, 
kan het type Al of A3 worden aangewend. 
Geen enkele bepaling van dit reglement kan 
een beletsel zijn, dat een in nood verkeerend 
mobiel station van alle middel en, waarover 
het beschikt, gebru ik maakt om de aandacht 
te trek.ken, zijn toestand kenbaar te maken en 
hulp te verkrijgen. 

l,f aatregel en te,· vermindering van storingen . 

Art. 28. § 1. In het geval , dat andere gol
ven dan de normale golf · gebezigd kunnen 
worden, volgt het scheepsstation de aanwijzin
gen van het kuststation, waarmede het in ver
binding is . In beginsel mag de normale golf 
van 500 Kp/s (600 M.) niet voor de over
·se ining van lange radiotelegrammen gebruikt 
worden in streken, waar een druk radiover
keer is. 

§ 2. Gedurende hun diensturen moeten de 
stations , die voor hun berichtenwisseling van 
golven van het type A2, A3 of B gebruik 
maken en geopend zijn voor den internationa
l en dienst van het openbaar verkeer , uit! uis
teren op de golf van 500 Kp/s (600 M.) , be
halve wanneer zij bezig zijn op andere golven 
berichten te wisselen. 

§ 3. In het a lgemeen wordt aanbevolen om 
voor de oversein ing van de berichten van het 
openbaar verkeer aan golven van het type Al 

de voorkeur te geven boven golven van het 
type A2 of B. 

§ 4. Alle stations van den mobiel en dienst 
zijn gehouden het verkeer a f te wikkelen met 
het minimum van uitgestraalde energie, dat 
noodig is om een goede verbinding te verze
keren. 

Nota van on bestelbaarheid. 

Art. 29. § 1. Indien een radiotelegram, af
komstig van een mobiel station en bestemd 
voor den vasten wal, om een of andere reden 
niet aan den geadresseerde kan worden afge
leverd, wordt een nota van onbestelbaarheid 
opgemaakt, welke gericht wordt aan het land
station , da t het rad iotelegram van het mobiel e 
station ontvangen heeft. Di t landstation brengt 
de nota, na het adres nauwkeurig te hebben 
vergeleken, aan het mobiele station over, als 
di t mogelijk is, zoo noodig door tusschenkomst 
van een landstat ion van hetzelfde la nd of van 
een naburig land, voor zoover de bestaande 
toestand of eventueel bijzondere schikkingen, 
zulks toelaten. 

§ 2. Indien een radiotelegram, dat op een 
mobiel station is ontvangen, niet kan worden 
afgeleverd, deelt dit station zulks aan het 
kantoor of mobiele station van afzending per 
dienstnota mede. Betreft het een radiotele
gram, dat van den vasten wal afkomstig is, 
dan wordt deze dienstnota , zooveel mogelijk , 
overgebracht naar het landstation , dat het 
radiotelegram heeft overgenomen of even
tueel naar een ander landstation van hetzelfde 
land of van een naburig land, voor zoover de 
bestaande toestand of eventueel bijzondere 
schikkingen zulks toelaten. 

T ermijn gedurende welken radiotel egm,nmen 
op landstations blijven. 

Art. 30. § 1. (1) Als het mobie le station, 
waarvoor een radiotelegram bestemd i~, zich 
niet aan het landstation gemeld heeft binnen 
den door den afzender aangegeven termijn of, 
bij gebreke van een dergelijke aanwijzing, 
vóór of op den morgen van den vijfden dag 
volgende op den dag van aanbieding, geeft het 
landstation hiervan kennis aan het kantoor 
van afzending, dat den afzender inlicht. Deze 
kan pe r betaalde dienstnota - per telegraaf 
of per post - aau het landstation verzoeken, 
dat zijn telegram beschikbaar zal worden ge
houden tot na afloop van den veertienden dag, 
te rekenen van den dag van aanbieding; bij 
gebreke van een dergelijke nota wordt het 
radiotelegram aan het einde van den zeven
den dag als onbestelbaar ter zijde gelegd. 

(2) Er wordt evenwel geen i-ekening ge
houden met het verstrijken van een der bo
venbedoelde termijnen, a ls het landstation de 
zekerheid heeft, dat het mobiele station bin
nenkort in zijn werkingsgebied zal komen. 

§ 2. Omgekeerd wordt het verstrijken der ter
mijnen n iet afgewacht, als het landstation de 
zekerheid heeft, dat het mobiele station voor 
goed zijn werkingsgebied heeft verlaten. In
dien het veronderstelt, dat geen ander land
station van de Administratie of van de parti
culiere onderneming, waartoe het behoort, met 
het mobiele station in verbinding is, annu
leert het l andstation het radiotelegram, voor 
zooveel den tussch.en dit station en het mobiele 
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station af te leggen weg betreft en geeft het 
hiervan kennis aan het kantoor van afzending, 
dat den afzender inlicht. In het tegengestelde 
geval zendt het landstation het radiotelegram 
naar het I andstation, waarvan het veronder
stelt, dat het met het mobiele station in ver
binding is, op voorwaarde evenwel, dat hieniit 
geen extra-taksen voortvloeien. 

§ 3. Indien een radiotelegram niet naar een 
mobiel station kan worden overgeseind, door
dat dit in een nabij het landstation gelegen 
haven is aangekomen, kan dit laatste station 
eventueel het radiotelegram door andere ver
keersmidelen aan het mobiele station doen toe
komen. 

Bijzondere diensten. 

A. M e t e o r o l o g i s c h e d i e u s t e n. 
T ij d s e i n e n. B e r i c h t e n a a n 

z e e v a r e n d e n. 

Art. 31. § 1. De synoptische weerberichten, 
de berichten omtrent de verwachting en/of den 
àlgemeenen toes·tand van het weer en de tijd
seinen moeten, in beginsel, volgens een vast
gestelden rooster worden geseind. De radio
telegramen van deze soort, welke voor mobiele 
stations zijn bestemd, moeten zooveel mogelijk 
worden uitgezonden op uren, waarop zij kun
nen worden ontvangen door die mobiele sta
tions, welke slechts één radiotelegrafist hebben 
(zie bijl age 5); de seinsnelheid moet zoodanig 
gekozen worden, dat het opnemen der teekens 
voor een telegrafist, die slechts het certificaat 
der 2de klasse bezit mogelijk is . 

§ 2. Gedurende de overseining "aan allen" 
van tijdseinen en weerberichten, bestemd voor 
stations van den mobielen dienst, moeten alle 
stations van dien dienst, waarvan het werken 
de ontvangst der bedoelde seinen en berichten 
zou storen, het stil zwijgen bewaren, ten e inde 
aan alle stations die dit wenschen, gelegenheid 
te geven, genoemde seinen en berichten te ont
vangen. 

§ 3. Meteorologische waarschuwingsberich
ten en berichten betreffende de veiligheid van 
de navigatie, die voor de mobiele diensten 
van dringenden aard zijn, worden terstond 
overgeseind en moeten aan het einde van de 
eerstvolgende periode van stil zwijgen (zie ar
tikel 17 § 2) worden herhaald. Deze berichten 
moeten met de frequenties worden uitgezon
den, welke aan den mobielen dienst, waarvoor 
zij bestemd zijn, zijn toegewezen; de over
seining dezer berichten wordt voorafgegaan 
door het veiligheidssein TTT. 

§ 4. Behalve de vaste, in de vorige para
grafen bedoelde, inlichtingen-diensten nemen 
de Administratiën de noodige maatregelen, 
opdat bepaalde stations worden belast met de 

mededeeling van weerberichten op verzoek 
aan de stations van den mobielen dienst. 

§ 5. Ter wille van de kortheid en opdat 
de mobiele stations er een goed gebru ik van 
kunnen maken, behooren de weerkundige waar
nemingen, die door de stations van den mo
bielen dienst worden geseind, in beginsel, in 
een international en meteorologischen code te 
worden opgesteld. 

B. D i e n s t d e r r a d i o p e i I s t a t i o n s. 
§ 6. De Administratiën, onder welker gezag 

de radiopeilstations zijn geplaatst, nemen geen 
enkele verantwoordelijkheid op zich ten aan
zien van de gevolgen van een onjuiste peiling. 

§ 7. Ter opneming in de naamlijst der 
radiotelegraafstations maken deze Administra
tiën de kenmerkende gegevens van elk radio
peilstation bekend, met opgaaf, voor elk peil
station, van de sectoren, binnen wel ke de 
peilingen in normale omstandigheden betrouw
baar zijn. Elke wijziging betreffende deze ge
gevens moet onverwijld bekend worden ge
maakt; indien de wijziging van blijvenden 
aard is, moet zij aan het Interna'tionaal bu-
reel worden medegedeeld. • 

§ 8. (1) In den normalen dienst moeten de 
radiopeilstations voor de scheepvaart in staat 
zijn, peilingen te nemen en aan de scheeps
stations te verschaffen, hetzij alleen op de fre 
quentie van 500 Kp/s (600 M.), hetzij alleen 
op de frequentie van 375 Kp/s (800 M.), hetzij 
zoowel op de eene als op de andere van deze 
beide frequenties. 

(2) Een luchtvaartuigstation, dat een pei
ling wensèht, moet, om deze te vragen, op de 
golf van 333 Kp/s (900 M .) roepen of op een 
golf, welke aan de luchtvaartroute, waarop 
het I uchtvaartuig vliegt, is toegewezen. In 
alle gevallen, waarin een luchtvaartuigstation, 
dat in de nabijheid van kuststations is, zich 
tot deze wendt om een peiling te verkrijgen, 
moet het gebruik maken van de frequentie 
van deze kuststations. 

§ 9. De wijze van werken, d ie in den radio
peildienst gevolgd moet worden, wordt in bij
lage 8 gegeven. 

C. D i e n s t d e r r a d i o b a k e n s. 

§ 10. (1) Indien een Administratie het in 
het belang van de scheepvaart en de lucht
vaart nuttig oordeelt, een radiobakendienst in 
te richten, kan zij voor dit doel gebruik maken 
van: 

a) eigenl ijke radiobakens, opgericht aan 
den vasten wal of op schepen, die blijvend 
zijn gemeerd of blijvend voor anker liggen ; 
hun uitzendingen kunnen ongericht of gericht 
zijn; 

b) vaste stations, kuststations of I uchtvaart
·stations, welke zijn aangewezen om op aan
vraag van de mobiele stations ook als radio
baken dienst te doen. 

(2) De eigenlijke radiobakens gebni iken 
golven van 285 tot 315 Kp/s (1050-950 M .), 
uitsluitend van de typen Al en A2. 

(3) De andere als radiobakens opgegeven 
stations bezigen hun normale frequentie en 
hun normaal type van uitzending. 

§ ll. De door de radiobakens uitgezonden 
teekens moeten een goede peiling met den 
richtingzoeker mogelijk maken; zij moeten 
zoodanig gekozen worden, dat alle twij fel bui
tengesloten is, als het er op aankomt om 
twee of meer radiobakens van elkander te 
onderscheiden. 

§ 12. De Administratiën, d ie een r adio
bakendienst hebben ingericht, nemen geen en
kele verantwoordelijkheid op zich ten aanzien 
van de gevolgen van onjuiste peilingen, welke 
door middel van de radiobakens van dien dienst 
verkregen zijn_ 

§ 13. (1) Ter opneming in de naamlijst der 



1083 20 N O V R MB E R (S.424) 1928 

radiotelegraafstations maken de Administra
tiën de kenmerkende gegevens van elk eigen
lijk radiobaken en van elk station, dat aange
wezen is om als rad iobaken dienst te doen, 
bekend, met inbegrip, indien noodig, van een 
opgaaf der sectoren binnen welke de peilingen 
in normale omstandigheden betrouwbaar zijn. 

(2) Elke wijzig ing of elke onregelmatig
heid in de werking, welke zich in den dienst 
der radiobakens voordoet, moet onverwijld be
kend worden gemaakt; als de wijziging of de 
onregelmatigheid in de werking van blijven
den aard is, moet zij . aan het Internationaal 
bureel worden opgegeven. 

Afrekening. 

Art. 32. § 1. ( 1) De landstations taksen en 
de boordtaksen worden niet. in de internatio
nale telegraafrekeningen opgenomen. 

(2) De rekeningen betreffende deze taksen 
worden tusschen de Administratiën der betrok
ken landen vereffend. Zij worden maande
lijks door de Administrati ën, waartoe de land
stations behooren, opgemaakt en door haar 
overgebrach t; aan de betrokken Administratiën. 

§ 2. Indien de exploi tant van de landsta
tions niet is de Administratie van het land, 
kan deze exploitant, voor zooveel de rekenin
gen betreft, in de plaats treden van de Ad
ministratie van dit land. 

§ 3. Voor radiotelegrammen, afkomstig van 
mobiele stations, brengt de Administratie, 
waartoe het landstation behoort, de land
stationstaksen, de taksen betreffende de ver
zending over het algemeen net van verkeers
wegen - die hierna telegraaftaksen zullen 
worden genoemd - , de volle kosten voor de 
betaalde antwoorden, de landstationstaksen en 
de telegraaftaksen voor collationneering, de 
kosten van bezorging per bode, per post of per 
1 uchtpost en die voor afschriften van meer
voudige telegrammen, ten laste van de Ad
ministratie, waartoe het mobiele station van 
afzending behoort. De radiotelegrammen 
worden, uit een oogpunt van afrekening tus
schen het landstation en het kantoor van be
stemming, behandeld als telegrammen, a f
komstig van het land waar het landstation is 
gevestigd. 

§ 4. Voor radiotelegrammen bestemd voor 
een land, dat gelegen is voorbij het land, waar
toe het landstation behoort, zijn de telegraaf
taksen, welke overeenkomstig vorenstaande be
palingen moeten worden vereffend, die, welke 
uit de tarieftabellen betreffende het interna
tionale telegraafverkeer zijn afgeleid, dan wel 
de taksen voortvloeiende uit bijzondere over- · 
eenkomsten, welke tusschen de Administratiën 
van aangrenzende landen zijn gesloten en door 
deze Administratiën zijn medegedeeld en niet 
de taksen, welke door toepassing van minima 
per telegram of van afronding der prijzen 
per telegram, op wel ke wijze dit ook zij, zou
den kunnen worden geheven. 

§ 5. Voor radiotelegrammen en betaalde 
dienstnota's, bestemd voor mobiele stations, 
worden de landstationstaksen en de boord
taksen, met de I andstationstaksen en boord
taksen (van de radiotelegrammen) voor de 
coll ationneering, rechtstreeks door de Admi
nistratie, waartoe het landstation behoort, ten 

laste gebracht van de Administratie, waartoe 
het kantoor van afzending behoort, doch al
leen voor het geval dat het telegram aan het 
mobiele station is overgebracht. De volle kos
ten betreffende betaalde antwoorden worden 
steeds, indien hiertoe aanleiding bestaat, van 
land tot land, door middel van de telegraaf
rekeningen en door de Administratie waartoe 
het landstation behoort, ten laste gebracht van 
de Administratie, waartoe het kantoor van 
afzending behoort. Voor zooveel de telegraaf
taksen en de kosten wegens bezorging per 
post of per luchtpost en voor afschr iften we
gens meervoudige telegrammen betreft, wordt 
ten opzichte van de telegraafrekeningen over
eenkomstig de bij de telegraaf gebruikelijke 
wijze te werk gegaan. De Administratie, waar
toe het landstation behoort, brengt, wanneer 
het radiotelegram is overgebracht, ten voor
deel e van de Administratie , waartoe het mo
biele station van bestemming behoort: de 
boordtaks en indien hiertoe aanleid ing bestaat, 
de aan overnemende mobiele stations toeko
mende taksen, de volle kosten voor betaalde 
antwoorden, de boordtaks betreffende coll ation
neering, de kosten wegens afschriften voor 
meervoudige te legrammen en voor bezorging 
per post of per luchtpost. 

§ 6. Betaalde dienstnota's en de antwoor• 
den op telegrammen met betaald antwoord 
worden in de radiotelegrafische rekeningen, 
dat zijn de rekeningen aangaande de verzen
ding in den mobielen dienst, in elk opzicht 
als de andere radiotelegrammen behandeld. 

§ 7. Voor radiotelegrammen, gewisseld tus
schen mobiele stations door tusschenkomst van 
een of van twee landstations, geldt het vol
gende: 

a) Indien tusschenkomst door een enkel 
landstation is verleend, brengt de Administra
tie, waartoe het landstation behoort, ten laste 
van de Administratie waartoe het mobiele 
station van afzending behoort: de landsta
tionsta ks, de binnenlandsche telegraaftaks, in
dien hiertoe aanleiding bestaat, a lsmede de 
taks van het mobiele station van bestemming. 
Zij doet aan de Administratie, waartoe het 
mobiele station van bestemming behoort, de 
aan dit station toekomende boordtaks te goed. 

b) Indien tusschenkomst door twee land
stations is verleend, brengt de Administratie, 
waartoe het eerste landstation behoort, alle 
geheven taksen ten laste van de Administra
tie, waartoe het mobiele station van afzending 
behoort, zulks na aftrek van de aan dit mo
biele station toekomende taksen. De Admini
stratie, waartoe het tweede landstation behoort 
- hetwelk het landstation is, dat belast is 
met de overbrenging van het radiotelegram 
aan het mobiele station van bestemming -
brengt de op die overbrenging betrekking 
hebbende taksen rechtstreeks ten laste van de 
Administratie, waartoe het eerste landstation 
behoort, doch al leen ingeval het radiotele
gram naar het mobiele station is overgebracht. 

§ 8. Voor radiotelegrammen, die op ver
zoek van den afzender met behulp van een of 
twee overnemende mobiele stations zijn over
gebracht, brengt elk dezer stations de daaraan 
voor overneming toekomende boordtaks ten 
laste van het mobiele station van bestemming, 
als het een voor een mobiel station bestemd 
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radiotelegram betreft, of ten laste van het 
mobiele station van afzending, als het radio
telegram van een mobiel station afkomstig is . 

§ 9. In beginsel heeft de vereffening van 
rekeningen betreffende het verkeer tusschen 
mobiele stations rechtstreeks tusschen de ex
ploitanten van die stations plaats, waarbij de 
taksen door den exploitant, tot wien het sta
tion van bestemming behoort, aan den exploi
tant, tot wien het station van afzending be
hoort, worden aangerekend. 

§ 10. (1) De maandelijksche rekeningen, 
welke tot grondslag dienen voor de bijzondere 
.afrekening der in de voorafgaande paragrafen 
bedoelde radiotelegrammen, worden, radio
telegram voor radiotelegram, met alle noodi ge 
aanwijzingen, binnen een termijn van drie 
inaanden, te rekenen van de maand, waarop 
.zij betrekking hebben, opgemaakt. De ter
mijn kan meer dan drie maanden bedragen, 
wanneer zich buitengewone moe ilijkheden 
voordoen bij het vervoer van de bescheiden 
per post tusschen de radiostations en de Ad
m inistratiën, waartoe zij behooren. 

(2) Tenzij anders is overeengekomen, die
nen de maandelijksche rekeningen voor afre
kening en moeten het onderzoek, de accoord
bevinding en de vereffening dezer reken ingen 
binnen een termijn van zes maanden, begin
nende met den datum van haar verzend ing, 
plaats vinden, behoudens wanneer zich buiten
gewone moe ilij kheden bij het vervoer der be
scheiden voordoen als gevolg van zeer langen 
duur der reizen. 

(3) Wanneer er verschillen worden bevon
. den, d ie de accoordbevinding van een reke
ning verhinderen, wordt het saldo niettemin 
binnen den bovengenoemden termijn van zes 
maanden betaald; de verbeteringen, die later 
noodig zijn gebleken, worden in een volgende 
maandel ij ksche rekening beg repen. De saldo's 
der reken ingen, die niet zijn betaald binnen 
den genoemden termijn, eventueel vermeer
derd met den termijn wegens de hiervoren 
bedoelde buitengewone moeilijkheden van ver
voer, zij n rentegevend naar reden van zeven 
percent (7 %) per jaar, te rekenen van den 
dag, volgende op dien, waarop de termijn van 
zes maanden, eventueel verlengd als h ier
voren bepaald, eindigt. 

(4) De afrekening en de vereffening van 
r ekeningen, welke meer dan twee jaa r na den 
dag van aanneming der radiotelegrammen, 
waarop die rekeningen betrekking hebben, 
worden inged iend, kunnen door de Admini

.stratie welke te betalen heeft, worden gewei
gerd. 

§ 11. De Regeeringen behouden zich de 
bevoegdheid voor tot het treffen van bijzondere 
regeli ngen onderling en met de betrokken 
particuliere ondernemingen ten aanzien van 
de aannem ing van andere bepalingen betref
fende de afreken ing. 

1 nternationaal, technisch raadgevend co,nité 
voor radio-electrische verbindingen. 

Art. 33. § 1. Het internationaal techn isch 
raadgevend comité voor radioëlectrische ver
bindingen, ingesteld bij art. 17 van het ver
drag, is belast met de bestudeering van tech
nische en daarmede samenhangende vraagstuk-

ken welke de internationale radioverbindin
gen' betreffen en welke aan het comité door de 
deelnemende Adm inistratiën of particuliere 
ondernemingen worden voorgelegd. Zijn taak 
is beperkt tot het uitbrengen van adviezen 
over de vraagstul,;:ken, die het zal hebben be
studeerd. Het brengt deze adviezen over bij 
het Internationaal bureel met het oog op de 
mededeeling daarvan aan de betrokken Ad
ministratiën en particul iere ondernemingen . 

§ 2, (1) Het comité wordt voor elke bijeen
komst samengesteld uit deskundigen van de Ad
ministratiën en gemachtigde particu liere onder
nemingen voor radio-exploitatie, die aan zijn 
wer kzaamheden willen deelnemen en zich er 
toe verbinden in de gemeenschappelijke kosten 
van die bijeenkomst van het comité, elk voor 
een gelijk deel , bij te dragen. De persoonl ijke 
uitgaven .der deskundigen worden betaald 
door de Administratie of particuliere onderne
ming, die hen hebben afgevaardigd. 

(2) De deskundigen van genoemde gemach
tigde particuliere ondernemingen nemen met 
raadgevende stem aan de werkzaamheden 
deel. Wanneer echter een land niet door een 
Adm inistratie wordt vertegenwoo.rdigd, zijn de 
deskundigen van de gemachtigde particuliere 
ondernemingen van dat land stemgerechtigd 
en hebben zij , ongeacht hun aantal, te zamen 
recht op één stem . 

§ 3. De Nederlandsche Administratie is be
last met de regeling van de eerste bijeenkomst 
van het internationaal techn isch raadgevend 
comi•:.é voor radioëlectrische verbindingen en 
met de vaststelling van het programma van 
werkzaamheden voor deze bijeenkomst . 

§ 4. De Administratiën, welke zich op een 
bijeenkomst van het comité laten vertegen
woordigen, komen met elkander overeen om
trent de aanwijzing van de Administratie, we l
ke de volgende bijeenkomst zal bijeenroepen. 
De vraagstukken, welke door het comité moe
ten worden onderzocht, worden aan de Ad
ministratie, die met de regeling van de eerst
komende bijeenkomst is belast, toegezonden; 
deze Administratie stelt den datum en het 
program van die bijeenkomst vast. 

§ 5. In beginsel hebben de bijeenkomsten 
van het internationaal technisch raadgevend 
comité voor radioëlectrische verbindingen om 
de twee jaar plaats. 

I nternationaal bureel. 

Art. 34. § 1. (1) De extra-kosten, voort
vloeiende uit de bemoeiingen van het Interna
tionaal bureel van de Telegraafvereeniging 
ten behoeve van de radiodiensten, mogen per 
jaar het bedrag van tweehonderd duizend 
franken niet te boven gaan, waarbij buiten 
rekening blijven: a) de kosten betreffende 
werkzaamheden der conferenties; b) de kosten 
betreffende werkzaamheden van regelmatig 
gevormde comité's, wanneer deze kosten vol 
gens de bepalingen van het algemeen regle
ment of volgens het besluit eener conferentie 
door alle verdragslu itende landen moeten 
worden gedragen . 

(2) H et bedrag van tweehonderd duizend 
franken kan nader met eenstemm ige goed keu
ring van alle verdragsluitende Regeer ingen 
worden gewijzigd. 
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§ 2. De Hoofdadministratie van de Zwi t
sersche Confederatie ·worät aangewezen voor de 
inrichting van de Afdeeling radiodiensten van 
het in artikel 16 van het verdrag vermelde 
Internationaal bureel van de Telegraafver
eeniging; zij heeft daarover het oppertoezicht, 
houdt toezicht op de uitgaven, doet de noodige 
voorschotten en maakt de jaarrekening op. 
Deze rekening wordt aan alle andere Admi
nistratiën medegedeeld. 

§ 3. De bedragen, ten behoeve van de 
radiodiensten voorgeschoten door de Admini
stratie, die op het Internationaal bureel toe
zicht houdt, moeten door de Administratiën, 
die betalen moeten, zoo spoedig mogelij k en 
uiterlijk binnen drie maanden, volgende op 
den dag van de ontvangst van de rekening, 
worden terugbetaald. Na afloop van dezen 
termijn van drie maanden, zijn de verschuldig
de bedragen ten voordeele van de Administra
tie, die te vorderen heeft en te rekenen van 
den dag waarop bovengenoemde termij n ein
digt, rentegevend naar reden van zeven per
cent (7 %) per jaar. 

§ 4. {1) Ten aanzien van de verdeeling 
der kosten worden de verdragsluitende Staten 
in zes klassen verdeeld, welke elk in verhou
ding van een zeker aantal eenheden bijdragen, 
n .l.: 

l ste klasse . . . . . . . . . . . .. . . . . . 25 eenheden 
2de .................. 20 
3de .. ...... ....... ... 15 
4de .......... ........ 10 
5de ........ ..... ..... 5 
6de ......... .. ....... 3 

(2) De Administratiën deelen aan het In
ternationaal bureel mede, in welke klasse zij 
wenschen, dat haar land wordt gerangschikt. 

(3) De bovenbedoelde coëfficienten worden 
voor elke klasse vermenigvuldigd met het aan
tal van de daarin gebrachte Staten en de som 
der aldus verkregen producten vormt het ge
ta l, waardoor de geheele uitgaaf moet worden 
gedeeld, om het bedrag der eenheid van uit
gaaf vast te stellen. 

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 
13 van het verdrag van Washington treedt dit 
a lgemeen reglement den lsten Januari 1929 
in werking. 

Ter oorkonde waa1cvan de onderscheidene ge
volmachtigden dit algemeen reglement hebben 
onderteekend in een enkel exemplaar, hetwelk 
bewaard zal blijven in de archieven van de 
Regeering van de Vereenigde Staten van 
Amerika en waarvan een afschrift aan elke 
Regeering zal worden toegezonden. 

Gedaan te Washington, den 25sten Novem• 
ber 1927. 

(Volgen dezelfde onderteekeningen als voor 
het verdrag.) 

De onderteekening van den Poolschen gede
l egeerde wordt voorafgegaan door het vol, 
gende voorbehoud: ,, Voor P olen, rnet het 
voorbehoud betreff ende pamgraaf 4 van arti
kel 5, dat voo,·komt in het proces-verbaal van 
de achtste algemeene vergadering van den 
22sten November 1927 van de Conferentie te 
Washington." 
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BIJLAGE 1. 

Lijst van de In het ra1Uoverkeer te ge
bruiken verkortingen. 

{Zie art. 9 van het algemeen reglement.) 

Q • CODE. 1 

l . In f/,lle diensten bmikbare verkortingen. 

(In deze tabellen zijn de vragen romein 
gedrukt en de antwoorden of mededeelingen 

curs ief.) 
Ver-

korting. Vraag: 
QRA Hoe heet uw station ? 

QRB 

QRC 

QRD 

QRE 

QRF 

QRG 

QRH 

QRI 

QRJ 

QRK 

QRL 

QRM 

QRN 

QRO 

QRP 

Antwoord of medcdeeling : 

Mijn station heet . . .. 

H oe ver zijt gij bij benadering van mijn 
station verwijderd ? 
D_~ a fstand tusschen onze.~tations bedraagt 
bi,1 henadering . . zeemvlen {o /. . kilo
meter). 
Door welke particuliere onderneming 
{of Rijksadministratie) worden voor uw 
station de rekeningen der taksen ver
effend ? 
De rekeningen der taksen worden voor 
mijn station vere ffend door de particuliere 
o~ernemf ng . . . . { o / door de Rij ksad
ministratie van . ... ). 
Waar gaat gij heen? 
Ik ga naar . ... 
Van welke nationaliteit is uw station? 
Miin station is van . . .. n(!,tionalite·it. 
Wäar komt gij vandaan? 
Ik kom van .... 
Wilt gij mij mijn juiste golflengte (fre
quentie) in meters {of in kiloperioden) 
opgeven? 
Uw juiste golflengte is .. meter ( o / . . ki/o
perioden ). 
Wat is uw juiste golflengte (frequentie) 
in meters (of in kiloperioden)? 
Mijn iuiste golflengte (frequentie) is . . 
m.eter { o 1 . . kiloperioden ). 
I s de toon van mijn uitzending slecht ? 
De toon van uw uitzending is slecht. 
Ontvangt gij mij slecht ? Zijn mijn 
teekens zwak ? 
I k kan u niet ontvangen. Uw teekens zijn 
te zwak. 
Ontvangt gij mij goed ? Zijn mijn teekens 
goed? 
Ik ontvang u goed, uw teekens zijn goed. 
Zijt gij bezig ? 
Ik ben bezig ( of ik ben bezig met .. .. ). 

Wil niet storen. 
Wordt gij gestoord ? 
Ik word gestoord. 
Wordt gij gestoord door luchtstoringen? 
Ik word gestoord door luchtstoringen. 
Zal ik mijn energie vergrooten ? 
Geef meer energie. 
Zal ik mijn energie verminderen ? 
Verminder uw energie. 

1 De verkor tingen nemen den vragenden 
vorm aan, als zij gevolgd worden door een 
vraagteeken. 

69 
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QRQ 

QRS 

QRT 

QRU 

QRV 

QRW 

QRX 

QRY 

QRZ 

QSA 

QSB 

QSC 

QSD 

QSE 

QSF 

QSG 

QSH 

QSI 

QSJ 

QSK 

QSL 

QM 

QSN 
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Zal ik vlugger seinen ? 
Sein vlugger ( .. woorden per minuut) . 
Zal ik langzamer seinen ? 
Sein langzamer ( .. woorden per minuut). 
Zal ik ophouden met seinen ? 
Houd op met seinen. 
H ebt gij iets voor mij ? 
Ik heb niets voor u. 
Zal ik een serie V's seinen ? 
Sein een serie V's. 
Zal ik ... waarschuwen, dat gij hem roept? 
Wil . ... waarschuwen, dat ik hem roep. 
Moet ik wachten? Op welk tijdstip zu lt 
g(j mij weer roepen ? 
Wacht tot ik klaar ben met werken met .. . . 
I k zal u dadelijk (of om . .... [tijdstip] 
weer roepen). 
Wat ie mijn beurt? 
Uw beurt is nummer .... (of vo lg ens 
e lk e andere aanwijzing). 
Door wien word ik geroepen ? 
Gij wordt geroepen door .... 
Wat i~ de sterkte van mijn teekens? 
(1 tot 5). 
De sterkte van uw teekens is ( I tot 5). 
7erandert de sterkte van mijn teekens? 
De sterkte van uw teekens verandert. 
Verdwijnen mijn teekens geheel bjj tus
schenpoozen ? 
Uw teekens verdwijnen geheel bij tusschen
poozen. 
Is mijn seinschrift slecht ? 
Uw seinschrift is slecht. Uw teekens zijn 
onleesbaar. 
Zijn mijn teekens scherp ? 
Uw teekens plakken. 
Is mijn automatisch seinschrift goed ? 
Uw automatisch seinschrift verdwijnt. 
Zal ik de telegrammen overbrengen in 
series van vijf, t ien (of vo l ge n s e Ik e 
andere aa nwijz ing)? 
Breng de telegrammen over in series van 
vij f, tien, (of volgens elk e andere 
aanwijzing). 
Zal ik één telegram tegelijk brengen en 
het tweemaal herhalen ? 
Breng één telegram tegelijk en herhaal het 
tweemaal. 
Zal ik de telegrammen beurt om beurt 
brengen, zonder herhaHng ? 
Breng de telegrammen beurt om heurt, 
zonder herhaling. 
Wat is de per woord te heffen taks voor 
. . . . . met inbegrip van uw binnen
landsche telegraaftaks ? 
De per woord te hetJen taks voor . .. . be
draagt . . . . franken, met inbegrip van 
mijn binnenlanèlsche telegraaftaks. 
Moet ik het verkeer opsühorten ? Hoe 
laat zult gij mij weer roepen ? 
Schort het verkeer op. Ik zal u weer roepen 
om . . . . (tijdstip). 
Kunt gij mij reçu geven? 
Ik geef u reçu. 
H ebt gij mijn reQu ontvangen ? 
Ik heb uw recu niet ontvangen. 
Kunt gij op het oogenhHk van mij ont
vangen ? Zal ik bHjven luisteren ? 
Ik kan op het oogenblik niet van u ont
vangen. Blij/ luisteren. 

QSO 

QSP 

QSQ 

QSR 

QSU 

QSV 

QSW 

QSX 

QSY 

QSZ 

QTA 

QTB 

QTC 

QTD 

QTE 

QTF 

Kunt gij rechtstreeks (of door tusschen
komst van .... ) met' . ... werken ? 
I k kan rechtstreeks ( o f door tusschenkomst 
van . . .. ) met .... werken. 
Wilt gij kosteloos voor . . .. overnemen ? 
Ik zal kosteloos voor . . . . overnemen. 
Zftl ik ieder woord of iedere groep één 
keer seinen ? 
Sein ieder woord of iedere groep éJn keer. 
Is de van .. .. ontvangen noodoproep 
afgewikkeld ? 
De van .... ontvangen noodoproep is af-
gewikkeld door . . . . ' 
Zal ik seinen op . . meter (of met .. 
kiloperioden), golven van het type Al, 
A2, A3 of B? 
Sein op .. meter (of met .. kiloperioden), 
golven van het type Al, A2. A3 of B. Ik 
luister naar u . 
Zal ik op de golf van . . meter (of van 
.. kiloperioden) overgaan, voor de voort
zetting onzer correspondentie en door
gaan na eenige V's gegeven te hebben ? 
Ga over op de golf van .. meter (of van . . 
kiloperioden) , voor de voortzetting onzer 
correspondentie en ga door na eenige V 's 
gegeven Ie hebben. 
Wilt gij seinen op .. meter (of met .. 
kiloperioden). golven van het type Al, 
A2, A3 of B? 
Ik ga seinen op .. meter (of met . . kilo
perioden ). golven van he!- type Al, A!:, 
A3 of B. Blijf luisteren. 
Verandert mijn golflengte (mijn fre
quentie) ? 
Uw golflengte (.fr(',(/itentie ) verandert. 
Zal ik seinen met de golf van .. meter 
(of van .. kiloperioden) zonder van 
golftype te veranderen ? 
Sein met de golf van .. meter (of van .. 
kiloperioden) , zonder van go/ftype te 
veranderen. 
Zal ik ieder woord of iedere groep twee 
keer seinen ? 
8ein ieder woord of iedere groep twee keer. 
Zal ik telegram nr .... annuleeren, als 
ware het niet geseind ? 
Annuleer telegram nr . . . . als ware het 
niet geseind. 

temt gij in met mij n woordentelling ? 
I k stem niet in met uw woordentelling ; 
ik herhaal de eerste letter van elk woord en 
het eerste cijfer van elk getal. 
Hoeveel telegrammen hebt gij over te 
seinen? 
Ik heb . . . . telegrammen voor u (of 
voor .... ). 
Wordt de woordentelling, die ik u be
vestig, goedgekeurd ? 
De woordentelling, die gij mij bevestigt, 
wordt goedgekeurd. 
Wat is mijn ware peiHng? of Wat is 
mijn ware peiling ten opzichte van .. . . ? 
Uw ware peiling is .... graden, of Uw 
ware peiling ten opeichte van .... is . . .. 
graden om . ... (tijdstip) . 
Wil t gij mij de positie van mijn station 
opgeven op grnnd van de peilingen, ge
nomen door de onder u werkende radio
peilposten ? 
De positie van uw station op grond van 
de p,ilingen, genomen door de onder mij 
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werkende radiopeilposten, is .. .. bree,dte 
. . .. lengte. 

QTG Wilt gij gedurende een minuut met de 
golf van . . . . meter (of van . . . . kilo
perioden) uw roepnaam geven, opdat ik 
u kan peilen ? 
Ik geef gedurende een minuut mijn roep
naam met de golf van . . meter (of van 
. . kiloperioden), opdat gij mij leunt peilen. 

QTH Wat is uw positie in breedte en in lengte 
(of volgens e l ke andere aan
wijzing?) 
Mijn positie i, . . . . bree,dte . . .. lengte 
(o/ volgens elke andere aanwij
zing) . 

QTI Wat is uw ware koers? 
Mijn ware koers is ... . graden. 

QTJ Wat is uw snelheid? 
Mijn sn•lheid i8 . . . mijlen (of .. kilo
meter per uur). 

QTK Wat is de ware peiling van . ... ten 
opzichte van u ? 
De ware peiling van . . . . ten opzichte van 
mij is .... graden om . . . . (tijdstip). 

QTL Geef radioteekens om mij gelegenheid 
te geven mijn peiling ten opzichte van 
het radiobaken te bepalen ? 
lk geef radioteekens om u gelegenheid te 
geven uw peiling ten opzichte van het 
radi-?baken te bepalen. 

QTM Geef radioteekens en onderwater-ge
luidseinen om mjj gelegenheid te geven 
mijn peiling en mijn afstand te bepalen ? 
I k geef radioteekens en onderwater-geluid
seinen om u gelegenheid te geven, uw pei
ling en yw afstand te bepalen. 

QTN Kunt gij mijn station (of . . .. ) ten op
zichte van u pei len ? 
Ik kan uw station (of . . .. ) niet ten op
zichte van mij peilen. 

QTP Loopt gij dadelijk de haven binnen ? 
Ik loop dadelijk de haven binnen. 

QTR Wat is de juiste tijd? 
De juiste tijd is .. . . 

QTS Wat is de ware peiling van uw station 
ten opzichte van mij ? 
De ware peiling van mijn station ten op
zichte van u is .. . . om .... (tijdstip). 

QTU Wat zijn de u ren van openstelling van 
uw station? 
De uren van openstelling van mijn station 
zijn van . . . . tot .... 

I I. Meer in het hij zonder in den radiodienst voor 
de luchtvaart bruikbare ver kortingen. 

QAA Hoe laat denkt, gij te . . . aan te komen ? 
Ik denk om ... . Uijdstip) te . . .. aan te 
komen. 

QAB Zijt gij onderweg , naar . ... ? 
I k ben onderweg naar . . . . of 
Ga op weg naar .... 

QAC Keert gij terng naar . ... 
I k keer terug naar . . . . of 
Keer terug naar . . . . 

QAD Hoe laat hebt gij .... (p l aats van 
vertrek) verlaten? 
I k heb .... (plaats van vertrek) om 
. . . . (tijdstip) verlaten. 

QAE 

QAF 

QAH 

QAI 

QAJ 

QAK 

QAL 

QAM 

i QAN 

QAO 

QAP 

QAQ 

QAR 

QAS 

QAT 

H ebt gij bericht van .... (roepnaam 
van het luchtvaart u igstation)? 
I k heb geen bericht van .... (roepnaam 
van he t luchtvaartuigsta t ion). 
Hoe laat zijt gij voorbij .... gekomen ? 
I k ben voorbij . . . . gekomen om . ... 
(tijdstip). 
Hoe hoog zjjt gij ? 
Mijn hoogte be,draa,gt . . meter ( o f v o l
g en s elke andere aanwijzing). 
Is er een of ander luchtvaartuig gemeld 
in mijn nabijheid ? 
Er is geen enkel luchtvaartuig gemeld in 
uw nabijheid. 
Moet ik een ander l uchtvaartuig in mijn 
nabijheid opsporen ? · 
Spoor een ander luchtvaartuig in uw na-
bijheid op o 1 
Zoek naar .... (roepnaam van h et 
station van het luchtvaartuig) 
da.t vloog nabij . . . . ( o I in de richting 
~an .... ) um .... (tijdstip). 
Met welk-3 golf zult gij de meteorolo
gische waarsohuwingsberichten over
brengen? 
I k zal de meteorologische waarschuwings
berichten overbrengen met de golf van 
.. rneter (of an . . kiloperioden). 
Gaat gij lan0.en te .... ? 
l k ga landen te . . . . of 
Lan'.l te . . . . 
Kunt gij mij het laatste weerbericht 
geven omtrent het weer te .... (p l aats 
van waarneming)? 
Hier is het laatste weerbericht omtrent het • 
weer te . ... (plaats van waarne
ming). 
Kunt gij mij het laatste weerbericht 
geven omtrent den wind aan de opper
vlakte te ... . (p l aats van waar
neming? 
Hier is het laatste weerbericht omtrent den 
wind aan de oppervlakte te .... (p l aats 
van waarneming). 
K unt gij mij het laatste weerberich t 
geven omtrent den bovenwind te .. . . 
(p l aats van waarnem i ng)? 
Hier is het laatste weerbericht omtrent 
den bovenwind te .. . . (plaats van 
waarneming). 
Zal ik voor u ( of voor .. .. ) blijven 
luisteren op . . meter (of op . . kilo
perioden) ? 
Blijf voor mij (of voor .... ) luisteren 
op . . meter (of op . . kiloperioden ). 
Wilt gij het antwoord op bericht nr .. 
(of vo l gens e l ke a n dere aan
wij z i ng) bespoedigen? 
Ik zal het 7ntwoorcl op bericht nr .. (of 
vo l gens elke andere aanwijzing) 
bespoe,digen. 
Zal ik . . .. voor u antwoorden ? 
Antwoord . . . . voor mij . 
Zal ik bericht nr .. (of volgens elk e 
andere aanwijzing) naar .... over
brengen? 
Breng bericht nr .. (of vo l gens elke 
andere aanwijzing) naar .... over. 
Zal ik doorgaan met seinen ? 
Luister alvorens te seinen , gij stoort of 
Luister alvorens te seinen ; gij seint tege
lij'lcP-rtijd met .... 
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QAV 

QAW 

QAX 

QAY 

QAZ 

Wat is het laat~te door u van .... ont
vangen bericht ? 
Het l.aatste door mij van .... ontvangen 
bericht il' . .. . 
Roept, gij mij ? of 
Roept gij .. . (roepnaam van h e t 
1 uch tv aartu igs ta t ion)? 
Ik roep u of 
Ik roep .... (ro epnaam van het 
lucht va artu i g ~tation). 
Z11,l ik ophouden met luisteren tot .... 
(tijdstip \? 
Houd op met luisteren tot .... (tijd tip). 
Hebt gij het door .... (roepnaam 
van het lu c htvaartuigstation) 
gegeven spoedsei n ontvangen? 
Ik heb het door .... (ro epnaam van 
h e t lucht vaartui gstat ion) om .. .. 
(tijstip) gegeven spoe,dsein ontvangen. 
Hebt o-ij het door .... (roe pnaam 
van het lu c h tvaart ui gstat ion) 
geaeven noodsein ontvangen ? 
Jk

0
heh het door .... (roepnaam van 

h et luchtvaartuigs tation) om ... . 
(tijdstip) gegeven noodsein ontvangen. 
Kunt gij ontvangen ondanks het onweer? 
Ik kan niet meer ontvangen. Ik houd op 
met luisteren wegens onweer. 

111. Verkortingen van verschillenden aard. 
Ver

korting. Beteekenis. 
• C Ja. 

N een. 
P Aankondiging van een bijzonder tele-

gram in den mobielen dienst (als voor

w 
AA 

AB 

AL 

BN 

BQ 

CL 
es 
DB 

DC 

DF 

DG 

DI 

DJ 

DL 

voegsel te gebruiken). 
Woord of woorden. 
Alles na .... (te gebrniken na een vraag
teeken, om een herhaling te vragen) . 
Alles vóór ... .. (te gebruiken na een 
vraagteeken, om een herhaling te vragen). 
Alles wat zooeven geseind is (te gebruiken 
na een vraagteeken, 0111 een herhaling te 
vragen). 
Alles tusschen ..... ( te gebr-uiken na een 
,naagteeken, om een herhalin{J te vragen). 
Aankondiging van het antwoord op een 
vraag om verbetering. 
Ik sluit mijn station. 
Roepnaam (te gebruiken om een roep
naam te vragen of te doen herhalen ). 
Ik kan u geen peiling verschaffen, gij zijt 
niet in den betrouwbaren sector van 
dit station. 
Het minimum van uw teekeM voldoet 
voor de peiling. 
Uw peiling om ..... (tijdstip) was .... . 
graden, in den twijfelachtigen sector 
van dit station, met een mogelijke fout 
van twee graden. 
Wil mij waarschuwen, indien gij een 
fout in de gegeven peiling va tstelt. 
Twijfelachtige peiling ten gevolge van 
de slechte hoedanigheid van uw teekens. 
Twijfelachtige peiling ten gevolge van 
storing. 
Uw peiling om ..... (tijdstip) was ..... 
graden in den onzekeren sector van dit 
station. 

DO 

DP 

DS 

DT 

DY 

DZ 

ER 

GA 

JM 

MN 

NW 

OK 
RQ 

SA 

SF 

SN 

ss 

TR 

UA 
WA 

WB 

xs 
YS 
ABV 

ADR 

CFM 
COL 
ITP 
MSG 

PBL 

REF 

Twijfelachtige peiling. Vraag later of 
om .... . (tijdstip) een andere peiling. 
Boven 50 mijlen kan de mogelijke peil
fout twee graden bereiken. 
Regel uw zender, het minimum van 
uw teekens is te onscherp. 
lk kan u geen peiling verstrekken, het 
minimum van uw teekens is te onscherp. 
Dit station geeft de richting naar twee 
zijden; wat is bij benadering uw rich
ting in graden ten opzichte van dit 
station? 
Uw peiling is in omgekeerden zin (alleen 
te gebruiken door het hoofdstation van 
een groep radiopeilstations, wanneer het 
zich richt tot andere stations van dezelfde 
groep). 
Hier ..... (te gebruiken vóór den naam 
van het mobiele station bij de overseining 
van de o-pgaaf van de koers). 
H ervat de overseining (meer in het bij
zonder in den vasten dienst te gebruiken). 
·wil, a ls ik mag seinen, een serie strepen 
geven. Geef een serie punten om mij 
met seinen te doen ophouden ( mag niet 
gebruikt worden in 600 meter [-'i00 kilo
perioden] ). 
Minuut of minuten (te gebruiken om den 
duur van h<:t wachten aan te geven) . 
Ik hervat de over eining (meer in het 
bij zonder in den vasten dienst te gebruiken) 
Wij zijn het eens . 
Aankondiging van een vraag om ver
betering. 
Aankondiging van den naam van een 
luchtvaartuigstation (te gebruiken bij de 
overseining van meldingen). 
Aankondiging van den naam van een 
luchtvaartstation. 
Aankondiging van den naam van een 
kuststation. 
Aankondiging van den naam van een 
scheepsstation (te gebruiken l'!f de over
aeining van meldingen). 
Aankondiging van de aanvraag of ver
strekking van meldingen betreffende 
een mobiel station. 
Zijn wij het eens ? 
·woord na ..... (te gebruiken na een 
vraagteeken, 0111 een herhaling te vragen). 
Woord vóór . . ... (te ge¾r-uiken na een 
vraagteeken, om een herhaling te vragen). 
Luchtstoringen. 
Zie uw dienstnota. 
Bekort het verkeer, door de internatio
nale verkortingen te gebruiken of 
Herhaal (of Ik herhaal) de cijfers ver
kort. 
Adres (te gebruiken na een vraagteeken, 
om een herhaling te vragen). 
Bevestig of Ik bevest-ig. 
Collationneer of Ik collationneer. 
De leesteekens tellen mee. 
Aankondiging van een telegram, be
treffende den scheepsdienst (te gebruiken 
aan het begin van de inleiding) . 
Inleiding (te gebruiken na een vraag
teeken, om een herhaling te vragen). 
Met verwijzing naar .... . o/ Verwijs 
naar .... . 
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SIG 

svc 

TFC 
TXT 

Herhaal of Ik herhaal (te gebruiken om 
herhaling te vragen of te geven van al het 
geseinde of van een gedeelte daarvan, door 
na, de verkorting ,l,e betreffende aanu:ij
,ingen te laten volgen). 
Onderteekening (te gebruiken na een 
vraagteeken, om een herhaling te vragen). 
Aanduiding van een diensttelegram be
treffende het particulier verkeer (te ge
bruiken aan het begin van de inleiding ). 
Verkeer. 
Inhoud (te gebruiken na een vraagteeken, 
om een herhaling te vragen). 

BIJLAGE 2. 

Rapport van een overtreding van het radiotelegraaf
verdrag of van de dienstreglementen, 

(Zie art, 12 van het algemeen reglement.) 

Gegevens 'ietreffende het ~ta-
tion dat het re,glement over-

treedt. 

1. Naam, indien deze be
kend is ( in drukletters) 
(noot a) . .... . . 

2. Roepnaam (in druk
letters) . . . , . . . 

3, N ationalit.eit, indien 
deze bekend is , . . 

4. Gebezigde golf (Kp/s , 
of M.) .... . . . 

5, Systeem ( noot b) . . . 

Gegevens betreffende het sta
tion dut de onregelmatigheid 

rapporteert. 

6, Naam (in drukletters) 
7. Roepnaam (in druk

letters) . . . . . 
8. Nationaiiteit 
9. Benaderde positie 

(noot c) , .. . . 

Gegevens betreffende de on
re,gelma,tigheid. 

10. Naam ( noot d) van het 
station in verbinding 
met dat, hetwelk de 
overtreding begaat . . 

ll. Roepnaam van het st a
tion in varbinding met 
dat, hetwelk de ·over
treding begaat . . , , 

12. Tijdstip (noot e) en d'.tg
teekening . . . . , , 

13. Aard der onregelma
tigheid ( noot f). . . . 

H . Uittreksels uit het scheepsiournaal en andere 
besr heiden t-?t staving van het rapport ( te 
vervolgen op de keerzijde, indien noodig) , 
Tijdstip. 

15. Verklarinf/. 
Ik verklaar, dat bovenstaand rnpport, voor 
zoover mjj hekend is, een volledig en nauw
keurig verslag geeft van het gebeurde. , 

Datum: den .. ... 19 . (*) ...• 

(*) Dit ra.pport moet gei;eekend worden door 
den radiotelegrafist (radiotelefonist), die de 
overtreding heeft gerapporteerd en mede
onderteekend worden door den commandant 
van het schip of van het, luchtvaartuig, of door 
den chef van het landst,ation. 

AANWIJZINGEN VOOR DE INVULLING 
VAN HET FORMULIER. 

Noot a. Ieder rapport mag slechts op één schip 
of op éen station betrekking hebben, 
zie noot d. 

Noot b. Type A l, A 2, A 3 of B. 
Noot c, Alleen van toepassing op schepen en 

luchtvaartuigen : moet worden aan
gegeven in breedte en lengte (Green
wich) of door een ware peiling met den 
afstand, in zeemijlen of ltilometers, 
van een of ander algemeen bekend 
punt. · 

Noot d. Indien de beide stations in verbinding, 
inbreuk maken op het reglement, moet 
een afzonderlijk rapport voor elk dezer 
stat-io11s worden opgemaakt. 

Noot e. Moet worden uitgedrukt door een 
groep van vier c\.jfers (0000 tot 2359), 
middelbare tijd Greenwich, Indien de 
overtreding over een belangrijk tijds
bestek loopt, moeten de tijdstippen in 
de open ruimte van Nr. 14 worden 
vermeld. 

Noot f. Een afzonderlijk rapport wordt voor 
elke onregelmatigheid vereischt, tenzij 
de tekortkomingen klaarblijkelijk door 
denzelfden persoon zijn begaan en 
slechts in een kort tijdsbestek hebben 
plaats gevonden. Alle rapporten moe
ten in tweevoud worden verzonden 
en zooveel mogelijk met de schrijf
machine worden geschreven. 

(Het gebruik van inktpotlood en van car
bonpapier is toegelaten). 

VOOR UITSLUITEND GEBRUIK DER 
ADMINISTRATIE. 

1. Maatschappi_i, welke de 
radiotelegraaf inrichting 
van het station waarover 
geklaagd is, exploiteert 

2. Naam van den radiotele
grafist ( acliotelefonist) 
van het station, die voor 
de overtreding van het 
reglement aansprakelijk 
wordt gesteld 

3. Genomen maatregel . . 
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BIJLAGE 3. 

Die■tlbctclaeidea, 

(Zie art. 13 nn het alfemeen nflemeal.) 

Deel L Vaste 1tatloas •11 Iandstatio111, 

AfduJinf A. Kfopp,r d,r slatiotra. 

.Nua"uli.t I R 
itaUu otp11u• 

1 

Bhd1ijdc ia 
af~nli ■ f B 

Afdeclinil; 8. Staal van d, ienmr,hnd, g,,,u,n, d,r ,tafionlJ 
1Nn••uh·11Jud 

DHI IL Slaliou •oor de 11itodea.l.af 'HD biizoader• dieHtca. 

A. Radiap1/ldatlon,._ 

(Num .... het lnd ... .. . 1 

B. &uliobai1n1ta.tion,. 

(Nu.a•nli1tlud . .. . . 1 

C. Stotlora, uaor het 11u1n van t ijd,1in1n. 

('lu.., .. ..,i,._1 IHd , 

(AJfemeeae aaawijdofen betrdfende de t ijdseinen J 

Rocpt1<1,am. 

1 1 • 
D~ StoUons uoor lu1:t ll'i,Hn o,an WHrHricht,n. 

INn,_.,._.htlaM . . . ... ) 

(Al51emee11e unwij:idnQen betreffende de weerberichten,I 

N ....... licl 
alaU.11 11. ... ,. ... 

1 1 

E. Station, uaar h,t 1<1/n,11 111111 61r/d1/1n c.on zHoar1nd11 n. 

.. , 

(Namat Y.UI de slatioat, fefroepurd aaar de laaden, met de noodiCe unw_ijzinfcnJ, 

F. Station,, d.'- 0011 all,11 {CO) ,,richt, pcr,bcrlcJit,11 11/1,cin,n. 

(N..,.nahttu, ••••• ,I 

{Naam 'fall hei &tation aiet de aood.if• aa11wijzinCCD,) 

0..1 m. Schcepa latiou. 

Staat aan d, ltcnmtrlr,nd, l•t•v•n• dtr ,tatio111. 

• 1 ' 
• 1 • 

Deel IV. L• chh'urtnifslatlonL 

Staat oan d, lr,nm,rlr,nd, t•I'""' d,r ,tatioru. 

Ma .. ..._ 
llal1latiN1 Ro.pHaa Lud 

(;,olf o;,... 1 

1 

u ...... 1-Jr;, .. y,,_ 1F,aquaU1 
llutl•I Aard opca1t1IIPfl 

• 1 • 
1 : 

Deel V. Omroep,tatloas. 

AfduHnt A. Klapptr d,r 1tatlo11,. 

Blad.at<!• 
Roa,......u i• 

afcl1ati1f8 

Afdtcllnt B. Staat van d, i111m1ri1nd1 l•tr.01111 der station,. 

BIJLAGE 4. 

Hooft••--~=:~=:~ 
1tarkl1ua 

d-•oat 

Schal la fcbntlk om d• sterkt• des tnkHI ■lt te fflkkn., 
(Zie art. 9 vao het alfemnn reflcmcnt.) 

t = ,nauwelijks hoorbaar; onleesbaar. 
2 = zwak ; nu en dan leesbaar. 
3 = vrij goed ; leesbaar, maar moeilijk. 
4 = goed; leesbaar. 
5 = zeer goed; volkomen leesbaar. 

BIJLAGE 5. 
Diculuren TH de ia de twnde calcfori• ferufacbllde aclaepen, 

{Zie tabel en kaart bijlafc 6, al,med, artt. 13 an 20 van bel alf:emeen reflemcnt.) 

A 

Wuttlilr.l 
frau.ca. 

AtlutiechOea- Mtridl"ana 
au (-talljlr. PW. ltaol•u 
clnll, Mklcl1l- GN.u\uL 

~-=:.1:: •. 2ö:;1. 

B 
ladiacl,. 0c..... O..i•t.lr.• ,, ... 
N-,i1lijlr.a IJ" au ZoM A. 
••• , .... i.~ ... ,,. 

0 
C.-l• Oca"a 
, ............ 11-

E 
OrootcOeaua 
!,.,.d,lijkcl11IJ. 

' Atl.., tiochOc•· 
... fw•olclik 

::•~:':.;.<:_olf 
M1ricliua1a11 
10"W. bu•iclu 
cl• Aaerilr.aao
ocl,1 lr.11t. 
0o.t1i:.,t .... 
A•trikL 

0..r cl1r clin1lllAa l•idddbarl 
~dGr1u.iobl 

Muicl.lan•aal()"O~W••I• •- 6a. tot ,._ 
lr.ut n a c.,1.,. t,ot da au aa.totlOa. 

Ëf ~~t ~::t:d! t~~~ ::: :! !: !:: :: :: 
M1ri<U•aa •aa 160" 0. 

M1ricl.lt,aa1ulto"W. 

Marldlua•aa'JO"W,i,.... 
aolcln cl1 Amulkau1cb1 
k1111, w"u .... 1 .... 
Amtrilr.11. 

MaricliauH.11~W.ICa1t 
.... c,. ......... 

:::i:::::::: 
::: ,~::::::::: 

::: ~~::: i:: 
.. ... 1'.._, .. 111 .. 
1a.1J01.1,01J2a. 

... o •. 1o121. 

:::::::::::::: 
.. ..,JOa.totn11. 

... 0,. 1-1 , .. 

., .. la.lot 14•. 

... 1& .. 1 .. 1ta • • 
•aJ0 i.tolJ2L 

• .. 0 •. 10160. 

:::.~::::m~ 
... 1, a.10122 .. 

•aa011. tot2a. 

:::::::::.::: 
•aa1'•.totna. 

l'H 0a.tot 2a. 
.... t .. 101101.. 
.... ll1.lolllL 
.. .,.J01. 101n1. 
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BIJLAGE 6. 

Internationale diensturen voor de schepen, 
met minder dan 3 radio tel egrafisten. 

(Zie bij lage 5, en de artt. 13 en 20 van het 
algemeen reglement.) 

.., , ooELSAA. E T:.J O G QC.ENWIC H 

-~ s ~ ~ g 
o o o o o ré o o o IS . 

0 

" 1e:.o·o.L 0 

r · 
o •. 

~ 1~ 
;. 
o, 

1
~ v,o· w .L. 

o, 

;; 
N 1 °• 

d 0 

: ): 
r ·wc ' ~ -. CT l&: 
~ 0 

"' 1 .. 
o, 30 • 0 .L 

, 

:0 
0 

"' 1. 
~ e,o• 0 .L . 

. ,:::-. 00,-:- • 
- ~ =~ . • g~ ~ · ·; .ur· ""•--- 1 

8 • , , o o o , · lf. Il l<il l< l•.1•.10 r, 1~ -t 
g§ggg 88 
"H')IM ... HIIS> ara. 'Jts"8 ,~00IW 

1928 
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BIJLAGE 7. 
(Zie artt. 2, 15, 13, 7 van het algemeen 

· reglement en bijlage 3.) 
Bescheiden waarvan de scheepsstations moeten 

zijn voorzien. 
De radio-vergunning. 
De naamlijst van de scheepsstations. 
De naamlijst van de vaste stations en van de 

landstations. 
De naamlijst van de luchtvaartuigstations. 
H et verdrag en de bijbehoorende reglemen

ten. 
De telegramtarieven van de landen, met 

bestemming waarvoor het station het meest 
radiotelegrammen aanneemt. 

H et certificaat van den radiotelegrafist (ra
diotelefonist) of van de radiotelegrafisten 
(radiotelefonisten). 

B escheiden waarvan de luchtvaartuigstations 
moeten zijn voorzien. 

De radio-vergunning. 
Het certificaat van den radiotelegrafist (ra

diotelefonist) of van de radiotelegrafisten 
(radiotelefonisten). 

Zoodanige bescheiden als de bevoegde lucht
vaartorganisaties van het betrokken land even
ttieel vo01· het station ten behoeve van zijn 
dienstuitvoering zullen noodzakelijk achten. 

BIJLAGE 8. 
Verkrijging van radiopeilingen. 

(Zie art. 31 van het algemeen reglement.) 

1. A I g e m e e n e v o o r s c h r i f t e n. 
A. Alvorens een of meer radiopeilstations 

op te roepen, om zijn peiling te vragen, moet 
het mobiele station in de naamlijst opzoeken: 

1 ° De roepnamen van de stations, die moe
ten worden opgeroepen om de radiopeilingen, 
die het wenscht, te verkrijgen. 

2° De golf, waarop de radiopeilstations 
luisteren en de golf of de golven waarop zij 
de peilingen nemen. 

3° De radiopeilstations die door middel van 
specia le draadverbindingen met het te roepen 
radiopeilstation een groep kunnen vormen. 

B. De wijze, waarop het mobiele station 
moet te werk gaan, hangt van versch illende 
omstandigheden af. In het a lgemeen gezegd, 
moet het reJrnning houden met het volgende: 

1 ° Indien de radiopeilstations niet op de
zelfde golf luisteren, moeten de peilingen, 
onverschillig of het luisteren op de golf voor 
het verrichten der peilingen of op een andere 
golf geschiedt,. aan elk station of aan elke 
groep van stat10ns, welke een bepaalde golf 
bezigen, afzonderlijk gevraagd worden. 

2° Indien alle betrokken radiopeilstations 
op een zelfde golf luisteren, en indien zij in 
staat zijn peilingen te nemen op een gemeen
schappelijke golf - die een andere golf kan zijn 
dan de luistergolf - is er aanleiding hen ge
zamenlijk op te roepen, opdat de peilingen 
door al deze stations tegelijk, op één en de
zelfde uitzending worden genomen. 

3° Indien verscheidene radiopeilstations met 
behulp van speciale draden een groep vormen, 
moet één hunner geroepen worden, zelfs in
dien alle van zendinrichtingen zijn voorzien. 
Indien noodig moe·t intusschen het mobiele 
station in dit geval de radiopeilstations, waar-

van het peilingen wenscht te verkrijgen, door 
middel van de roepnamen, in den oproep ver
melden. 

II. V o o r s c h r i f t e n v o o r d e w ij z e 
van werken. 

A. Het mobiele station roept het radiopeil
station of de radiopeilstations op de golf, die 
in de naamlijst als hun luistergolf is aange
geven. H et seint de verkorting QTE, die be
teekent: 

" Ik wensch mijn radiopeiling te kennen ten 
opzichte van het radiopeilstation waartoe ik 
mij wend", 

of 
"Ik wensch mijn radiopeiling te kennen ten 

opzichte van het station of van de stations 
waarvan de roepnamen volgen", 

of 
"Ik wensch mijn radiopeiling te kennen ten 

opzichte van de onder u werkende gegroepeer 
de radiopeilstations", 

de(n) noodige(n) roepnaam(namen), en 
eindigt met, zoo noodig, aan te geven welke 
golf het zal gebruiken om zijn peiling te doen 
nemen. Daarna wacht het op instructie. 

B. Het geroepen radiopeilstation of de ge
roepen radiopeilstations maken zich gereed 
om de peiling te nemen; zij waarschuwen, 
zoo noodig, de radiopeilstations waarmede zij 
verbonden zijn. Zoodra de radiopeilstations 
gereed zijn, geven clie stations, welke van een 
zender voorzien zijn in al phabetische volgorde 
hunner roepnamen' aan het mobiele station 
antwoord door hun roepnaam, gevolgd door de 
letter K, te seinen. 

Ingeval het radiopeilstations betreft, die een 
groep vormen, waarschuwt het geroepen sta
tion de andere stations van de groep en I icht 
het het mobiele station in , zoodra de stations 
van de groep gereed zijn om de peiling te 
nemen. 

C. Na, zoo nooclig, op zijn nieuwe seingolf 
te zijn overgegaan, antwoordt het mobiele sta
tion door zijn roepnaam te seinen, die, even
tueel verbonden met een ander teeken , ge
durende een voldoend langen tijd wordt gege
ven om het peilen mogelijk te maken. 

D . Het radiopeilstation of de radiopeilsta
tions, die voldaan zijn over de handeling, ge
ven het teeken QTE (,,uw peiling ten opzichte 
van mij was . . . . . . graden") , voorafgegaan 
door den t ijd van waarneming en gevolgd 
door een groep van 3 cijfers (000 tot 359), 
aangevende, in graden, de ware peiling van 
het mobiele station ten opzichte van het radio
peilstation. 

Indien een radiopeilstation niet voldaan is 
over de handeling, vraagt het aan het mobiele 
station de uitzending, bedoeld onder C, te her
hal en. 

E. Zoodra het mobiele station het resultaat 
der waarneming heeft ontvangen, moet dit 
station het bericht herhalen aan het radio
peilstation, hetwelk dan meldt, dat de her
h al ing juist is of eventueel verbetering geeft 
door het bericht te herhalen. W anneer het 
radiopeilstation de zekerheid heeft, dat het 
mobiele station het bericht zonder fouten heeft 
ontvangen, geeft het het kwijtingsteeken. Dit 
teeken wordt dan door het mobiele station 
herhaald als aanwijzing dat het werken is ge
eindigd. 
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F. De aanwijzingen betreffende a) het tee
ken dat gebezigd moet worden om de peiling 
te verkrijgen; b) den duur van de door het 
mobiele station te venichten uitzending en c) 
den door het betrokken radiopeilstation ge
bruikten tijd, worden in de naamlijst vermeld. 

ADDITIONEEL REGLEMENT behoorende 
bij het I nternationaal Radiotelegmafverd,·ag. 

De met kleine letters gedrukte bepalingen zijn even
eens opgenomen in het algemeen reglement. 

Wijze van we~ken per radiotelefoon in den 
mobielen dienst. 

Art. 1. De wijze van werken te volgen bij 
den oproep en de totstandbrenging van ver
bindingen tusschen twee radiotelefoniestations 
van den mobielen dienst, is aangegeven in 
bijlage 1. De dienstverrichtingen op het mo
biele station moeten geschieden door een per
soon in het bezit van het voorgeschreven cer-
tificaat. · 

Taksen. 

Art. 2. § 1. Het tarief van een radiotele
gram, afkomstig van of bestemd voor een 
mobiel station of gewisseld tusschen mobiele 
stations, omvat naar omstandigheden: 

a) de boordtaks, toekomende aan het mo
biele station van afzending of van bestem
ming, of aan deze beide stations; 

b) de landstationstaks, toekomende aan het 
1 andstation of aan de landstations, die aan de 
overbrenging deelnemen; 

c) de kosten voor de verzending langs het 
a lgemeen net van verkeerswegen, berekend 
naar de gewone regelen; 

d) de kosten voor de bijzondere diensten, 
welke door den afzender worden verlangd. 

§ 2. (1) De landstationstaks en de boord
taks worden uitsluitend per woord vastgesteld, 
zonder heffing van een miniumprijs. 

(2) Het maximum van de landstationstaks 
is zestig centiemen (0 fr . 60) per woord; het 
maximum van de boordtaks is veertig centie
men (0 fr. 40) per woord. 

(3) Elke Administratie behoudt zich echter 
de bevoegdheid voor om landstationstaksen, 
hooger dan het hierboven aangegeven maxi
mum, vast te stellen en goed te keuren voor 
die landstations, welker inrichting of exploita
tie buitengewoon kostbaar zijn. 

§ 3. Wanneer voor de telegrammenwisse
ling tusschen mobiele stations van de tusschen. 
komst van een landstation wordt gebruik ge
maakt, wordt de landstationtaks slechts één
maal geheven. Indien de landstationstaks in 
het verkeer met het mobiele station van afzen
ding niet dezelfde is als in het verkeer met 
het mobiele station van bestemming, wordt de 
hoogste van deze twee taksen geheven. Er kan 
bovendien een landtelegraaftaks worden ge
heven; gelijk aan die, welke in het geval , be
doeld in de hierna vermelde § 5, van toepas
sing is verklaard op de verzending l angs de 
verkeerswegen. 

§ 4. De overnemingsdienst is, behoudens 
hetgeen ter zake in de hierna volgende § 9 
is bepaald, geregeld bij artikel 6 van dit 
reglement. 

§ 5. (1) Indien radiotelegrammen, afkom
stig van of bestemd voor een land, rechtstreeks 

gewisseld worden door of met de landstations 
van dat land, wordt de telegraaftaks, van toe
passing op de verzending langs de binnen
landsche verkeerswegen van dat land, in be
ginsel uitsluitend per woord en zonder heffing 
van een minimum berekend. Deze taks wordt 
door de Administratie, waartoe de landsta
tions behooren, in franken opgegeven. 

)2) Indien een land in verband met de om
standigheid , dat zijn binnenlandsch net van 
electrische verkeerswegen niet door de Regee
ring wordt geëxploiteerd, genoodzaakt is tot 
heffing van een minimum, moet het hiervan 
aan het Internationaal bureel kennisgeven, 
hetwelk het bedrag van dit minimum in de 
naamlijst, achter de opgaaf van de taks per 
woord, vermeldt. Bij gebreke van een zooda
nige vermelding, wordt de taks uitsluitend per 
woord en zonder heffing van een minimum 
berekend. 

§ 6. Er wordt geen taks geheven wegens 
<le radioverzending in den mobielen dienst 
voor de in de volgende categorieën vallende 
radiotelegrammen van onmiddellijk algemeen 
belang: 

a) noodberichten en antwoorden daarop ; 
b) berichten, afkomstig van mobiele sta

tions, over de aanwezigheid van ijs, wrakken 
en mijnen, of ter aankondig ing van cyclonen 
en stormen; 

c) berichten ter aankondiging van plotse
linge verschijnselen, welke de luchtvaart be
dreigen, of van het plotseling ontstaan van 
hindernissen op de luchtvaartterreinen; 

d) berichten, afkomstig van de mobiele 
stations, ter mededeeling van plotselinge ver
anderingen in de ligging van boeien, de wer
king van vuurtorens, bakens, enz.; 

e)_ dienstnota's betrekking hebbende op de 
mobiele diensten. 

§ 7. De mobiele stations moeten bekend zijn 
met de tarieven, die noodig zijn voor de prijs
berekening van radiotelegrammen. Zij zijn 
evenwel gemachtigd om in voorkomende ge
vallen inlichtingen in te winnen bij de land
stations; deze geven de tariefsprijzen op in 
franken. 

§ 8. Voor de mobiele stations zijn de wij
zigingen in de tarieven eerst van toepassing 
45 dagen na den datum van de door het In
ternationaal bureel verzonden kennisgeving. 

§ 9. (1) Indien een landstation het mobiel 
station .van bestemming van een radiotelegram, 
waarvoor door den afzender geen taks voor 
overnem ing is betaald (zie artikel 6, § 1, van 
dit reglement) niet kan bereiken, kan dit 
landstation, ten e inde het rad iotelegram zijn 
bestemming te doen bereiken, zijn toevlucht 
nemen tot de tusschenkomst van een ander 
mobiel station, mits dit laatste hierin toe
stemt. Het radiotelegram wordt dan naar dit 
andere mobiele station overgebracht en de 
tusschenkomst van dit laatste heeft zonder 
kosten pi aats . 

(2) Dezelfde bepaling is, in geval van 
noodzakelijkheid, ook van toepassing in de 
richting mobiel station naar landstation. 

(3) Opdat geacht zal kunnen worden, dat 
een aldus overgebracht radiotel egram zijn be
stemming heeft bereikt, is het noodig, dat het 
station , hetwelk tot de indirecte verzending 
zijn toevlucht heeft genomen, van het mobiele 
station, waarvoor het radiotelegram bestemd 

1 
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was, of, naar omstandigheden, van het land
station, waaraan het verzonden had moeten 
worden, het voorgeschreven reçu, a l of niet 
rechtstreeks, heeft ontvangen. 

Volgorde van den voorrang bij het tot stand 
brengen van verbindingen in den mobielen 

dienst. 

.Art. 3. § 1. De volgorde van den voorrang bij 
het tot stand brengen van verbindingen in den mo
bielen dienst is als volgt : 
1°. noodoproepen, noodberichten en noodverkeer; 
2°. berichten, voorafgegaan door een spoedsein; 
3°. berichten, voorafgegaan door het veiligheidssein; 
4°. berichten betreffende radiopeilingen; 
50_ alle andere berichten. 

§ 2. Voor de overbrenging van de radio
telegrammen, bedoeld onder cijfer 5, is de 
volgorde van den voorrang in beginsel als 
volgt: 

1 ° regeeringsrad iotelegrammen; 
2° rad iotelegrammen, d ie de navigatie, de 

bewegingen en behoeften van schepen, de vei
ligheid en regelmatigheid van luchtvaart
diensten betreffen, en radiotelegrammen, d ie 
weer kundige waarnemingen bevatten, bestemd 
voor een officieel en meteorologisch en d ienst; 

3° d ienstradiotelegrammen, betrekking heb
bende op de werking van den radiodienst of 
op reeds gewisselde radiotelegrammen; 

4° rad iotelegrammen van het openbaar ver
keer. 

Twijfelachtige ontvangst. Duplicaat-ove1·
seining. Radiove1·bindingen op langen 

afstand. 

Art. 4. § 1. (1) Wanneer in den mobielen 
dienst het verkeer moei lijkheden gaat onder
vinden, doen beide in verbinding zijnde sta
tions moeite om de overkomst van het radio
telegram, waarvan de overseining is begonnen, 
te verzekeren. Het ontvangend station kan tot 
tweemaal toe om herhaling vragen van een 
radiotelegram, waarvan de ontvangst twij fel
achtig is. Indien deze drievoudige overbren
ging zonder resultaat blijft, wordt het radio
telegram aangehouden, met het oog op de 
mogelijkhe id, dat zich een gunstige gelegen
heid zou kunnen voordoen, om de overse ining 
tot een goed einde te brengen. 

(2) Indien het seinend station oordeelt, dat 
het niet mogelijk zal zijn, de verbinding met 
het ontvangende station binnen 24 uur . te her
stell en, gaat het als volgt te werk: 

a) het seinende station is een mobiel sta
tion. 

Het deel t onmiddellijk aan den afzender 
mede, waarom zijn radiotelegram niet kan 
worden overgebracht. De afzender kan dan 
verzoeken: 

1 ° dat het radiotelegram wordt overge
bracht door tusschenkomst van een ander land
station of door tusschenkomst van andere mo
biele stations; 

2° dat het radiotelegram wordt aangehou
den, totdat het zonder verhooging van kosten 
kan worden overgebracht; 

3° dat het radiotelegram geannuleerd 
wordt. 

b) het seinende station is een landstation. 
Het past op het radiotelegram de bepalin

gen toe van artikel 30 van het algemeen 
reglement. 

§ 2. Wanneer een mobiel station naderhand 
een radiotelegram, dat op vorenbedoelde wijze 
is aangehouden, overseint naar het landsta
t ion, dat het onvolledig ontving, of naar een 
ander landstation van dezelfde Administratie 
of van dezelfde particul iere onderneming, moet 
deze nieuwe overseining geschieden met opne
ming van het dienstbijvoegsel "ampliation" 
( duplicaat) in de ambtelij ke inle iding van 
het radiotelegram en kan genoemde Admini
stratie of particuliere onderneming slechts de 
kosten voor een enkele overbrenging in reke
ning brengen. De extra-kosten, welke even
tueel kunnen voortvloeien uit de verzending 
over het algemeen net van verkeerswegen 
tussc;hen dit "andere landstation", door welks 
bemiddeling het radiotelegram is verzonden, 
en het kant.oor van bestemming, kunnen door 
dit andere landstation aan het mobiele station 
van afzending in reken ing worden gebracht. 

§ 3. Wanneer het landstation, dat volgens 
de aanwijzing in het adres van het radio
telegram, met de overbrenging daarvan be
last is, het mobiele station van bestemming 
niet kan bereiken en redenen heeft voor de 
veronderstelling, dat dit mobiele station zich 
bevindt in het werkingsgebied van een ander 
landstation van de Administratie of van de 
particuliere onderneming, waartoe eerstge
noemd landstation zelf behoort, kan dit het 
radiotelegram naar dat andere landstation ver
zenden, ind ien daaruit geen heffing van extra-
kosten voortvloeit. . 

§ 4. (1) Een station van den mobielen 
dienst, dat een radiotelegram heeft ontvangen 
en niet onder normale omstandigheden daar- , 
van reçu heeft kunnen geven, moet, om d it 
alsnog te doen, de eerste gelegenheid, d ie 
daarvoor gunstig is, aangrijpen. 

(2) Wanneer van een tusschen een mobiel 
station en een landstation gewisseld rad io
telegram niet rechtstreeks reçu kan worden 
gegeven, wordt het reçu, indien zulks geen 
heffing van extra-kosten medebrengt, verzon
den door tusschenkomst van een ander land
station van dezelfde Administratie of parti
cul ie1·e onderneming of behoorende tot een 
andere Administratie of particul iere onderne
ming, waarmede ter zake eventueel een bij
zondere regeling is getroffen. 

§ 5. (1) De Administratiën behouden zich 
de bevoegdheid voor om een dienst in te r ich
ten voor radioverkeer op langen afstand tus
schen landstations en mobiele stations, mei u it
gesteld reçu of zonder reçu. 

(2) Wanneer er omtrent de juistheid van 
eenig gedeelte van een radiotelegram, dat op 
een van beide wijzen is overgebracht, twij fel 
bestaat, wordt de aanwijzing "réception do u
teuse" (twij felachtige ontvangst) vermeld op 
het ontvangblad, dat aan den geadresseerde 
wordt afgeleverd, terwijl de twij fe lachtige 
woorden of groepen van woorden onderstreept 
worden. Indien er woorden ontbreken, worden 
de p laatsen, waar die woorden zich moesten 
bevinden, open gelaten. 

(3) Wanneer, in den dienst voor radiover
keer op langen afstand met u itgesteld reçu, 
het seinend landstation binnen een termijn 
van 10 dagen van een radiotelegram, dat het 
heeft verzonden, geen reçu heeft ontvangen, 
stelt het den afzender van genoemd radio
telegram hiermede in kennis. 
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Radiotel egra1n1nen welke pe,· gewone post of 
per luchtpost ve1·de1· gezonden moeten worden. 

Art. 5. § 1. (1) R adiotelegrammen kunnen 
door een kuststation naar een scheepsstation 
of door een scheepsstation naar een ander 
scheepsstat ion worden overgebrach t, ten e inde 
van een haven ,ut, welke door het ontvangen
de station wordt aangedaan, per gewone of 
per luch tpost ve rder te worden gezonden. 

(2) Voor d ze radiotelegramm en is over
neming tusschen scheepsstations niet toegela
ten. 

§ 2. De voorafgaande bepalingen zij n niet 
bindend voor de Administrati ën, die verkla
ren, dat zij deze bepalingen niet zu llen toe
passen. 

§ 3. H et adres van deze rad iotelegrammen 
moet als volgt zijn samengesteld: 

1 ° de betaalde dienstaanwijzing " Poste" 
(Post ) of "PA V", gevolgd door den naam 
van de haven, waa r het radiote legram ter 
post moet worden bezorgd; 

2° de naam en het volledig adres van den 
geadresseerde ; 

3° de naam van het scheepsstation, dat het 
radiotelegram ter post moet bezorgen; 

4° in voorkomende gevallen, de naam van 
h et kuststation. . 

Voorbeeld: = Poste (of PAV) Buenosaires = Martinez 14 Calle Prat Valparaiso Avon 
Landsendradio. 

§ 4. Behalve de radiotelegrafische taksen, 
vastgesteld in artikel 2, § 1, van dit regle
ment, wordt een bedrag van veertig cent iemen 
(0 fr. 40) geheven voor de gewone postverzen
ding van het radiotelegram of van een frank 
vijf en tw int ig centiemen (1 fr . 25) voor de 
voldoening van de kosten wegens de verzen
ding per luch tpost. 

Ove,·neming door scheepsstations. 

Art. 6. § 1. De scheepsstations moeten, in
dien de afzender zulks verzoch t heeft, hun 
tusschenkomst verl eenen voor de wisseling van 
radiotelegrammen, afkomstig van of bestemd 
voor andere scheepsstations; ech ter is het aan
tal tusschenkomst verleenende scheepsstations 
beperkt tot twee (zie ook artikel 2, § 9, van 
dit regl ement. ) , 

§ 2. De taks voor den overneemdienst wordt, 
zoowel wanneer twee stations tusschenkomst 
verleenen, a ls wanneer een enkel station over
neemt, zonde,· heffing van een minimum en 
uitsluitend per woord vastgesteld op een uni 
form bedrag van veertig cen t iemen (0 fr. 40). 
Wanneer twee scheepsstations tusschenkomst 
hebben verleend, komt aan elk de helft van 
deze ta ks toe. 

§ 3. De radiotelegrammen , ve rzonden zoo
a ls hierboven is aangegeven, moeten boven 
het adres de betaalde dienstaanwijzing = RM = (overnem ing) dragen. 

To epassing van de internationale telegraaf
overeenkomst en van het daa1·bij behoorende 

dienstreglement op radiotelcgran,men. 

Art. 7. § 1. De bepalingen van de inte r
nationale telegraa fovereenkomst en van het 
daarbij behoorende dienstregl ement zijn op 
radiotelegrammen van toepassing voor zoover 

de bepalingen van het internationaal rad io
telegraafverdrag en van de daa rbij behoorende 
reglementen daarmede niet in strijd zijn. 

§ 2. De bepalingen van § 3 van artikel 81 
van het dienstreglement, hehoorende bij de 
internationale telegraafovereenkomst, zijn niet 
van toepassing op de a frekening van radio
telegrammen. 

§ 3. Voor de toepassing van dit zelfde 
dienstreglement worden de landstations als 
overneem kantoren beschouwd, beha! ve wanneer 
een van beide radiotel egraafreglementen na
drukkelijk bepaalt, dat deze stations als kan
toor van afzending of bestemming moeten 
worden beschouwd. 

§ 4. Artikel 69 van het dienstreglement be
hoorende bij de internationale telegraafover
eenkomst, betreffende telegrammen voor meer
voudige bestemmingen, welke per draad looze 
telegrafie worden overgebrach t, is van toe
pass ing zoowel op telegramen van deze cate
gorie, di e radiotelefonisch , a ls op die, welke 
radiotelegrafisch worden overgebracht. 

§ 5. Aangezien het woord RADIO in de 
naamlijst steeds wordt toegevoegd achter den 
naam van het kuststation, vermeld in het 
adres der radiotelegrammen, behoort dit 
woord hij de overse ining van een radiotele
gram niet als dienstaanwijzing in het begin 
van de ambtelijke inl eiding te worden opge
nomen. 

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 
13 van het verdrag van Washington heeft dit 
a dditioneel reglement dezelfde kracht als even
genoemd verdrag en treedt het op den l sten 
J anuar i 1929 in werking. 

Ter oorkonde waarvan de onderscheidene 
gevolmachtigden dit add itioneel reglement 
hebben onderteekend in een enkel exemplaar, 
hetwelk bewaard za l blijven in de archieven 
van de Regeering van de Vereen igde Staten 
van Amerika, en waarva n een afschrift aan 
elke R egeering zal worden toegezonden. 

Gedaan te W ashington, den 25sten Novem
ber 1927. 

(Volgen dezelfde onderteekeningen a ls voor 
het verdrag en het a lgemeen reglement met 
uitzondering van Canada, de Vereenigde Sta
ten va n Amerika en de R epubliek Honduras.) 

BIJLAGE 1. 

Internationale wijze van werken pe,· 
radiotel efoon. 

(Zie art. 1 van het additioneel reglement. ) 

§ 1. (1) R oepnamen. Voor de landstations 
moet de aardrijkskundige naam van de plaats 
zelf worden gebruikt. 

(2) Voor de luchtvaartu igstations en andere 
mobiele stations behooren in beginsel de rad io
telegrafische roepnamen te worden gebruikt, 
dus voor de scheep stations een groep van 
v ier letters en voor de luchtvaartuigstations 
een g roep van vijf letters, overeenkomstig 
hetgeen in het internationaal luchtvaartver
drag is bepaald. De roepnaam moet voor de 
mobiel stations aan boord van koopvaardij
schepen of verkeers-luchtvaartuigen worden 
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voorafgegaan door den naam van de maat
schappij , waartoe zij behooren, bijvoorbeeld: 
,,Handley Page", of door het woord "Parti
culier" voor de mobiele stations, die aan par
ticulieren toebehooren. 

§ 2. H et spellen van roepnarnen, dienstver
kortingen en woorden. Voor dit spellen moeten 
de volgende algemeen bekende namen worden 
gebruikt: 

A = Amsterdam 
B = Baltimore 
C = Canada 
D = Danemark 
E = Eddiston 
F = Francisco 
G = Gibraltar 
H = Hanovre 
I = !talie 
J = Jérusalem 
K = Kimberley 
L = Liverpool 
M = Madagascar 

N = Neuchàtel 
0 = Ontario 
P = Portugal 
Q = Québec 
R = Rivoli 
S = Santiago 
T = Tokio 
U = Uruguay 
V = Victoria 
W = W ashington 
X = Xanthippe 

Y = Yokohama 
Z = Zoulouland 

§ 3. De navolgende wijze van werken wordt 
a ls voorbeeld gegeven: 

1 ° A 1·oept: 
Allo B, allo B, A appelle, A appelle, mes

sage pour vous, message pour vous, over. 
(Hallo B , h allo B, A roept, A roept, bericht 

voor u, bericht voor u, over.) 
2° B antwoo1·dt : 
Allo A, a llo A, B répond, B rêpond, en

voyez votre message, envoyez votre message, 
over. 

(Hallo A, hallo A , B antwoordt, B ant
woordt, zend uw bericht, zend uw bericht, 
over.) 

3° A antwoordt: 
Allo B, A répond, message commence, à 

............ (geadresseerde) de ......... ... (afzender) 
(Hallo B , A antwoordt, bericht begint, aan 

.......... .. van .. .......... ) 
overseining van het bericht 

message terminé, je répète, message commen-
ce, à ......... ...... de ..... ......... . 
(bericht geëindigd, ik herhaal, bericht begint, 
aan ............... van ..... .. .. ...... ) 

herhaling van het bericht 
message terminé, over. 
(bericht geëindigd, over.) 

4 ° B antwoordt : 
Allo A, B répond, votre message commence, 

à ......... ...... de .... .......... . 
(Hallo A, B antwoordt, uw bericht begint, 

aan ........ .. .. . .. van .. ............. ) 
herhaling van het bericht 

votre message terminé, over. 
(uw bericht geëindigd, over.) 

5° A antwoordt: 
Allo B , A répond, exact, exact, coupant. 
(Hallo B, A antwoordt, juist, juist, ik ver-

breek.) 
6° A verbreekt vervolgens de verbinding 

en de twee stations gaan weer tot hun nor
mal en luisterdienst over. 

Oprnerking: Bij het begin van een berich
tenwisseling wordt de voorgeschreven aanroep 
zoowel door het roepende station a ls door het 
opgeroepen station tweemaal uitgesproken. 
Zoodra de verbinding tot stand is gekomen, 
wordt hij slechts één keer uitgesproken. 

1 

21 Novernber 1928. BESLUIT, houdende, 
vaststelling der voorschriften betreffende 
de inrichting van het ongevallenregister, 
bedoeld in artikel 80d, eerste lid, der On
gevallenwet 1921. S. 425. 

Wij WILHELMINA, enz.; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, H andel en Nijverheid van 16 Novem
ber 1928, n°. 2540, Afdeeling Arbeidersver
zekering; 

Gezien artikel 80d, eerste lid, der Ongeval
lenwet 1921; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. H et register, waarin de werkgever, 

aan wiens onderneming een erkende genees 
kundige dienst is verbonden, verpl icht is tEt 
vermelden gegevens omtrent het in de onder 
neming aan werklieden Gverkomen letsel , moe( 
op zoodanige wijze zijn ingericht, dat daarin 
ten genoegen van het bestuur der Rijksver. 
zekeringsbank op overzichtelijke wijze kunnen 
worden vermeld: 

1 °. het aan het ongeval toegekende volg
nummer; 

2°. datum en uur van aanmelding voor de 
eerste behandeling; 

3°. datum en uur waarop het ongeval plaats
had; 

4 °. naam en voornamen van den door het 
ongeval getroffene; 

5°. de leeftijd van den getroffene; 
6°. de woonplaats en het a dres van den ge

tr0ffene; 
1°. de soort van werkzaamheden, welke de 

getroffene gewoonlijk verricht; 
8°. de oorzaak en de toedracht van het on

geval; 
9°. de namen en. het adres van de getuigen 

bij het ongeval tegenwoordig; 
10°. de paraaf van den getroffene, ten be

wijze dat hij instemt met het in het register 
vermelde sub 1 tot 9; 

11 °. de omschrijving van het letsel ; 
12°. de toegepaste therapie; 
13°. de eigenhandige verklaring van den 

aan den geneeskundigen dienst der onderne
ming verbonden geneeskundige, omtrent na
dere diagnose, vermoedelijke gevolgen en duur 
van het letsel ; 

14° . door wien de eerste hulp werd verleend; 
15°. door wien de verdere behandeling van 

het letsel geschiedt; 
16°. zooveel mogelijk de datum van eindi

ging der genees- en heelkundige behandeling; 
17°. de datwn en het uur van staking van 

het werk door den door het letsel getroffene; 
18°. de datum van werkhervatting; 
19°. ingeval aangifte van het ongeval inge

volge het bepaalde bij artikel 80e der Onge
vallenwet 1921 behoort te geschieden, de da
tum waarop deze aangifte is geschied, a ls
mede het ongevalsnummer dat door het be
stuur der Rijksverzekeringsbank werd toege
kend. 

2. Onder letsel, bedoeld in artikel 1, zijn 
begrepen letsels, als bedoeld in artikel 1, 
tweede lid, der Ongevallenwet 1921 , zoomede 
aandoen ingen, welke het gevolg zijn van een 
ziekte, als bedoeld in artikel 87b dier wet. 

Onze M inister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de u itvoering van dit 
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besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den 21sten November 1928. 
WILHELMINA. 

.De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. S I o tem a k e r d e B r u ï n e. 

(Uitgeg. 5 Dec. 1928.) 

21 Novernber 1928. BESLUIT, houdende 
vaststel I ing van regelen omtrent de beta
ling der uitkeering, als bedoeld in artikel 
80h, eerste lid, der Ongevallenwet 1921 
en omtrent de inricht ing van het register, 
bedoeld bij artikel 80k der Ongevallenwet 
1921. s. 426. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 16 Novem
ber 1928, n°. 2723, afdeeling Arbeidersverze
kering; 

Gezien artikel 80h, eerste en tweede lid, en 
artikel 80k der Ongevallenwet 1921 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. Het register, waarin de werkgever, 

aan wiens onderneming een erkende genees
kundige dienst is verbonden, verplicht is van 
de uitbetaling der tijdelijke uitkeering aan
teekening te houden, moet op zoodanige wijze 
zijn ingericht, dat daaruit ten genoege van den 
Raad van Arbeid op overzichtelijke wijze 
blijkt: 

1°. van den datum van het ongeval, ter 
zake waarvan tijdelijke uitkeering wordt ver
leend, zoomede van het nummer, waaronder 
het ongeval is ingeschreven i11 het ongevallen
register, bedoel cl in artikel 80d, eerste I id, der 
Ongevallenwet 1921; 

2°. aan wien de tijdelijke uitkeering ver
schuldigd was, zoomede aan wien en op wel
ken datum zij is uitbetaald; 

3°. welk bedrag aan tijdelijke uitkeering per 
dag verschuld igd was; 

4 °. van het uitgekeerde bedrag en van het 
tijdvak, waarop dat bedrag betrekking had; 

5°. dat het bedrag inderdaad ontvangen is 
door den rechthebbende. . 

Onder ongeval is begrepen een letsel a ls be
doeld in artikel 1, tweede lid, der Ongevallen
wet 1921, zoomede e(:n aandoening, welke het 
gevolg is van een ziekte, a ls bedoeld in arti
kel 87b dier wet. 

2. De op elke uitbetaling betrekking heb. 
bende aanteekening in het register, bedoeld 
in artikel 1, moet geschieden binnen 24 uren 
na die uitbetalin~. 

3. Ingeval een persoon, die aanspraak heeft 
op een tijdelijke uitkeering vanwege den werk
gever, een wettelijken vertegenwoordiger heeft, 
geschiedt de uitkeering der schadeloosstelling 
aan dezen, tenzij de werkgever van oordeel is, 
dat er termen zijn om de uitkeering aan den 
bedoelden persoon zelven te doen. 

Ingeval een persoon, a ls bedoeld in het voor
gaande lid, ingevolge het bepaalde bij de 
artikelen 374d, vijfde lid, 374/, 439, derde lid, 
of 439a van het Burgerlijk Wetboek voorloo
pig aan de zórg van den Voogdijraad is toe
vertrouwd, geschiedt de uitkeering der scha
deloosstelling aan dien Raad. 

4. De uitbetaling der tijdelijke uitkeering 
geschiedt wekelijks op den betaaldag van het 

loon ten kantore van den werkgever tegen vol
daanteekening. 

Indien de rechthebbende niet zelf het geld 
in ontvangst kan nemen, geschiedt de betaling 
aan een daartoe door hem behoorlijk gevol
machtigde. 

Onze Minister van Arbeid, H andel en N ij
verheid is belast met de uitvoering van dit, 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den 21sten November 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R. S I o te m a k e r de B r u i n e. 

(Uitgeg. 6 Dec. 1928.) 

21 Novernber 1928. BESLUIT ter uitvoering 
va;n artikel 80/ der Ongevallenwet 1921, 
bepalende de wijze, waarop de werkgever 
mededeeling moet doen van de erkenning 
van den aan zijne onderneming verbonden 
gepeeskundigen dienst. S. 427. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 16 Novem
ber 1928, n°. 2722, Afdeeling Arbeidersverze
_kering; 

Gezien artikel 80/ der Ongevallenwet 1921; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen a ls volgt: 
I. De werkgever, aan wiens onderneming 

een erkende geneeskundige dienst is verbon
den, is verplicht te zorgen, dat in zijne onder
neming in de werklokalen, op de plaats waar 
het loon wordt uitbetaald en in iedere in de 
onderneming aanwezige verbandkamer een ge
dagteekende en door hem onderteekende ken
nisgeving wordt opgehangen en opgehangen 
blijft, welke bevat de mededeeling: 

a. dat aan den werkgever door het bestuur 
der Rijksverzekeringsbank eene verklaring is 
uitgereikt, als bedoeld bij artikel 80a der On
gevallenwet 1921, houdende erkenning van 
den geneeskundigen dienst, met vermelding 
van den datum van ingang dier erkenning; 

b. dat, a ls gevolg der erkenning, een ver
zekerde in de onderneming werkzaam, die door 
een ongeval in verband met zijn dienstbetrek
king wordt getroffen, de hem ingevolge arti
kel 14 der Ongevallenwet 1921 toekomende 
genees- en heelkundi ge behandeling ontvangt 
van den geneeskundigen dienst der onderne
ming, indien hij niet voor zijne genees- en 
heelkundige behandeling heeft gekozen een niet 
tot den geneeskundigen dienst der onderne
ming behoorend geneeskundige ; 

c. dat voor alle getroffenen in die onderne
ming de vaststelling, toekenning en uitbeta
ling der hun ingevolge artikel 15 dier wet 
eventueel toekomende tijdelijke uitkeering ge
schieden door den werkgever; 

d. dat ieder getroffene in die onderneming 
bevoegd is, zich te a llen tijde na de eerste 
hulpverleening te doen behandelen door een 
door hem gekozen en niet aan den genees
kundigen dienst der onderneming verbonden 
geneeskundige, die zich tegenover de Rijks
verzekeringsbank heeft verbonden tot het ver
leenen van genees- of heelkundige hulp aan 
verzekerden, die door een ongeval zijn ge
troffen; eÎ dat een verzekerde, die meent dat zijn 
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aanspraken op geneeskundige behandeling of 
tijdelijke uitkeering door den werkgever niet 
of slechts ten deele zijn erkend, zich met zijn 
bezwaren tot het bestuur der Rijksverzeke
ringsbank kan wenden. 

II. De kennisgeving moet goed leesbaar 
zijn en zoodanig in de onderneming zijn opge
hangen, dat de in de onderneming werkzame 
werklieden daarvan steeds en op gemakkelijke 
wijze kunnen kennis nemen. 

Onze Minister van Arbe id, H andel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van di t 
beslu it, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst . 

's-Gravenhage, den 21sten November 1928. 
WILHELM! A. 

De M iniste,· van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J . R. SI o tem aker de B ruïne. 

(Uitgeg. 6 Dec. 1928.J 

21 No ·vem ber 1928. BESLUIT, houdende aan
wijzing van losp laatsen van ruw zout of 
zouthoudend water. S. 428. 

Wij WILHELlvlINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Fjnanciën van 16 November 1928, n°. 43, Ac
ClJnzen; 

Gezien artikel 5 der wet van 27 September 
1892 (Staatsblad n°. 227) , artikel 2 van Ons 
besluit van 3 J anua ri 1908 (Staatsb lad n°. 2) 
en Ons besluit van 3 April 1928 (Staats blad 
n° . 92) ; 
H ebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 

Met ingang van de dagteekening van dit 
besluit worden Coevorden, H eerlen, Ke,·krade, 
Sitta,·d, Steenwijk, T ilburg en W e-ert aange
wezen als losplaatsen van ruw zout of zout
houdend water, bij invoer te lande met spoor
wagens; Steenwijk bovendien a ls losp la ats 
van deze goederen bij invoer langs rivieren 
en kanalen. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de u itvoering van dit bes! uit, dat in het 
Staatsblad zal worden gepl aatst. 

's-Gravenhage, den 21sten November 1928. 
WILHELMINA. 

De M inister van Financiën, d e Gee r. 
(Uitgeg. 3 D P.C . 1928.J 

21 November 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 244a). Toepassel ij k
heid van 3° van het artikel ten aanzien 
van het bestuurslid eener Coöperatieve 
landbouwvereeniging die in het bijzonder 
belast is met het controleeren van het 
landbouwbedrij f der vereeniging, hetwelk 
hij ter uitoefening van die functi e, gere
geld bezoekt. 

Wij WILHELM! A , enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het gemeentebestuur van Bell ingwolde tegen 
de uitspraak van Ged. Staten van Groningen 
van 8 December 1927, n°. 55, 3e Afdeeling op 
het bezwaarschrift van H. E. M. te Winscho
ten tegen den aanslag a ls werkforens der ge
meente Bell ingwolde over het belastingjaar 
1925/26; 

Den Raad van State, enz. ; 
0. dat H . E. M. te Win choten over het 

belastingjaar 1925/26 a ls werkforens in de ge
meente Bellingwolde is aangeslagen; 

dat, nadat hij daartegen bij Ged. Staten van 
Groningen bezwaar gemaakt had, dit College 
bij besluit van 8 December 1927, n°. 55, 3e 
Afdeeling, den bestreden aanslag heeft ver
nietigd, u it overweging, dat blijkens art. 29 
der statuten het Bestuur der Coöperatieve 
Aardappelmeelfabriek Westerwolde, waarvan 
de aangeslagene voorzitter is, bestaat uit zeven 
leden, die, blijkens gedane mededeelingen, 
hunne functie onderling verdeelen in dier 
voege, dat behalve voor de leiding der verga
deringen en het secretariaat, afzonderlijke be
stuursleden zijn aangewezen voor controle
werkzaamheden, b.v. ten aanzien van het kas
beheer, van de aanwezige voorraden en de 
fabrieksbenoodigdheden; dat op deze wijze 
aan den a dressant boven zij ne functie van 
voorzitter nog is opgedragen het uitoefenen 
van controle op de le iding der nevenbedrij ven; 
dat deze nevenbedrijven bestaan in eene boer
derij met bijbehoorende landerij en, benevens 
eene vervening; dat de dagelijksche le iding 
daarvan is opgedragen aan een zetboer, ge
noemd Van der M. , die het daar werkzame 
personeel aanneemt, ontslaat en betaalt, de 
werkzaamheden regelt en zorg draagt voor de 
uitvoering der opdrachten van he t Bestuur, 
zooals hem die door den heer M. worden me
degedeeld; dat deze, wiens werkkring wordt 
aangeduid met den naam van cultuurchef, 
fungeert als tusschenpersoon tusschen den zet
boer en het Vereenigingsbestuur en a ls zoo
danig den gang van zaken in de nevenbedrij 
ven onder zijn toezicht heeft, den stand der 
gewassen opneemt, met den zetboer de noodige 
besprekingen houdt, op di ens handel ingen con
trole uitoefent en de aangelegenheden der ne
venbedrijven ter tafel van het Vereenigings
bestuur brengt, waar bes] ist wordt over de 
richting, waarin de bedrijven moeten worden 
gele id ; dat is medegedeeld, dat de heer M. 
ten behoeve van deze opdrachten niet de be
schikking heeft over een privé-kantoor of an
dere vaste inrichting voor zij ne bezigheden als 
cultuurchef of a ls voorzitte r , doch dat hij bij 
zij ne bezoeken en bij de vergader ingen, die 
door hem worden gele id, zoo noodig gebruik 
pleegt te maken van het fabriekskantoor op 
dezelfde wijze a ls dit ook door andere bestuurs
leden ge chiedt; dat hij op het kantoor zelfs 
geen enkele administratieve bezigheid ver
ri chtte, en ook in de landbouwschuren nimmer 
aan de werkzaamheden deelnam; dat voorts 
uit de door den aangeslagene gehouden aan
teeken ingen is gebleken, dat hij gedurende 
het hela t ing jaar 1925/26 in totaal op 81 da
gen de grenzen der gemeente Bellingwolde 
heeft overs.chreden, ten einde te Veelerveen de 
bestuursvergaderingen te leiden of zij ne op
drachten a ls cultuurchef ten uitvoer te bren
gen; dat, nu als subsidiai re grond voor dezen 
aanslag nog is aangevoerd, dat de heer M . 
op meer dan 90 dagen van het belasting jaar 
1925/26 in de gemeente Bellingwolde zoude 
zijn aanwezig geweest ter vervulling zijner be
trekking van cul tuurchef, en gebleken is, dat 
het door de wet vereisch te aantal dagen n iet 
is bereikt, daar de aangeslagene immers slechts 
op 81 dagen in de gemeente Béllingwolde is 
aanwezig geweest, niet nader behoeft te wor
den onderzocht, of de functie van cul tuurchef 
eene betrekking is in den zin van art. 244a, 
sub 3°, laatste zinsnede der Gemeentewet; dat 
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mitsdien niet gebleken is, dat de heer H. E. 
M ., terwijl zijn hoofdverblijf te Wi nschoten ge
ve tigd was, op meer dan 90 dagen van het 
belastingjaar 1925/26 de beschikking heeft ge
had over de vaste inrichtingen der Coöpera
tieve Vereeniging Aardappelmeelfabriek Wes
terwold tot persoonlijke uitoefening van eene 
betrekking noch ook, dat hij op meer dan 90 
dagen van dat belastingjaar ter vervulling 
dier betrekking in de gemeente Bellingwolde 
is aanwezig g weest, zoodat de aanslag a ls ten 
onrechte opgelegd behoort te worden vernie
tigd; 

dat van dit beslu it het gemeentebestuur van 
Bellingwolde bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat aan dEl functie van cultuur
chef in het beslu it van Ged. Staten blijkbaar 
geen andere beteekenis wordt toegekend, dan 
aan die van elk ander bestuurslid der Coöpe
ratie; dat di t naar het oordeel van het ge
meentebestuur met de feiten in strijd is; dat, 
wat er juist zij van de controle-werkzaamheden 
op kas, voorraden der fabriek, enz., di e andere 
bestuursleden als zoodanig zouden uitoefenen 
de controle-werkzaamheden dier bestuursleden 
n iet vormen eene afzonderlijke functi e, gelijk 
door den heer M. wordt vervuld; dat toch de 
heer M., zijnde een deskundig landbouwer, a ls 
cu ltuurchef in wezen de le ider is van het in 
de gemeente Bellingwolde gelegen landbouw
bedrij f der Coöperatie, welk landbouwbedrij f, 
ongerekend de daarbij behoorende veengron
den, eene oppervlakte heeft van ± 162½ 
H .A.; dat de heer M. in zijne functie al cul 
tuurchef, onder controle staat van een daar
voor speciaal uit het bestuur der Coöperatie 
benoemde commissie voor controle op het land
bouwbedrijf, een feit waarvan door den heer 
M. niet wordt gerept; dat uit deze verhou
ding en uit de omstandigheid, dat hij a l cu l
tuurchef eene belooning van f 1000 per jaar 
geniet naar de meening van zijn college 
voldoende blijkt, dat de betrekking van 
cultuurchef eene geheel afzonderlijke functi e 
is; dat d it ook kan worden afgele id uit de 
omstandigheid, dat de andere bestuurs leden 
der fabr iek, wanneer zij voor controle-werk
zaamheden aan de fabriek komen, de presen
tie! ijst moeten teekenen en dan eene vergoe
ding van f 3 per presentie ontvangen, welke 
bepaling niet geldt voor den heer M. als cul 
tuurchef en waaruit ook reeds de bijzondere 
aard van diens functie blijkt; dat Ged. Staten 
voorts in hun beslui t o.m. overwegen, dat 
werd medegedeeld, dat •de heer M. nimmer 
aan de werkzaamheden in de op het land
bouwbedrijf aanwez ige landbouwschuren deel
nam en o.m. op dien grond concludeeren, dat 
niet is gebleken, dat de reclamant op meer 
dan 90 dagen van het belastingjaar de be
schikking hee ft gehad over de vaste inrich
tingen der coöperatie, tot persoonlijke uit
oefening van eene betrekking; dat naar het 
oordeel van het gemeentebestuur de bewoor
dingen "per oonlijke u itoefening van eene be
trekking" in art. 244a, l e lid, sub 3° der Ge
meentewet, niet de beperking wettigen, die 
Geel. Staten daaraan blij kbaar wen chten toe 
te kennen, wanneer zij overwegen, dat is me
degedeeld, dat de reclamant "in de land
bouwschuren nimmer aan de werkzaamheden 
deelnam"; dat toch " het persoonlijk uitoefe
nen van eene betrekking" z. i. zoowel kan 

bestaan in het geven van aanwijzingen, het 
voeren van besprekingen, het controleeren van 
werkzaamheden enz., als in het metterdaad 
door handenarbeid of soortgelijken arbeid 
deelnemen aan de werkzaamheden: dat hierbij 
toch a lles afhangt van den aard der betrek
king, die door den betrokken persoon wordt 
verv uld en er meerdere betrekkingen zijn, 
waarbij nimmer handenarbe id of oortgelijke 
arbeid voorkomt of behoeft voor te komen ; 
dat ook de functie va n cul tuu rche f, hiervoor 
genoemd, die is van een bedrijfsleider, die 
nimmer daadwerkelijk aan de werkzaamheden 
behoeft deel te nemen, waarmede echter aller
minst gezegd is, dat zij daardoor ophoudt 
eene betrekking te zijn als bedoeld in de vo
renomschreven wetsbepaling; dat de heer M . 
a ls cultuurchef, behoudens zijne verantwoor
delijkheid in die functie tegenover het fa
brieksbestuur, was en is de le ider van het 
landbouwbedrijf der fabr iek, naar wiens aan
wijzingen ook de in het besluit van Ged. Sta
ten genoemde Van der M. zich he ft te rich
ten ; dat de heer M. niet a ll een zij n leider
schap van het landbouwbedrij f. waaronder 
valt het houden van besprekingen, het geven 
van aanwijzingen enz. , uitoefent op de lan
derijen van de Coöperatie, maar dat dit a lles 
zich ook u itstrekt tot de s huren en andere 
va te im-ichtingen op dit landbouwbedrijf; dat 
op dien grond - zelfs afgezien van de om
standigheid of de heer M. inderdaad op 90 
dagen in die schuren enz. voor zijne werk
zaamheden aanwezig was (welk aanwezig zij n 
op meer dan 90 dagen door het gemeentebe
stuur niet betwij feld wordt) - z. i. terecht 
moet worden geconcludeerd, dat de heer M. 
op meer dan 90 dagen van het hela t ingjaar 
in deze gemeente de beschikking had over 
meerdere vaste inrichtingen tot persoonlijke 
uitoefening van eene betrekking en hij alzoo 
terecht als forens te Bellingwolde werd aan
ges lagen ; dat eenzelfde conclusie kan worden 
getrokken uit de omstandigheid, dat de heer 
M. , a ls voorzitter der Coöperatie, op meer dan 
90 dagen van het belastingjaar de besch ik
king heeft gehad over de zoogenaamde be
stuurskamer in de gebouwen der Coöperatie 
te Veelerveen; dat bovendien zijn college ern
stige redenen heeft om aan te nemen, dat de 
heer M . op meer dan 90 dagen in het belas
tingjaar hier voor de uitoefening van eene 
betrekking aanwezig is geweest; dat het dit 
oordeel grondt èn op de eigen kennis van de 
omvangrijke taak, die de heer 1. a ls voor
zitter van het bestuur der Coöperatie en als 
cul tuurchef van het landbouwbedrijf in zijne 
gemeente heeft te verrichten , èn op de verkl a
ringen van den hoofdcommies te BellingwoldP 
(die de juistheid der forensenopgave bevestigt) 
en die van in de omgeving van Veelerveen 
wonende betrouwbare personen, waaronder een 
politie-ambtenaar, die verklaren, dat de heer 
M. het grootste gedeelte van het jaar op het 
meerendeel van de dagen der week te Veeler
veen aanwezig is; dat de heer M. door het 
overleggen van een staatje waarop dagen ver
meld staan waarop hij de fabriek enz. te 
Veelerveen zou hebben bezocht, wel poogt den 
indruk te wekken, dat hij e r op minder dan 
90 dagen van het belastingjaar aanwezig is 
geweest, maar dat een dergelijk, achteraf, 
g rootendeels op het geheugen opgemaakt 
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staatje allerminst de conclusie wettigt, die 
Ged. Staten van Groningen daaruit blij kbaar 
trekken, wanneer zij overwegen, dat uit die 
aanteekeningen is gebleken, dat de reclamant 
slechts op 81 dagen van het belastingjaar te 
Veelerveen voor zijne werkzaamheden als be
stuurslid en cul tuurchef aanwezig was; 

0. dat blijkens de overgelegde stukken H. 
E. M. (e Winschoten, tij dens het belastingjaar 
1925/26, was voorz itter en bestuurslid van de 
Coöperatieve Aardappelmeelfabriek Wester
wolde; 

dat hij als zoodanig weliswaar de beschik
king heeft gehad over de vaste inrichtingen 
van het landbouwbedrij f dezer Coöperatieve 
Vereeniging te Veelerveen (gemeente Belling
wolde), doch dat njet is komen vast te staan, 
dat deze inrichtingen, welke beheerd werden 
door een onder het bestuur staanden zetboer, 
mede voor zijn persoonlijke werkzaamheden 
waren bestemd; 

dat uit een naar aanleiding van een schrij 
ven van de Afdeeling van den Raad van 
State, voor de Geschillen van Bestuur, inge
steld nader onderzoek veeleer is gebleken, dat 
de werkzaamheden van den aangeslagene ter 
plaatse zich niet verder uitstrekten dan tot het 
controleeren van en het houden van bespre
kingen met den zetboer, aan wien hij de be
velen van het bestuur overbracht, en wiens 
wenschen hij voor dit bestuur in ontvangst 
nam· 

dat ook, blijkens de bovenbedoelde nader 
ingewonnen ambtsberichten de zich in de !fe
bouwen der Coöperatie te Veelerveen bevin
dende bestuurskamer niet bestemd was voor 
de werkzaamheden van den aangeslagene als 
voorzitter, behalve dan op de tijden, dat al
daar bestuursvergaderingen werden gehouden, 
doch dit laatste in het belastingjaar 1925/26 
slechts op 26 dagen het geval is geweest; 

dat mitsdien H. E . M. niet gezegd kan wor
den op meer dan 90 dagen van het belasting
jaar in de gemeente Bellingwolde de beschik
king te hebben gehad over eene vaste inrich
ting tot persoonlijke uitoefening van zijne be
trekking; 

dat evenmin gebleken is, dat hij op meer 
dan 90 dagen in de gemeente Bellingwolde 
aanwezig is geweest tot vervulling van zijne 
voormelde betrekking; 

dat de opgelegde aanslag dus in strijd is 
met art. 244a, le lid 3° der Geemeentewet en 
derhalve door Geel. Staten terecht is vernie
tigd; 

Gezien de genoemde wet; 
Hebben goedgevonden en vers taan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A.B.) 

22 November 1928. BE LUIT, houdende vast
stelling van de regelen voor het stellen van 
zekerheid, als bedoeld in artikel 80i, tweede 
lid, der Ongevallenwet 1921. . 429. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, H andel en ijverheid van 16 ovember 
1928, n°. 2724, Afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 80i, tweede lid, der Ongevallen-
wet 1921; 

Hebben goedgevonden en versta.an : 
te bepalen als volgt : 

Art. 1. De werkgever, aan wiens onderne
ming een erkende geneeskunilige ilienst is ver
bonden, is verplicht aan de Rijksverzekerings
bank voor de door hem te verleenen schadeloos
stellingen hetzij door het geven van een pand, 
hetzij door het te haren behoeve verleenen van 
een hypotheek, zekerheid te stellen overeen
komstig de navolgende regelen. Deze zekerheid 
kan ook door een derde ten behoeve van den 
werkgever worden gesteld. 

2. De grootte der zekerheid wordt b.epaald 
overeenkomstig de formule : 

0,3P + 45 yP 
In deze formule telt P voor de premie, welke 

ter zake van de verzekering der in de betrokken 
onderneming werkzame arbeiders gedurende 
een jaar aan de Rijksverzekeringsbank ver
schuliligd was of verschuliligd zou zijn, inilien 
zij voor risico der Rijksverzekeringsbank ver
zekerd waren en aan de onderneming geen ge
neeskunilige ilienst verbonden was 

De zekerheid bedraagt tenminste f 4000. Zij 
wordt naar boven afgerond tot een veelvoud 
van f 100. 

Voor de bepaling van P wordt de onder
neming, indien dit niet reeds geschied is, door 
het bestuur der Rijksverzekeringsbank inge
deeld in een gevarenklas e met toewijzing van 
een gevarencijfer door analogische toepa sing 
van de voorschrüten van het tweede en derde 
lid van artikel 35, het derde lid van artikel 36 
en het eerste lid van artikel 37 der Ongevallen
wet 1921. De grootheid P wordt naar boven 
afgerond tot ren veelvoud van f 1000. 

3. In pand kunnen slechts worden gegeven 
gelden of fondsen. De laatste moeten voldoen 
aan de eischen, gesteld bij artikel 54, vierde 
lid, der Ongevallenwet 1921. 

4. Indien de zekerheid wordt gegeven in 
den vorm van een hypothe&k, moet deze _hypo
theek voldoen aan de eischen, gesteld b1J Ons 
be~luit van 21 J anuari 1922 (S taatsblad n°. 26). 

5. Dit besluit is niet van toepassing op den 
werkgever, ilie is toegelaten zelf het risico te 
dragen der bij de Ongevallenwet 1921 geregelde 
verzekering zijner werklieden, of dat risico over 
te dragen aan eene naamlooze vennootschap of 
rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging, 
noch op den Staat, de Provinciën of een Gemeen
te van ten minste 20,000 zielen. 

Onze l\1inister van Arbeid, Handel en ijver
heid iA belast met de wtvoering van dit beslwt, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst_ 

's-Gravenhage, den 22sten November 1928. 
WILHELIDN A. 

De Minister van Aróeid, Handel, en Nijverheid, 
J . R. S 1 o t e m a k er d e B r u ï n e. 

(Uitgeg. 6 D cc. 1928,) 

23 November 1928. BESLUIT, houdende vast
stelling van de regelen betreffende den 
inhoud en den vorm van het wttreksel uit 
het ongevallenregister, bedoeld in artikel 
80d, derde lid, der Ongevallenwet 1921. 
s. 430. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen l\'linister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 16 ovem
ber 1928, n°. 2721, Afdeeling Arbeidersverzering ; 

Gezien artikel 80d, derde lid, der Ongevallen-
wet 1921; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat het wttreksel uit het ongeval-
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lenregistcr, bedoeld in artikel 80d. derde lid, 
<ler Ongevallenwet 1921, wordt ingericht over
eenkomstig het bij dit besluit gevoegde model. 

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

's-Gravenhage, den 23sten November 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J. R . S l o t e m a k e r d e B r u ï n e. 

(Uitgeg r, De,e. 1928.) 

UI'l'TREKSEL uit het onge11allenregister (arti
kel 80d, derde lid, der Ongevallenwet 1921). 

Naam en woonplaats van den werkgever __ 

Plaats waar het ongevallenregister berust __ 
Week van ____ 19 ... _._ tot ___ 19 __ 

In deze week in het ongevallenregister inge
sc·hreven ·····-··----··- ongevallen. 

Indien de aard van het bedrijf 
m edebrengt, dat de daarin werkza
m e arbeiders herhaaldelijk bloot
staan aan bepaalde letsels, als 
oogverwondingen, brandwonden, 
beenbreuken enz., te vermelden den 
aard van het let.se! en het aantal der 
letsels. 

N.B. Waar in dit Uittreksel gesproken wordt 
van "ongevallen" of ,.ongeval", is daar
mede tevens bedoeld een letsel, als be
doeld in artikel 1, tweede lid, der Onge
""'llenwet 1921, zoomede een aandoening, 
welke het gevolg is van een ziekte, als 
oedoeld in artikel 87b dier wet 
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24 November 1928. WET, houdende goed
keuring van den onderhandschen verkoop 
aan de Gemeente Maastricht van voor
maligen vestinggrond gelegen langs en 
nabij den Statensingel te Maastricht. S. 
431. 

26 November 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 73). Nu 
blijkens de stukken in de te bouwen 
n ieuwe school zal worden voortgezet het 
onderwijs, dat de schoolvereeniging thans 
in een ander gebouw doet geven, zoodat 
bij de totstandkoming van de nieuwe 
school het onderwijs in het oude gebouw 
zal worden gestaakt, doet zich hier niet 
voor een geval, als bedoeld in § 11 l e lid 
van art. LXIV der wet van 16 F ebr. 1923, 
s. 438. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den R aad der gemeente Huizen, tegen het 
bes lui t van Ged. Staten van Noord-Holland 
va n 11 Juli 1928, n°. 1, waarbij met vernieti
ging van het besluit van dien R aad van 22 
Februari 1928, n°. 258 (1927/8) is bepaald, 
dat de door het Bestuur de Vereeniging voor 
Humanitair Onderwij s " De Nieuwe School" te 
Huizen, overeenkomstig artikel 72 der L ager
Onderwij swet 1920 gevraagde medewerking 
voor de stichting van eene bijzondere lagere 
school al daar, alsnog moet worden verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
12 November 1928, n°. 998 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, K unsten en Wetenschappen van 
23 November 192-8, n°. 24808, Afd. L . 0. F . ; 

0. dat de Raad der gemeente Huizen bij 
zijn besluit van 22 Februari 1928, n°. 258 
(1927/8) afwijzend heeft beschikt op het ver
zoek van het bovengenoemde schoolbestum· 
om medewerking tot de stichting van eene 
bijzondere school op perceel kadastraal be
kend gemeente Huizen, sectie B n°. 1447, uit 
overweging, dat bij de overgelegde stukken 
is gevoegd eene verklari ng van ouders, waarbij 
verklaard wordt, dat men voornemens is de 
kinderen naar de te openen school te zenden; 
dat de genoemde lijst eene opgave bevat van 
60 leerlingen ; dat, voor zoover kan worden · 
nagegaan, van die 60 leerl ingen er 43 de door 
de bovengenoemde vereeni ging in de gemeente 
Huizen reeds geëxploi teerde niet van over
heidswege gesubs idieerde overeenkomstige 
school bezoeken; dat, aangez ien bij paragraaf 
11 van artikel LXIV der wet van 16 F ebruari 
1923, S. 38, gewijzigd en aangevuld bij de 
wet van 23 J·uni 1923, S. 287, en zooals dat 
artikel is gewijzi gd bij de wet van 30 Decem
ber 1927, S. 428, geen onderscheid is gemaa kt 
tusschen "van overheidswege gesubsidieerde 
scholen" en "niet van overheidswege gesub
sidieerde scholen", overeenkomstig de bepaling 
va n de genoemde paragraaf 11 van artikel 
LXIV der wet van 16 F ebruari 1923, S. 38, 
zooals dat artikel later is gewijzigd, met de 
boveng11noemde 43 leerlingen geen rekening 
mag worden gehouden; dat al zoo de lijst ver
meldt 17 leerlingen, terwijl bij artikel .73, 
alinea 1, der L ager-Onderwijswet 1920 sub a, 

70 
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gevorderd wordt een aantal van ten minste 
40 leerl ingen; dat alzoo de medewerking niet 
verleend behoort te worden; 

dat, nadat het Schoolbestuur van dit raads
besluit bij Gedeputeerde Staten van Noord
Holland in beroep was gekomen, deze bij hun 
besluit van 11 J ui i 1928, n°. 1, met vern ieti
g ing van dat raadsbesluit, hebben besli st, dat 
de door het Schoolbestuur gevraagde mede
werk ing behoort te worden verleend , daarbij 
o. a . overwegende, dat de appellant in zij n 
beroepsch r ift aanvoer t, dat in artikel LXIV , 
§ 11, der wet van 16 Februari 1923, S. 38, wel
iswaar wordt gesproken van "leerlingen, die 
de door hen bezochte gelij ksoortige bijzondere 
school zouden verlaten", doch dat in d it ge
val geen sprake is van ver! aten der school , 
daar alle leer! ingen dezelfde school zu ll en 
b lijven beweken, omdat niet eene nieuwe 
school , maar een nieuw gebouw ten behoeve 
van eene bestaande school zal worden opge
r icht; dat hun College van oordeel is, dat 
vaststaat dat de bedoeling van den appell ant 
geene andere is dan de stichting van een nieuw 
gebouw voor zij ne reeds bestaande school voor 
gewoon lager onderwijs, wel ke th ans t ijdelij k 
geh uisvest is in eene locali teit, welke door den 
appell ant is gehuurd; dat dus de leer lingen 
de bedoelde school niet zullen verlaten , doch 
in een nieuw gebouw, ten behoeve van d ie 
school te stich ten, zullen worden ondergebrach t, 
zoodat in deze het geval, voorzien bij artikel 
LXI V § 11, der wet van 16 Februari 1923, 
S. 38, niet aanwezig is; dat, daar de appe ll ant 
overigens aan de in artikel 73 der L age r
Onderwijswet 1920 omschreven vereischten 
heeft voldaan, de Raad de gevraagde mede
werking ten onrechte heeft geweigerd; 

dat van d it bes! uit de gemeenteraad bij Ons 
in beroep is gekomen aanvoerende, dat h ij in 
de eerste p laats bezwaar meent te moeten 
maken tegen de bewoordingen van het d ictum 
van het beslu it van Ged. Staten, waar in ge
zegd wordt , dat "de gevraagde medewerking 
behoort te worden verleend, aangez ien het 
hem voorkomt, dat Ged. Staten slech ts u it te 
maken hadden, of al dan niet "medewerking", 
zonder meer, moet worden verleend, dus zich 
n iet hadden u it te laten omtrent de wijze van 
oventueele medewerking, daar dit toch ter 
beoordeeling van den Raad staat en bij ver
sch il van meen ing met het adresseerende be
stuur , Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen - en n iet Ged. Staten -
ingevolge artikel 77, 2e lid der Lager-Onder
wijswet 1920, op dit punt eene beslissing heeft 
te nemen ; dat hij voorts van oordee l is, dat 
zijn bovengenoemd beslui t overeenkomstig de 
wet is genomen, aangezien het meerendeel der 
k inderen wel degelij k eene bestaande gelijk
soortige school moet verlaten; dat immers uit 
de stukken waarop toch het besluit moest 
worden genomen, in het geheel n iet blij kt, 
dat het de bedoeling is de tegenwoordige 
school der vereeniging te verplaatsen of haar 
op te heffen, doch dat voor de stichting van 
eene nieuwe school, zonder meer, gelden wor
den gevraagd; dat het z. i. on juist is, om -
zooals Ged. Staten doen - op eene bedoel ing 
van het Schoolbestuur voort te bouwen en niet 
enkel op het volgens de wet ingediende ver
zoek eene beslissing te nemen; dat immers, 

al mocht zich slechts een louter formeel be
zwaar tegen de aanvrage voordoen, di t toch 
reeds als een wettige reden voor de we igering 
der medewerking moet worden geacht, hetgeen 
duidel ij k blij kt uit Ons beslu it van 14 Mei 
1928, n°. 40 ; 

0. dat krachtens § 11 , l e lid van artikel 
· LXIV der wet van 16 Februari 1923, S. 38, 
laatstel ij k gewijzigd bij de wet van 30 Decem
ber 1927, S. 428, tot 1 J anuari 1929 bij de 
medewerking tot de stichting van eene n ieuwe 
school onder de leerl ingen, waarop de ver 
klaring, bedoeld in het eerste li d van a r t ikel 
73 onder a der Lager-Onderwijswet 1920 be
trekking heeft, niet zullen worden medegere
kend leerlingen, d ie de door hen bezoch te ge
lij ksoort ige bijzondere school zouden ver laten, 
doch voor wie op d ie school gelegenh eid tot 
plaatsing in de voor hen bestemde kl asse 
zoude blijven, tenzij aanz ienlij ke toeneming 
van de bevolking in een ig deel der gemeente 
tot de stichting aanleid ing geeft; 

dat blijkens de overgelegde stukken, in de 
te bouwen nieuwe school der Vereeniging voor 
Humanitair Onderwijs "De Nieuwe School" 
te H uizen zal worden voor tgezet het onder
wijs dat deze vereenigi ng thans in een a nder 
geb~uw doet geven, zoodat bij de totstand
kom i11g van de nieuwe school het onderwijs in 
het oude gebouw za l worden gestaakt; dat 
uit een en ander vo lgt, dat van de leerlingen, 
welke naar de meening van den gemeenteraad 
niet mogen worden medogeteld, n iet kan ge
zegd worden, dat het zij n " leerli ngen, di e de 
door hen bezochte gelijksoortige bijzondere 
school zouden verlaten, doch voor wie op d ie 
school gelegenheid tot plaats ing in de voor 
hen bestemde klasse zoude blijven"; dat mi ts
dien zich h ier n iet een geval voordoet, a ls 
bedoeld in de evenvermelde § 11 ; dat dus 
Ged. Staten terech t hebben besli st, da t de 
door het schoolbestuur , ingevolge a r t ikel 72, 
l e l id, der L ager-Onderwijswet 1920 aan den 
gemeenter aad gevraagde medewerking ten deze 
behoort te worden verleend; 

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

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

Wetenschappen is belast, enz. (A. B. ) 

26 N ove11,ber 1928. ARREST van den Hoo
gen Raad. (A. P. V . voor 's-Gravenhage 
art. 199; Sv. art. 360 ) . [Art. 199 A . P . V . 
voor 's-Gravenhage verbiedt in de ui toe fe
ning van het beroep aan een ki nd beneden 
de 14 jaren tabaksartikelen te verkoopen 
of op eenige andere wijze te verstrekken.] 

De telastlegging, waarbij eerst a lgemeen 
is gesteld "verstrekken" en vervolgens dat 
het verstrekken plaats vond door verkoo
pen d. i. levering krachtens koopovereen
komst, is duidel ijk en de nadere precisee
ring is niet in strij d met de voorafgaande 
algemeene omschrijving. 

Onder "verstrekken" is n iet slech ts te 
ver taan overgave van hand tot hand, 
maar daaronder is begrepen elke levering 
ingevolge koopovereenkomst. 

U it eenerzijds het plaatsen van een auto
maat zoodanig dat ieder gegad igde zich 
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den inhoud daarvan kan verschaffen door 
het inwerpen van geldstukken en ander
zijds uittrekken der pakjes, kan zeker wor
den afgeleid, dat verdachte de pakjes ver
kocht. Het is onverschillig of de verkooper 
rechtstreeks tot het verkoopen medewerkt 
dan zich daartoe van een automaat be
dient. De bewering dat zou zijn aangeno
men een handeling van een machine bui
ten den wil van een physiek persoon wer
kend mist feitelijken grondslag. Overigens 
is art. 47 Sr. niet geschonden door den 
verdachte als dader van het verkoopen aan 
te merken ook a l is daartoe de medewer
king van een ander vereischt. 

Aan het op de automaat voorkomend op
schrift "personen beneden de 14 jaar mo
gen geen gebruik maken van deze au to
maat" heeft de Rb. niet zoodanig gewicht 
gehecht, dat naar haar oordeel daardoor 
de wil suiting van requirant t . o . v. kinde
ren beneden de 14 jaar, werd uitgesloten. 
In deze feitelijke beslissing was de Rb. 
vrij. 

Op het beroep van A. B ., requirant van 
cassatie tegen een te zijnen laste gewezen von
nis van de Arr. -Rechtbank te 's-Gravenhage 
van 26 Juni 1928, waarbij hij in hooger be
roep, met vernietiging van een vonnis van het 
Kantongerecht te 's:Gravenhage van 17 April 
1928, ter zake van: ,,het te 's-Gravenhage als 
verkooper van tabaksartikelen in de uitoefe
ning van het beroep aan een kind beneden de 
veertien jaren sigaretten verkoopen", met toe
passing van de artt. 199 en 201 der A lge
meene Politieverordening van 's-Gravenhage, 
benevens art. 23 Sr. is veroordeeld tot een 
geldboete van een gulden en een dag vervan
gende hechtenis. (Gepleit door Mr. L. W. R. 
van Deventer, advocaat te 's-Gravenhage.) 

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

Savelberg; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, lui
dende : 

1. Schending of verkeerde toepass ing van 
art. 199 der Algemeene Politieverordening 
van ' s-Gravenhage (juncto art. 201 idem), om
dat de Rechtbank ten onrechte heeft aange
nomen: 

1 °. dat de afgifte van sigarettenpakjes, die 
een willooze automaat, onder invloed van den 
wil van een derde, afgeeft, een "verstrek
ken" door verdachte (requirant-verdachte) zou 
kunnen beduiden, wiens wil geheel geïsoleerd 
stond ten opzichte van de geïncrimineerde 
handeling; 

2°. dat volgens de l 3e overweging "ver
strekken" identiek in beteekenis zou zijn met 
,, verschaffen", terwijl het Nederlandsch taal
eigen juist tusschen beide woorden dit ver
schil in nuanceering geeft, waar het hier in 
casu op aankomt, namelijk: dat " verschaf
fen" be tee kent "het gereed I iggen voor 
iemand", zoodat hij het nemen kan, en "ver
strekken" het "overgeven van hand tot hand", 
gelijk zulks ook uit de etymologie dezer woor
den kan blijken; 

3°. dat de twee handelingen genoemd in de 
12de overweging "het gelegenheid rreven tot 

koopen" voor een categorie personen boven 
de 14 jaar, en het zoogenaamd "gebruik ma
ken van die gelegenheid" door een andere 
categorie personen (beneden de 14 jaar) -
gescheiden door een tijdsruimte van grooten 
omvang - samen de uitvoering van een koop
overeenkomst zouden kunnen beduiden ( dus 
implicite ook de handeling "verkoopen"), ter
wijl deze overeenkomst toch alleen bij wils
overeenstemming der beide partijen kan tot 
stand komen, en vaststaat, dat requirants 
wilsuiting ten opzichte van kinderen beneden 
de 14 jaar ten een en male ontbreekt; 

2. Schending enz. van art. 47 Sr., omdat 
de R echtbank blijkens de 15de, 14de en 12de 
overweging aanneemt, dat de "handeling" 
van een machine (automaat), buiten den wil 
van een physiek persoon werkend, een straf
baar fe it zou kunnen opleveren, terwijl toch 
art. 47 voornoemd in zijn eerste zinsnede voor 
het constateeren van een strafbaar feit blijk
baar een physiek willend persoon veronderstelt 
en bovendien - tegenover de pluraliteit van 
personen door de Rechtbank in zij n 12de over
weging voor de constateering van het straf
baar feit noodig geacht - slechts één ver
dachte vooronderstelt (waar de andere geval
len van art. 47 hier niet van toepassing kun
nen zijn); 

3. Schending enz. van art. 261 Sv., omdat 
de inleidende dagvaarding geen duidelijke 
omschrijving van het strafbaar feit, dat te
laste is gelegd, geeft, daar het eerste deel van 
de dagvaarding iets anders bedoelt dan het 
tweede (beginnend met "immers"); het eerste 
deel sprekend van "verstrekken" en het twee
de blijkbaar doelend op "verkoopen", welke 
twee handelingen uitdrukkelijk in art. 199 
voornoemd als twee verschillende begrippen 
zijn onderscheiden, blijkend uit het woordje 
,,of" tusschen bedoelde zinsneden geplaatst, 
terwijl geenszins is in te zien, hoe de twee 
handelingen na " immers" genoemd hetzelfde 
zouden kunnen beteekenen a ls "verstrekken" ; 

4. Schending enz. van art. 360 juncto 216 
Sv., omdat de R echtbank de verklaring van 
de jeugdige Stuurman objectief, op zich zelf 
beschouwd, als betrouwbaar qualificeert, ter
wijl art. 360 voornoemd blijkbaar een moti
veering van de subjectieve vertrouwbaarheid 
van de persoon, in casu Stuurman, bedoelt; 

5. Schending enz. van art. 359 Sv., omdat 
de twee volgens de 6de, 7de en l0de over
weging geconstateerde handelingen ( (buiten 
plaatsen a utomaat en uittrekken van sigaret
tenpakjes) geensz ins voldoende redengevende 
fe iten of omstandigheden zijn, waarop het be
wijs van één andere handeling kan zijn geba
seerd, terwijl bovendien het bewijs van het 
verkoopen in de 15de overweging wordt aan
genomen op grond van het bewijs van een 
andere handeling " het verstrekken" in over
weging 14 genoemd; 

6. Sch ending enz. van art. 350 juncto 358 
Sv., omdat de Rechtbank in haar vonnis niet 
het strafbaar feit noemt, hetwelk te 1 aste is 
gelegd en blijkens de 15de overweging het 
telastegelegde feit niet den grondslag vormde 
van de beslissing; ( dagvaarding spreekt van 
"verstrekken" en de 15de overweging van 

verkoopen") · 
" 0. dat bij het bestreden vonnis , met quali-
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ficatie en strafoplegging als voormeld, van / 
het tel astgelegde als bewezen is aangenomen, 
dat de verdachte op 8 Februari 1928, des na
middags omstreeks 9.35 uur aan N. Stuur
man, geboren 9 J an•iari 1916, in de uitoefe
ning van zijn beroep van verkooper van ta
baksartikel en, cigaretten heeft verstrekt, im
mers Stuurman voornoemd heeft uit een auto
maat geplaatst tegen althans opgehangen aan 
de buitenzijde van de straatdeur van verdach
te's winkel, zijnde een winkel in sigaren, ciga
retten en tabak, gevestigd in perceel 194 
Hobbemastraat, door het inwerpen van f 0.25 
althans van eenig geldstuk in een daartoe in 
die automaat aangebrachte gleuf en het open
trekken van een zich daaronder bevindend 
laadje, een pakje cigaretten verkregen, het
welk verdachte in deze automaat had ge
plaatst met het doel om het voor f 0.25 
al th ans voor eenig geld aan het publiek op 
bovenomschreven wijze te verkoopen; 

0 . dat de bewezenverklaring steunt - be
h alve op de vaststelling van den leeftijd van 
voornoemde Stuurman - uitsluitend op de na
volgende overwegingen, in het vij fde cassatie
middel aangeduid a ls de zesde en zevende: 

(6) . ,,dat ter terechtzitting in hooger beroep 
als getu igen hebben verklaard: 

1. E. D. H. Polman: dat hij op 8 F ebruar i 
1928 àeg namiddags omstreeks 9.35 uur heeft 
waargenomen, dat getuige Nelly Stuurman 
uit een automaat, geplaatst tegen de buiten
zijde van de straatdeur van verdachte's win
kel, zij nde een winkel in sigaren, cigaretten 
en tabak, gevestigd in perceel 194 Hobbema
straat te 's-Gravenhage, door het inwerpen 
van f 0.25 in een daartoe in die automaat 
aangebrachte gleuf en het opentrekken van 
een zich daaronder bevindend laad je, een pak
je cigaretten heeft verkregen; 

2. N elly Stuurman: dat zij op 8 F ebruari 
1928 des namiddags 9.35 uur uit een auto
maat, geplaatst tegen de buitenzijde van de 
straatdeur van verdachte's winkel, gevestigd 
in perceel 194 Hobbemastraat in een in d ie 
automaat aangebrachte gleuf en het open
trekken van een zich daaronder bevindend 
laadje een pakje c igaretten heeft verkregen; 

(7) dat de gemachtigde van verdachte ter 
terechtzitting in hooger beroep heeft ver
klaard: dat verdachte op 8 F ebruari 1928, des 
namiddags omstreeks 9.35 uur een automaat 
had bevestigd tegen de buitenzijde van de 
straatdeur van zijn winkel, zijnde een winkel 
in sigaren, cigaretten en tabak, gevestigd in 
perceel 194 H obbemastraat te 's-Gravenhage, 
welke hij daar tevoren geplaatst had in de 
uitoefening van zijn beroep van verkooper van 
tabaksartikelen, welk beroep hij ook op 8 
F ebruari 1928 uitoefende, met het doel om 
het door de Hobbemastraat gaande publiek de 
gelegenheid te geven tegen inwerping van een 
kwartje in die automaat een pakje cigaretten, 
dat hij daartoe in die automaat had geplaatst, 
daaruit te trekken;" 

0. dat na de bewezenverkl aring en de aan
wijzing als feiten en omstandigheden, als be
doeld in art. 369 al inea 3 Sv., van d ie welke 
zij n opgenoemd in de bewijsmiddelen in het 
vonnis opgenomen, a lsnog de navolgende over
wegingen in het vonnis voorkomen, in de 
cassatiemiddelen aangeduid onder de daarbij 
aangegeven nummers: 

(10 ) ,,dat de in bovenstaande bewijsmidde
len opgenoemde en voorkomende feiten en om
standigheden, die als hier herhaald moeten 
worden beschouwd, opleveren evenzoovele re
dengevende feiten en omstandigheden waarop 
steunt de besliss ing der Rechtbank, dat het 
ten laste gelegde en hierboven bewezen ver
klaarde feit door den verdachte is begaan; 

(11) dat weliswaar verdachte's gemachtigde 
heeft aangevoerd, dat verdachte door de ge
legenheid te geven cigaretten uit de auto
m aat te verkrij gen, geen cigaretten zou heb
ben verstrekt omdat daarbij van geene weder
keerige "praestatie", van geene handeling van 
twee personen sprake zou zijn, doch ten on
rechte; 

(12) dat toch het geven van de gelegenheid 
in verband en als één geheel met het gebruik 
maken van die gelegenheid moet worden ge
zien, en wo gezien hier wel degelijk van een 
wederkeerige praestatie, eene handeling van 
twee personen moet worden gesproken, name
lijk : eenerzijds verdachte, die de cigaretten in 
de automaat doet en het publiek de gelegen
heid geeft ze er tegen betal ing van 25 cents 
uit te nemen en anderzijds het publiek, dat die 
gelegenheid aanvaardt en ze er tegen betaling 
van 25 cents uitneemt, waarmede een koop
overeenkomst is tvt stand gekomen en volled ig 
uitgevoerd; · 

(13) dat verdachte's gemachtigde ook ten 
onrechte stelt dat "verstrekken" slechts zou 
zijn een geven van hand tot hand, omdat ver
strekken de ruime beteekenis heeft van ver
schaffen en bezorgen en men zeer wei iemand 
iets kan verschaffen of bezorgen zontler h 'lt 
hem te overhandigen; 

(14) dat ten slotte het verweer, dat door 
het opschrift der automaatkast "personen be
neden 14 jaar mogen geen gebruik maken van 
deze automaat", verdach te niet kan worden 
geacht aan de getuige Stuurman cigaretten 
te hebben willen verstrekken, niet afdoet aan 
het feit, dat verdachte door ook die getuige 
de gelegenheid te geven cigaretten te verkrij
gen, in ieder •geval nu zij daarvan gebruik 
maakte, haar die cigaretten daadwerkelijk 
heeft verstrekt;" 

0. dat bij de overweging, in de middelen 
als 15de aangeduid, is vastgesteld de hierbo
ven vermelde qualificatie; 

0. alsnu omtrent de voorgestelde middelen 
en wel allereerst ten aanzien van het derde, 
hetwelk bij pleidooi het eerst werd toegelicht: 

dat het eerste lid van art. 199 der toege
paste verordening I uidt a ls volgt: ,,H et is den 
verkooper van tabaksartikelen of zijn vervan
ger verboden in de uitoefening van het beroep 
aan een kind beneden de veertien jaren tabak, 
sigaren of cigaretten te verkoopen, ten ge
schenke aan te bieden of op eenige andere 
wijze te verstrekken" ; 

0 . dat daarbij bl ijkens de woorden "of op 
eenige andere wijze te verstrekken" elk ver
strekken is verboden en onder "verkoopen" 
te verstaan is een levering ingevolge koop
overeenkomst; 

dat nu bij de h ierboven medegedeelde telast
legging allereerst in het algemeen is gesteld: 
" verstrekken" en vervolgens na het woord 
"immers" is aangeduid, dat het verstrekken 
plaats vond door verkoopen in voormelden zin; 

dat deze telastlegging is duidelijk en de 
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nadere preciseering niet in strij d met de voor
afgaande algemeene omschrijving, zoodat het 
derde middel is ongegrond; 

0. dat voorts onjuist is de bewering vervat 
in het tweede onderdeel van het eerste middel, 
dat onder "verstrekken" slechts zou kunnen 
worden verstaan een overgeven van hand tot 
hand; 

dat immers het woord "verstrekken" in ge
meld art. 199 zoo ruim is op te vatten, dat 
daaronder in elk geval is begrepen elke leve
ring ingevolge koopovereenkomst; 

dat zulks volgt uit het bezigen van het 
woord "verstrekken" in verband met 'verkoo
pen en uit de duidelijke strekking der bepa
ling om aan de daarin aangeduide verkoopers 
te verb ieden kinderen beneden de 14 jaren in 
het bezit van tabaksartikelen te stellen, ter
wijl overigens taalkundig het woord "ver
strekken" niet in den door den requirant ge
wil den beperkten zin behoeft te worden op
gevat; 

dat derhalve bedoeld onderdeel van het 
eerste middel is ongegrond; 

0. dat het eerste onderdeel van het vijfde 
middel is ongegrond, daar uit het eenerzijds 
zoodanig plaatsen van een automaat, dat van 
uit het publ iek ieder gegadigde zich den in
houd daarvan kan verschaffen door het in
werpen van geldstukken en het anderzijds u it
trekken der pakjes, zeer zeker kan worden af
geleid, dat verdachte die pakjes tegen beta
ling heeft verstrekt, met andere woorden: ze 
heeft verkocht in den zin der Verordening, 
terwijl de 15de overweging slechts een qual i
ficatie bevat en dus geenszins de beteekenis 
heeft, welke daaraan bij het tweede onderdeel 
van het middel wordt toegekend; 

0. dat ook aan het zesde middel de feite
l ijke grondslag ontbreekt, daar het berust op 
de stell ing dat slechts "verstrekken" en niet 
"verkoopen" in den zin der Verordening zou 1 

zijn telastgelegd, eene stelling, welke bij de 
behandeling van het derde middel is weer
legd; 

0. dat het eerste onderdeel van het eerste mid
del hierop afstuit, dat het voor de toepassel ij k
heid van meerbedoeld art. 199 onverschillig 
is of de daarin aangeduide "verkooper" zel f 
rechtstreeks tot het verkoopen medewerkt dan 
wel zich daar(;oe van een werktuig als een 
automaat bedient, terwij l voorts, waar naast 
het optreden van den requirant op laatstbe
doelde wijze de medewerking van het k ind 
beneden de 14 jaren bij het tot stand ko
men en volledig u itvoeren van den verkoop, 
op grond der wettig vastgestelde feiten, is en 
kan worden aangenomen - gelij k nog nade1· 
is toegelicht in de 12de overweging - van 
het geïsoleerd staan van requirants wil geen 
sprake is; 

0 . dat uit het zooeven betoogde volgt dat 
ook het tweede m iddel feitelijken grondslag 
mist, in zoover het hierop berust, dat zou zijn 
aangenomen een handeling van een machine 
buiten den wil van een physiek persoon wer
kend en voor het overige art. 47 Sr. niet is 
geschonden door den verdachte als dader van 
het strafbaar gestelde verkoopen aan te mer
ken, al is daartoe de medewerking van een 
ander vereischt; 

dat onder de omstandigheden, op grond 
waarvan het "verkoopen" is aangenomen, niet 
voorkomt de inhoud van het opschrift "per
sonen beneden 14 jaar mogen geen gebruik 
maken van deze automaat"; 

dat hieruit blijkt, dat de Rechtbank aan het 
opschrift, hoewel daarmede blijkens de 14de 
overweging bekend, niet zoodanig gewicht 
heeft gehecht, dat naa r haar oordeel daardoor 
de wilsuiting van requirant ten opzichte van 
k inderen beneden de 14 jaren werd uitge
sloten; 

dat de Rechtbank in dat oordeel geheel vrij 
was, daar het h ier gold een fe itelijke beslis
sing over de strekking en beteekenis van het 
opschrift ; 

dat hieruit volgt, dat de bewering bij het 
middel , dat zou vaststaan, dat requirants wils
uiting ten opzichte van bedoelde kinderen ont
brak, fe itel ij ken grondslag mist; 

dat de 14de overweging niet aan het aan
genomen bewijs ten grondslag ligt, doch ove
rigens daaruit, in verband met het daaraan 
voorafgaande, slechts valt af te leiden, dat de 
Rechtbank de vereischte wilsuiting aanwezig 
achtte niettegenstaande het opschrift; 

dat voorts niet is in te zien waarom de ge
boden gelegenheid tot koopen en het gebruik 
maken daarvan niet door tijdsduur mochten 
zijn geschieden, zal een verkoopen worden 
aangenomen; 

0 . dat het vierde middel feitel ij ken grond
slag mist, daar de Rechtbank bij de overwe
ging dat zij "gebruik maakt van de verklaring 
van de nog geen zestienjarige getuige Stuur
man, omdat zij der Rechtbank volkomen be
trouwbaar is voorgekomen", wel degelijk heeft 
gelet op de subjectieve betrouwbaarheid van 
die getuige; 

0. dat mitsdien a lle middelen zij n onge
grond; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkornstig de Conclusie van 
den Procureur-Generaal.] 

(N. J.) 

27 Novernber 1928. RONDSCHRIJVEN van 
den Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, aan Heeren Burgemeesters, 
betreffende Wegenbelastingwet. 

De M inister van Financiën heeft bij schrij 
ven van 13 November 1928 No. 5 Afdeel ing 
Directe Bel astingen het volgende onder mij ne 
aandacht gebracht : 

Aan mij is de vraag gericht of een op den 
voet van het Koninklijk besluit van 9 Juli 
1927 no. 29 (Verz . nos. 3128 en 3129) afge
geven belastingkaart geldig is voor alle soor
ten motorrij tuigen wel ke tot den handelsvoor
raad van een handelaar in of fabr ikant van 
die voorwerpen behooren. Ik beantwoord die 
vraag bevestigend, mits de betaalde belasting 
het voor het betrekkel ijk motorrijtuig ver-
schul digde bedrag dekt. 1 

H et is ·daarom wenschelijk, bij aanvrage om 
kaarten op den voet van meergenoemd Ko
n inklijk besluit steeds kaa·1·ten W egenbelasting 
no. 8 af te geven, waarop de in par. 2 van de 
dezerzijdsche resolutie van 16 Juli 1927 no. 
147 (Verz. no. 3129) voorgeschreven wijzigin-0. ten aanzien van het derde onderdeel van 

het eerste middel : ' gen worden aangebracht en bovendien de aan 
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de voorzijde voorkomende letter V , behoort te 
worden doorgeslagen, terwijl van het aan de 
binnenzijde voorkomende opschrift "motor
rijtuigen op meer dan twee wielen, niet inge
richt voor personenvervoer" de woorden "meer 
dan" en "niet" tusschen haakjes behooren te 
worden gesteld . 

N aar aanleid ing hiervan moge ik U ver
zoeken de ambtenaren der gemeentepolitie in 
Uwe gemeente overeenkomstig het vorenstaan
de te instrueeren . 

(B.) 

28 November 1928. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 24 Maart 1927 te B russel tusschen N e
derland en B elgië gesloten verdrag, ten 
doel hebbende de toepass ing van de maat
regelen van het sanitair toezicht op de 
scheepvaart meer afdoende en mlnder hin
derlijk te maken (Staatsblad 1928, n°. 
215 ). S. 433. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de wet van 2 Juli 1928 (Staatsblad 

n°. 215) , houdende goedkeuring van het op 24 
Maart 1927 te Brussel tusschen Nederland en 
B elgië gesloten verdrag, ten doel hebbende de 
toepassing der maatregelen van het sanitair 
toezich t op de scheepvaart meer afdoende en 
minder hinderlijk te maken, van welk verdrag 
een afdruk bij di t Besluit is gevoegd ; 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van dat verdrag op 22 October 1928 te 
B russel zijn ui tgewisseld ; 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
Buitenlandsche Zaken van den 23sten Novem
ber 1928, Directie van het Protocol, n°. 36682; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd verdrag te doen bekend ma

ken door de plaatsing van dit Besluit in het 
Staatsblad. 1 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenh age, den 28sten November 1928. 
WILHELMINA. 

De J,finistei· van Buitenlandse /i e Zaken, 
B e e 1 a e r t s va n B I o k I a n d. 

(Uitgeg. 13 Dec. 1928.) 

28 November 1928. BESLUIT tot wijziging 
van het formulier voor het aangiftebiljet 
der inkomstenbelasting en der verdedi
gingsbelasting II voor hen, die binnen het 
Rijk wonen. S . 434. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 27 October 1928, n°. 130, Af
deeling Directe Belastingen; 

Gelet op a r tikel 44 der Wet op de Inkom
stenbelasting 1914 en a rtikel 2 der wet van 
28 December 1926 (Staatsblad n°. 430) tot 
herziening van de verdedigingsbelasting II; 

Gezien Ons beslui t van 19 Januari 1928 
(Staatsblad _n°. 7) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 November 1928, n°. 19); 

1 Zie voor de Nederl andsche en Fransche 
tekst de•Wet van 2 Juli 1928, S. n°. 215. 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Financi ën van 24 November 1928, n°. 
26 , Afdeeling Directe Belastingen ; 
H ebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

E enig artikel . 

Van vraag 20, letter b, van het formulier 
A, vastgesteld bij Ons besluit van 19 J anuari 
1928 (Staatsblad n°. 7 ) vervalt de komma 
achter "effecten" en hetgeen na die komma 
volgt. 

De noot blijft ongewijzigd. 
Onze Minister van Financiën is bel ast met 

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

's-Gravenhage, den 28sten November 1928. 
WILHELMINA. · 

De Minister van Financiën, de G ee r. 
(Uitgeg. 11 D ec. 1928.J 

28 November 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswel 1920 Art. 30 j 0

• art. 
33). De Raad is niet bevoegd tot het toe
kennen van eene belooning voor het onder
wijs in de nuttige handwerken aan eene 
onderwijzeres eener openbare lagere school , 
nu dit onderwijs weliswaar buiten de ge
wone school uren is gegeven, doch niette
min strekte tot het geven van het in het 
leerplan en den lesrooster voor die school 
voorgeschreven onderwijs in de nuttige 
handwerken, zoodat het van het onderwijs 
aan die school deel uitmaakte. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Ammerstol tegen de bij 
5608/12, 3e Afd. 

schr ij ven van 17 Juli 1928, n°. 
1849, 4e Afd. 

G. S. n° . 87, door Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland aan het bestuur der 
voornoemde gemeente kenbaar gemaakte be
slissing, dat bezwaar bestaat tegen het Raads
besluit van 21 Mei 1928, tot wijziging der ge
meentebegrooting voor den dienst 1927, voor
zoover daarop is gebracht een post voor het 
toekennen van eene gratificatie aan eene on
derwijzeres der openbare lagere school aldaar; 

Den R aad van State, Afdeeli ng voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 October 1928, n°. 969; 

Op de voordracht van Onzen Mi nister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 24 
November 1928, n°. 10616, Afd. B. B.; 

0. dat de Raad van de gemeente Ammerstol 
bij besluit van 21 Mei 1928, de gemeente
begrooting in dien zin heeft gewijzigd, dat 
o. m. aan de begrooting wordt toegevoegd een 
post voor het toekennen van eene gratificatie 
aan eene ondenvijzeres der openbare lagere 
school aldaar; 

dat Ged. Staten van Zuid-Holland, bij schrij 
ven van 17 J uli 1928, aan dit R aadsbesluit 
goedkeuring hebben onthouden uit overweging, 
dat artikel 30 juncto artikel 33 der Lager
Onderwijswet 1920 deze uitgave niet toelaat; 

dat de Gemeenteraad in beroep aanvoert, 
dat volgens het leerplan het onderwijs in de 
nuttige handwerken door de beide aan de 
school verbonden onderwijzeressen wordt gege-
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ven onder de gewone school uren; dat aan de 
onderwijzeres G. L. Lepoeter in 1927 ziekte
verlof moest worden verleend en, waar geen 
vrouwelijke leerkracht zich beschikbaar stelde, 
haar plaats tijdelijk van 8 Februari tot 8 Mei 
door een onderwijzer werd ingenomen; dat de 
inrichting der school, waaraan inclusief het 
hoofd, drie leerkrachten zijn verbonden, niet 
toe] iet, het leerplan zoodanig te wijzigen, dat 
a l Ie handwerkonderwijs door één onderwijzeres 
tijdens de gewone school uren kon worden ge
geven; dat Mejuffrouw Bakker zich, op ver
zoek van het gemeentebestuur daarom beschik
baar stelde om gedurende vorenbedoeld ziekte
verlof buiten de schooluren het onderwijs in 
de nuttige handwerken te geven, dat volgens 
het leerplan aan de onderwijzeres Lepoeter 
was opgedragen; dat deze waarneming 3 
maanden heeft geduurd; dat voor de jaar
wedde, bedoeld in artikel 30 der wet, enkel 
dienst behoeft te worden gedaan binnen het 
raam van het leerplan en van de instructie; 
dat de onderwerpelijke lesuren buiten het leer
plan vielen, en dat de instructie geen aanlei
ding geeft, om van het onderwijzend personeel 
buiten de gewone schooluren diensten te kun
nen vorderen; dat een beroep op art. 33 der 
wet naar 's Raads oordeel ten deze niet kan 
opgaan, omdat daar de rede is van eene be
looni ng voor het gebruik maken van bevoegd
heden, waarvoor geen wettelijke akten van 
bekwaamheid verkrij gbaar zijn en, wanneer 
dit artikel toepassing erlangt, van de betrok
ken bevoegdheid toch alleen gebruik wordt 
gemaakt in overeenstemming met leerplan en 
lesrooster; dat hij zich beroept op artikel 44 
der wet, waar het verkrijgen eener bijver
dienste, voortvloeiende uit het geven van on
derwijs uitdrukkelijk geoorloofd is verklaard, 
en geen verschil wordt gemaakt of deze in
komsten door particulieren of uit de gemeen
tekas worden betaald; 

0. dat het onderwijs in nuttige handwerken, 
waarvoor de Raad der gemeente Ammerstol 
vergoeding wenscht te geven, weli swaar buiten 
de gewone schooluren is gegeven, doch niette
min strekte tot het geven van het in het leer
plan en den lesrooster voor de openbare lagere 
school in de gem. Ammerstol voorgeschreven 
onderwijs in de nuttige handwerken, zoodat 
het van het onderwijs aan die school deel 
uitmaakte· 

dat de 'salarieering van het onderwijzend 
personeel aan eene openbare lagere school is 
geregeld in den algemeenen maatregel van 
bestuur, bedoeld in art. 30, le 1 id, der Lager
Onderwijswet 1920, bij welken algemeenen 
maatregel van bestuur geen gelegenheid wordt 
gelaten tot het toekennen van de evengenoem
de belooning; 

dat zich hier evenmin een der beide geval
len voordoet, waarin krachtens artikel 33, le 
lid , der Lager-Onderwijswet 1920 eene beloo
ning aan de onderwijzers kan worden toege
kend; 

dat mitsdien de Gemeenteraad niet bevoegd 
moet worden geacht tot het toekennen van 
eene belooning voor het onderwijs in de nut
tige handwerken als hier is gegeven aan eene 
onderwijzeres aan de openbare lagere school 
in zijne gemeente, en Ged. Staten terecht de 
desbetreffende wijziging van de begrooting 
niet hebben goedgekeurd; 

Gez ien de Gemeentewet en de Lager-Onder
wijswet 1920; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw is belast, enz. (A.B.) 

28 November 1928. BESLUIT an den M i
nister van .Justitie, betrnffende rechtstreek
schen doorvoer van ter zee binnenkomende 
vuurwapenen en munitiën. 

DE MINISTER VA JUSTITIE; 
Gelet op het bepaalde in art. 2, lid 2, sub 

3°. , van het Koninklijk besluit van 11 Juli 
1919, S. n°. 474, houdende voorschriften ter 
uitvoering van de Vuurwapenwet 1919, zooals 
dat besluit is gewijzigd bij besluit van 15 Juli 
1920, S. n°. 608 ; 

Gelet op zijn besluit van 28 Juli 1926, 2de 
afdeeling A, no. 931, houdende vrijlating 
onder zekere voorwaarden van den rechtstreek
schen doorvoer van ter zee binnenkomende 
vuurwapenen en munitie, welke voorwerpen 
zonder lossing of overlading binnen normalen 
tijd met het schip, waarop zij zich bevinden, 
weder ter zee worden weggevoerd ; 

Overwegende, dat zijn genoemd besluit mede 
insluit de vrijlating van den rechtstreekschen 
doorvoer (zonder lossing of overlading) van 
ter zee binnenkomende ontplofbare stoffen, 
die verpakt of gevormd in een soort patroon 
of hom, als zoodanig vallen onder de Vuur
wapenwet 1919 ; 

Overwegende, dat er geen bezwaar bestaat 
den doorvoer van bedoelde ter zee binnen
komende ontplofbare stoffen vrij te laten, ook 
indi en met het oog op de algemeene veiligheid 
eene tijdelijke overlading van die toffen in 
lichters aan de kruithavens is verbonden; 

Heeft goedgevonden: 
met ingang van 1 December 1928 vrij te 

laten den doorvoer van ter zee binnenkomende 
in den vorm van een patroon of bom verpakte 
of gevormde ontplofbare stoffen, ook indien 
die stoffen tijdelijk aan de kruithavens worden 
overgeladen, mits overigens de voorwaarden 
van zijn besluit van 28 Juli 1926, 2de afdee
ling A , no. 931, worden nageleefd en de stof
fen van af de lossing aan de kruithavens tot 
en met de wederinlading in het zeeschip onder 
onafgebroken toezicht van het Korps Gelei
ders van Ontplofbare Stoffen blijven. 

Dit besluit kan te a llen tijde worden inge-
trokken. (B.) 

28 November 1928. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad. Aan den eisch van "onmid
dellijke nabijheid", gesteld in art 242c gem. 
wet en in art. 1 van genoemde verorde
ning, is slechts voldaan, wanneer de open
bare weg, welke op korten afstand van het 
perceel gelegen is, voor dat perceel tevens 
den toegang tot het openbaar verkeer ont
sluit. 

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

W atson & Zoon's Vijlenfabriek te Hillegers
berg, tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de directe belastingen II te Rot
terdam de dato 1 Maart 1928, betreffende 
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haar aanslag in -de straatbelasting der ge
meente Hillegersberg, belastingjaar 1925 ; 

Gezien enz.; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Besier, namens den procu
reur-generaal , strekkende tot verwerping van 
het beroep; 

Overwegende, dat ten deze vaststaat, dat 
belanghebbe

0

nde in de gemeente Hillegersberg 
eigendommen heeft, welke gelegen zijn op ± 
25 Meter afstand van een openbaren weg, in 
die gemeente, den Kleyweg, welke weg van 
die eigendommen alleen te bereiken is over 
den Uitweg, een openbaren weg in de ge
meente Schiebroek; 

Overwegende, dat belanghebbende voor die 
eigendommen aangeslagen is in de straatbe
lasting van eerstgenoemde gemeente, geheven 
krachtens een verordening, waarvan art. 1 
luid t: 

In deze gemeente wordt een belasting onder 
den naam van straatbelasting geheven wegens 
gebouwde eigendo=en en daarbij behoorende 
erven, die aan openbare land- of waterwegen 
in de gemeenten belenden of in de onmiddel
lijke nabijheid daarvan gelegen zijn, en we
gens ongebouwde eigendo=en, die aai:i- deze 
wegen belenden of op deze wegen uitgang 
hebben; 

Overwegende dat belanghebbende, na zich 
vruchteloos tot den gemeenteraad te hebben 
gewend, tegen dien aanslag is opgekomen bij 
den Raad van Beroep, daartoe aanvoerende 
dat al mogen haar eigendommen op korten 
afstand van genoemden Kleyweg zijn gelegen, 
zij toch niet in de onmiddellijke nabijheid van 
dien weg liggen, daar blijkens het bovenver
melde een onmiddellijk verband met dien weg 
ontbreekt; 

Overwegende, dat de Raad van Beroep ech
ter den aanlag heeft gehandhaafd, omdat hij 
het verband, hetwelk over den Uitweg tus
schen de bedoelde eigendommen en den Kley
weg bestond, wèl als onmiddellijk beschouwde; 

Overwegende dat hiertegen als middel van 
cassatie is aangevoerd; 

,,Schending of verkeerde toepassing van art. 
1 der verordening op de heffing eener be
lasting onder den naam van straatbelasting 
in de gemeente Hillegersberg", - terwijl tot 
toelichting daarvan is betoogd dat van een 
onmiddellijk verband geen sprake kan zijn, 
waar dit verband gevormd wordt door middel 
van een openbaren landweg in een andere ge
meente; 

Overwegende dat dit m iddel is gegrond; 
dat de Raad terecht heeft aangenomen dat, 

opdat aan den eisch van "onmiddell ijke nabij
heid" gesteld in art. 242c der gemeentewet 
en in 'art. 1 der bedoelde verordening vol daan 
worde niet voldoende is een korte afstand 
tusschen weg en eigendommen, maar dat even
zeer noodig is een onmiddellijk verband tus
schen beide, hetgeen wil zeggen, dat die op 
korten afstand gelegen openbare weg dat per
ceel tevens den toegang tot het openbaar ver
keer ontsluit; 

dat hieruit echter tevens volgt, dat de Raad 
ten onrechte ten deze zoodanig onmiddellijk 
verband heeft aangenomen, nu vaststaat, dat 
de bedoelde eigendommen niet door den Kley
weg, maar door een anderen, niet onder de 
gemeente Hillegersberg gelegen, openbaren 

weg hun toegang tot het openbaar verkeer 
vinden; 

dat dus de aanslag niet in stand kan blijven; 
vernietigt de bestreden uitspraak; 
En rechtdoende ten principale: 
Vernietigt de beschikking van den gemeen

teraad van Hillegersberg en den daarbij ge-
handhaafden aanslag. (Gem. Stem.) 

28 Nov ernber 1928. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad. (Zakelijke belasting op het 
bedrijf in de gemeente Arnhem). 

Waar het ~emiddeld aant_~I arbeiders die 
in een bedr1Jf werkzaam z1Jn - art. 242e 
der Gemeentewet - niet is een mathema
tisch vaststaand getal doch alleen langs 
verschillenden weg en alleen bij benade
ring kan worden berekend heeft de ge
meentelijke wetgever de vrijheid eigen in
zichten en behoeften bij di e benadering te 
volgen, mits daarbij het begrip "gemid
delde" niet uit het oog wordt verloren. 

Art. 242e der Gemeentewet verbiedt niet 
de belasting voor laag bezoldigde arbei 
ders op een geringer bedrag te stellen 
dan voor anderen. 

Uitoefening van een bedrijf binnen eene 
gemeente is niet noodzakelijk beperkt tot 
het verrichten van werkzaamheden binnen 
die gemeente maar kan ook omvatten 
werkzaamheden, welke geheel of gedeelte
lijk daarbuiten vallen. 

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

naamlooze vennootschap A. te Arnhem, tegen 
de uitspraak van den Raad van Beroep voor 
de Directe Belastingen dd. 2 Mei 1928, be
treffende haar aanslag in de zakelijke belas
t ing op het bedrij f der gemeente Arnhem 
over 1927 ; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Van Lier, namens den 
Procureur-Generaal strekkende tot vernieti
ging der bestreden 'uitspraak, tevens met ver
nietiging van de beschikking op bezwaar
schrift van den Hoofdambtenaar ter Secretarie, 
Chef van de Afdeeling Financiën en Belas
tingen, te Arnhem en van den daarbij gehand
haafden aanslag ; 

0. dat belanghebbende bij den Raad van 
Beroep heeft betoogd, dat de verordening tot 
heffing van een zakelijke belasting op het be
drijf der gemeente Arnhem niet verbindend is 
wegens strijd met art. 242e der Gemeentewet, 
welk betoog de Raad heeft verworpen; 

0. dat bij het middel van cassatie strijd dier 
verordening met art. 242e der Gemeentewet 
wordt volgehouden. en wel omdat: 

1 °. het tweede I id van art. 5, sub a en sub b 
voor de heffing een anderen maatstaf geeft 
dan het gemiddeld aantal arbeiders; 

2°. het 2e lid van art. 5 sub c een afwij
kenden maatstaf aangeeft voor arbeiders, die 
minder dan f 400 per jaar verdienen; 

3° . art. 6, le lid, arbeiders, die tijdelijk 
voor het bedrijf buiten de gemeente werkzaam 
zijn, als in de gemeente werkzaam beschouwt; 

4° . art. 4, 2e lid , als arbeiders ook aan
merkt h en, die anders dan in loondienst in het 
bedrijf werkzaam zijn ; 
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0. dat de ten deze in aanmerking komende 
artikelen der verordening luiden als volgt: 

Art. 2, aJ,inea 1 : Maatstaf der belasting is 
het gemiddeld aantal van de arbeiedrs, die in 
het laatstverloopen kalenderjaar in het bedrijf 
in de gemeente werkzaam zijn geweest; 

Art. 4, alinea 2: Als arbeider wordt mede 
aangemerkt ieder, die anders dan in loon
dienst, geregeld in een bedrijf werkzaam is 
tegen belooning, onder welken naam en in 
welken vorm ook, die per jaar minder be
draagt dan het in het l ste lid bedoelde bedrag; 

Art. 5, l ste en 2de lid: Het gemiddeld aan
tal arbeiders als bedoeld in art. 2 wordt be
rekend door de som van het aantal werk
dagen waarop de arbe iders in het afgeloopen 
kalenderjaar zijn werkzaam geweest te deelen 
door het aanta l dagen, waarop het bedrijf in 
dat jaar in werking was: 

Hierbij worden de volgende regelen in acht 
genomen: 

a . het jaar wordt gesteld op 300, een maand 
op 25 en een week op 6 werkdagen; 

b. verzuimdagen worden als werkdagen be
schouwd; 

c. het aantal werkdagen van den arbe ider, 
wiens loon over een jaar berekend minder dan 
f 400 bedraagt, wordt slechts voor een derde 
gedeelte in rekening gebracht; 

Art. 6, l ste lid: Als in het bedrijf in de ge
meente werkzaam, worden ook beschouwd de 
arbeiders, die voor de uitoefening van het be
drijf tijdelijk buiten de gemeente werkzaam 
zijn; 

0. dat klachten si,b 1 geen doel treffen, 
omdat art. 242e der Gemeentewet, voorschrij
vende, dat het gem iddeld aantal arbeiders 
grondslag der heffing moet zijn, aan de ge
meenten overlaat eene regeling te geven, om
trent de wijze, waarop dat gemiddelde moet 
worden gevonden; 

dat, waar het gem iddeld aantal arbeiders, 
die in een bedrijf werkzaam zijn, niet is een 
mathematisch vaststaand getal, maar l angs 
verschillenden weg en alleen bij benadering 
kan worden berekend, de gemeentelijke wet
gever noodwendig de vrijheid heeft eigen in
zichten en behoeften bij die benadering te 
volgen, mits daarbij niet het begrip "gemid
delde" uit het oog wordt verloren; 

dat dit laatste nu bij de ten deze getroffen 
regeling niet het geval is, en ook allerminst 
volgt uit de bij de toelichting van het middel 
gegeven berekeningen; 

0. dat ook de 2e grief niet tot cassatie kan 
leiden, daar het bedoelde voorschrift de ken
nelijke strekking heeft de belasting voor laag 
bezoldigde arbeiders op een ger inger bedrag te 
stell en dan voor anderen, hetgeen art. 242e 
niet verbiedt; 

0. dat ook de derde grief niet gegrond is, 
omdat de uitoefening van een bedrijf binnen 
eene gemeente niet noodzakelijk beperkt is tot 
het verrichten van werkzaamheden binnen die 
gemeente, maar ook kan omvatten werkzaam
heden, welke geheel of gedeel telijk daarbuiten 
geschieden ; 

0. dat ten slotte ook de vierde grief moet 
worden afgewezen, omdat art. 242e onder ar
beiders niet a lleen verstaat hen, die tot de 
onderneming staan in eene dienstbetrekking 
als in de artt. 1637 en volgende B. W. om
schreven, maar allen, die bij de onderneming 

1 krachtens door haar verstrekte opdracht den 
binnen haar bedrijfsdoel vallenden arbe id ver. 
richten ; 

Verwerpt het beroep. (B.) 

28 Nov e,nbe,· 1928. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad. (Gemeentelijke belasting 
op openbare aankondigingen te Arnhem). 

Waar art. 1 der betrokken gemeente
verordening spreekt van "a11 e aankondi
g ingen van welken aard ook, binnen de 
gemeente Arnhem aangebracht op plaatsen 
zichtbaar voor het publiek" vall en daar
onder ook aankondigingen door middel 
van een projectie-lantaarn. Ten onrechte 
wordt betoogd, dat de uitdrukking "aan
brengen" taalkundig zóó begrensd zou 
zijn, dat deze wijze van aankondig ing is 
uitgesloten. 

Onder openbare aankondigingen zijn ze
ker begrepen aankondigingen, die aange
bracht zijn op plaatsen zichtbaar voor het 
publiek. 

och art. 1 der betrokken gemeente
verordening, noch art. 2400 der Gemeente
wet stellen als voorwaarde, dat de te be
l asten aankondi ging aan een ieder koste
loos moet geschieden. De omstandigheid, 
dat de aankondigingen in quaestie in den 
regel slechts zichtbaar zijn voor hen, die 
tegen betaling van entree toegang hebben 
verkregen tot de zaa l waar men op een 
projectiedoek de aankondiging kan waar
nemen, verhindert niet dat men hier te 
doen heeft met een "openbare" aankondi
g ing. 

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

en B., beiden kooplieden te X., handelende 
onder den firmanaam "Het Rembrandttheater" 
te Arnhem, tegen de uitspraak van den Raad 
van Beroep voor de Directe Belastingen te 
Arnhem van 12 Maart 1928, betreffende hun 
aanslag in de belasting op openbare aankon
digingen van de gemeente Arnhem over het 
bel asting jaar 1927 ; 

Gehoord de mondelinge toelichting namens 
de belanghebbenden door hun raadsman; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftel ijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Van Lier, namens den 
Procureur-Generaal, strekkende tot verwerping 
van het beroep; 

0. dat belanghebbenden zijn aangeslagen in 
de belasting op de openbare aankondigingen 
der gemeente Arnhem ter zake van de t ijdens 
de voorstell ingen in hun bioscooptheater op 
het doek geprojecteerde reclame-platen; 

0. dat zij van de beschikking op bezwaar
schrift waarbij die aanslag gehandhaafd is, 
in beroep gekomen z/Sn op grond, dat die 
reclameplaten slechts gedurende enkele minu
ten per etmaal zichtbaar zijn in een zaal, waar 
bioscoopvoorstellingen worden gegeven voor de 
aldaar tegen betaling van entrée aanwezige 
bezoekers, waaruit volgt, dat huns inziens de 
aanslag in strijd is met de verordening èn 
met art. 240 van de Gemeentewet, terwijl ook 
hier niet kan worden gesproken van aankondi
gingen, die op een ig goed zijn "aangebracht", 
zooa ls de verordening I uidt; 

0. dat de Raad van Beroep bij de bestreden 
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uitspraak den aanslag handhaaft, en wel, voor 
zooverre nog voor de cassatie van belang, op 
dezen grond, dat de betreffende projecties, ook 
al moet entrée betaald worden om te komen 
op de plaats van waar zij zichtbaar zijn, toch 
zijn te beschouwen als openbare aankondigin
gen, aangebracht op plaat en zichtbaar voor 
het pub! iek zooals voortvloeit uit art. 3, sub 
7 der betrekkelijke verorden ing, terwijl die 
p~·ojecties gezegd kunnen worden op het pro
jectiedoek te zijn aangebracht, daar het er niet 
toe afdoet, of de inhoud der aankondigingen 
met zintuigelijk waarneembare middelen is 
aangebracht op een lantaarnplaatje en ver
volgens op een doek wordt geprojecteerd, dan 
wel of deze inhoud op het doek zelve door zin
tuigelijk waarneembare middelen wordt zicht
baar gemaakt; 

0. dat belanghebbenden a ls middel van cas
satie tegen deze uitspraak hebben aangevoerd: 

Schending, althans verkeerde toepassing van 
art. 2400 van de Gemeentewet en van de artt. 
1, 2 en 5 van de Verordening tot heffing van 
eene bela ting op openbare aankondigingen, 
vastgesteld in de openbare raadsvergadering 
van de gemeente Arnhem van 29 Oct. 1923, 
zooa ls deze is gewijzigd bij raadsbesluiten dd. 
4 Mei 1025 en 2 Nov. 1925 ; 

door te beslissen: 1 °. dat de geprojecteerde 
reclamebeelden zijn "aangebracht" op het pro. 
jectiedoek, daar deze be li ing in strijd is 
met de taalkundige beteekenis van "aanbren
gen", en de verordening blijkbaar op het oog 
heeft aankondigingen van meer blijvenden 
aard, 2° . dat deze reclame-projecties vallen 
onder "aankondigingen aangebracht op plaat
sen zichtbaar voor het publiek", genoemd in 
art. 1 de r gemeenteverordening, zonder te be
si issen dat art. 2400 der Gemeentewet, waar 
lechts' sprake is van "openbare aankondig in

gen" , en buiten welks grenzen de gemeente
verordening niet mag treden, dezen ruimen 
uitleg ook gedoogt, welk verweer van belang
hebbenden den Raad van Beroep niet zonder 
meer had mogen passeeren, en 3°. dat onder 
"plaatsen zichtbaar voor het publiek" ook 
zijn te verstaan plaatsen, als in de bioscoop
zaal van belanghebbenden welke slechts zicht
baar zijn voor het publiek, dat een zeker en
trée betaalt om daar te komen; 

0. ten aanzien van het eerste onderdeel : 
dat al mogen verschi ll ende bepalingen in de 

verordening aankondigingen van meer blijven
den aard op het oog hebben dit niet weg
neemt dat art. 1 dier verordening zoo ruim 
mogelijk spreekt van "alle aankondigingen 
van welken aard ook, binnen de gemeente 
Arnhem aangebracht op plaat en zichtbaar 
voor het publiek" waaronder ook va ll en aan
kondigingen door' middel van een projectie
lantaarn, terwijl de taalkundige beteekenis 
van "aanbrengen" niet zoo eng begrensd is, 
dat de verordening, door dit woord te gebrui
ken, bedoelde wijze van aankondiging uitsluit; 

0 . ten aanzien van het tweede onderdeel : 
dat dit eensdeels feitelijken grondslag mist, 

waar het klaagt, dat de Raad van Beroep dit 
verweer van belanghebbenden zonder meer 
gepas eerd heeft, vermit toch niet blijkt, dat 
belanghebbenden dit verweer bij den Raad 
van Beroep gevoerd hebben, en deze dus daar
over ook niet behoefde te beslissen, terwijl 
het voorts op zich zei ve ongegrond is, daar 

onder "openbare aankondigingen" - dat wil 
zeggen aankondigingen, die zich openlijk tot 
het publiek richten - toch zeker begrepen 
zijn aankondigingen aangebracht op plaatsen 
zichtbaar voor het pub! iek; 

0. ten aanzien van het derde onderdeel : 
dat eene aankondiging op een projectiedoek 

in een bioscoopzaal, waar het publiek, zij het 
clan ook tegen betaling van entrée toegang 
heeft, moet geacht worden te val! en onder art. 
1 der betrokken gemeente-verordening en art. 
2400 der Gemeentewet daar wet noch ver
ordening als voorwaarde stelt, dat de te be
l asten aankondiging aan een ieder kosteloos 
moet geschieden, terwijl de uitzondering, uit
drukkelijk gemaakt voor aankondigingen door 
middel van tijdschriften en nieuwsbladen -
een aankondiging welke zich richt tot hen, die 
die nieuwsbladen en tijdschriften lezen en 
daarvoor gewoonlijk betalen - op het tegen
deel wijst; 

0. dat het middel derhalve in geen zijner 
onderdeelen tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

28 Novernber 1928. BESCHIKKING van den 
Hoogen Raad. (Wegenbelasting in de ge
m eente Voorhout). 

Al is een gemeenteraad bevoegd om voor 
wegenbelasting een gedifferentieerd ta
rief vast te tel 1 en, zoo gaat deze vrijheid 
niet zóóver, dat men een zakelijke belas
ting als de wegenbelasting geheel van 
karakter zou mogen doen veranderen door 
daarin een persoonlijk element in te scha
kelen door de belasting te verdubbelen 
voor belastingplichtigen die bij den aan
vang van het belastingjaar hun hoofd
verblijf buiten de gemeente hebben of wier 
zetel op dat oogenblik buiten de gemeente 
is geve tigd. 

Ten onrechte heeft de Raad van Beroep 
aangenomen, dat in het onderhavig geval 
van de te Sassenheim gevestigde naam
looze vennootschap geen wegenbelasting 
mocht worden geheven. 

Op de naamlooze vennootschap had het
zelfde belastingtarief moeten worden toe
gepast als op oortgelijke in de gemeente 
Voorhout haar zetel hebbende naamlooze 
vennootschappen. 

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

Burgemeester der gemeente Voorhout tegen 
de uitspraak van den Raad van Beroep voor 
de Directe Belastingen te Leiden dd . 22 Nov. 
1927, betreffende den aanslag van de naam
looze vennootschap A.'s Bloembollenkweekerij 
en -handel te Sassenheim in de wegenbelasting 
der gemeente Voorhout over 1927 ; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schr iftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Van Lier, namens den Pro
cureur-Generaal strekkende tot vernietiging 
der bestreden tiitspraak en terugwijzing der 
zaak naar den Raad van Beroep te Le iden, 
ten einde met inachtneming van het in deze te 
wijzen arrest verder te worden berecht en af
gedaan; 

0. dat de belanghebbende naamlooze ven
nootschap, die voor het belastingjaar 1927 in 
de wegenbelasting der gemeente Voorhout was 
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aangeslagen voor een bedrag van f 109.18, 
tegen dezen aanslag een bezwaarschrift heeft 
ingediend bij den Raad dier gemeente, die 
echter den aanslag heeft gehandhaafd; 

dat, toen de belanghebbende Naamlooze 
Vennootschap tegen dit besluit bij den Raad 
van Beroep voornoemd was opgekomen, deze 
bij den bestreden ui tspraak den aanslag 
heeft vernietigd, zu lks op grond, dat in art. 6 
der betrokken belastingverordening ten on
rechte het gewone percentage van 3 pct. van 
de belastbare opbrengst der perceelen, ter 
zake waarvan belasting wordt geheven, is 
verdubbeld op grond, dat de belanghebbende 
bij den aanvang van het belasting jaar buiten 
de gemeente was gevestigd; 

0 . dat tegen deze uitspraak zijn aangevoerd 
de navolgende middelen van cassatie: 

I . Schending, althans verkeerde toepassing 
der artt. 240 en 242c der Gemeentewet, 1, 3, 
5 en 6 der V erordening op de heffing eener 
Wegenbelasting als bedoeld in art. 242c der 
Gemeentewet, van de gemeente Voorhout, door 
den aanslag van den belanghebbende in ge
melde belasting over 1927 te vernietigen, op 
grond, dat art. 6 dier verordening - dat niet 
alleen rekening houdt m et den aard der eigen
dommen, met de belending of nabijheid daar
van aan openbare wegen, doch dat tevens on
derscheidt ten aanz ien van hen, die onroerend 
goed bezit of krachtens zakelijk recht d aar
van genot heeft, en wel in dier voege dat de 
belasting hooger is, als dat bezit of genot is 
bij natuurlijke personen, die bij den aanvang 
van het belastingjaar buiten de gemeente 
hoofdverblijf hebben - in eene zakelijke be
lasting als de wegenbelasting een geheel per
soonlijk element inschakelt, dat noch in de 
Gemeentewet noch in eenig andere wet is 
neergelegd - zulks niettegenstaande de wet 
alleen aangeeft ter zake van welke grondsla
gen de wegenbel asting mag worden geheven, 
zonder daarmede vast te stellen dat n iet een 
gedifferentieerd tarief mag w~rden vastge
steld; 

II. Schending, althans verkeerde toepassing 
van de artt. 16 der wet van 19 Dec. 1914, 
S. no . . 564, 265b en c der Gemeentewet en 9 
der Verordening op de heffing eener wegen
belasting als bedoefd in art. 242c der Ge
meentewet van de gemeente Voorhout, door -
aannemende, dat van personen, die bij den 
aanvang van het belastingjaar buiten de ge
meente hoofdverbl ij f hebben, geen hoogere 
belasting mag worden geheven dan van per
sonen, die dit hoofdverblijf hebben binnen 
de gemeente - met vernietiging van de be
streden uitspraak den opgelegden aanslag ge
heel te niet te doen, zulks niettegenstaande: 
a. uit vorenstaande beslissing geenszins volgt, 
dat aan belanghebbende, die buiten de ge
meente woont, geen aanslag had mogen wor
den opgelegd, doch enkel dat van hem geen 
hoogere belasting had mogen worden geheven 
dan van andere ' in deze belasting aangeslagen 
personen, die wel binnen de gemeente woon
plaats hebben, b. belanghebbende door bij zijn 
oorspronkelijk bezwaarschrift aa'n den Raad 
alleenlijk te verzoeken den hem opgelegden 
aanslag tot de helft terug te brengen, het 
gesch il - niettegenstaande de ruimere strek
king van het beroepschrift bij den Raad van 
Beroep - ook dit punt heeft beperkt en de 

Raad van Beroep deze grens niet vermocht te 
overschrijden ; 

0. dat de verordening op de heffing eener 
wegenbelasting der gemeente Voorhout van 
14 J an. 1926 gewijzigd den 19en Febr. en 
28en Mei 1926 en goedgekeurd bij K.B. van 
21 Aug . 1926 no. 22, na in de artt. 1 en 2 
te hebben bepaald volgens welke e igendommen 
de belasting geheven wordt, en na in art. 3 
te hebben vastgesteld wie te dier zake belas
tingplichtig is, in art. 6 voorschrij ft: 

" De belasting bedraagt jaarlij ks 3 pct. van 
de belastbare opbrengst. Dit percentage wordt 
met 2 vermenigvuldigd: 

a. Voor de belastingpl ichtige personen, die 
bij den aanvang van het belastingjaar buiten 
de gemeente hoofdverblijf hebben; 

b. Voor de vennootschappen en stichtingen 
wier zetel bij den aanvang van het belasting
jaar buiten de gemeente is gevestigd. 

,.Verandering van hoofdverblijf of verplaat
sing van zetel in den loop van het belasting
jaar brengt geen wijziging in het heffings
percentage voor dat jaar. 

" In welke gemeente een belastingplichtig 
persoon hoofdverblijf heeft wordt naar om
standigheden beoordeeld."; 

0 . omtrent het eerste middel van cassatie: 
dat een gemeenteraad voorzeker bevoegd is, 

om voor de wegenbelasting een gedifferen
tieerd tarief vast te stellen, doch dat die vrij 
heid niet zoover gaat, dat men een zakelijke 
belasting als de wegenbelasting geheel van 
kara kter zou mogen doen veranderen door 
daarin een geheel persoonlijk element in te 
schakelen, zoodat men naast die zakelijke be
lasting belasting heft ter zake van het inwonen 
of buiten de gemeente gévestigd zijn van natuur
l ijke personen of rechtspersonen, die genot 
hebben van in de gemeente gelegen onroerende 
goederen; 

dat zulks, gelijk de Raad van Beroep te
recht aannam, gechiedt door de belasting te 
verdubbelen voor belastingplichtigen, die bij 
den aanvang van het belastingjaar buiten de 
gemeente h un hoofdverb lijf hebben of wier ze
tel op dat oogenbli k buiten de gemeente is 
gevestigd; 

dat waar nu noch de Gemeentewet, noch 
eenige andere wet den Gemeenteraad de be
voegdheid geeft zulk een belasting te heffen, 
het l aatste gedeelte van art. 6, dat in derge
lijke gevallen vermenigvuldiging van het hef
fingspercentage met twee beveelt, verbindende 
kracht mist ; 

dat het eerste middel derhalve niet tot cas
satie kan leiden; 

0. dat daarentegen het eerste onderdeel van 
het tweede cassatiemiddel gegrond is, daar 
uit het hierboven overwogene geenszins volgt, 
dat door rechtspersonen, die bij den aanvang 
van het belastingjaar hun zetel buiten Voor
hout gevestigd hebben, ter zake van het bezit 
of genot van in die gemeente gelegen per
ceelen, die aan de eischen der artt. 1 en 2 der 
belastingverordening voldoen, geen belasting 
verschuldigd zou zijn, doch enkel , dat die be
lasting dezelfde moet zijn als die, welke van 
in die gemeente wonende of aldaar hun zetel 
hebbende belastingplichtigen ter zake van het 
bezit of genot dier perceelen geheven zou wor
den; 

dat onder deze omstandigheden een onder-
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zoek naar de juistheid van onderdeel b van 
het tweede middel kan achterwege blijven; 

Vernietigt de uitspraak door den Raad van 
Beroep voor de D irecte Belastingen te Leiden 
in deze zaak gegeven; 

Rech tdoende ten principale: 
Vern ietigt de beschikking van den gemeente

raad van Voorhout van 6 Sept. 1927; 
Bepaal t het bedrag van den aanslag op 

f 54.59. (B.) 

29 November 1928. BESLUIT tot vaststel
ling van het tij dstip der inwerkingtreding 
van het Koninklij k besluit van 19 October 
1926 ( Staatsblad n°. 362), betreffende de 
regel ing der hypothecaire boekhouding. 
s. 432. 

B epaald op 1 J anuari 1929. 

29 Novemb er 1928. BESLUIT, houdende 
aanw1Jzmg van overschotten op de be
grooti ng van u itgaven van de Posterijen, 
de 'r fl l egrafie en Telefonie voor het dienst
jaar 1927, welke worden toegevoegd aan 
de begroeting van u itgaven voor het dienst
jaar 1928. S. 435 . 

3 D ece1nbe1· 1928. RONDSCHRIJVEN van 
den Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw aan de Gemeentebesturen, 
betreffende verzending van dienststukken. 

'1ij ne aandacht is gevestigd op de wensche
lijkhe id om de gemeentebesturen de bevoegd
heid te verleenen tot het verstrekken van re
tourenveloppen tot het verkrijgen van inl ich
t ingen omtrent collecteerende instell ingen en 
personen van het Centraal Archief en Inl ich
t ingenbureau inzake maatschappelij k hulpbe
toon voor Nederl and , te Amsterdam. Aange
zie)'l ik het van groot belang acht dat B urge
meester en W ethouders eener gemeente des
kund ig advies kunnen inwinnen omtrent de 
vraag of een voorgenomen openbare inzame
ling van gelden eventueel zou moeten worden 
gestuit, terwijl het voor het genoemde Cen
traal Arch ief te bezwaarlij k is de portikosten 
der te verstrekken inl ichtingen te dragen, 
heb ik besloten de bedoelde bevoegdheid te 
verleenen. 

D e U bij circulaire van 22 October 1924, 
No. 2125, afd. A .S.C. gedane opgaaf van de 
gevall en , waarin de verstrekking van retour
enveloppen geoorloofd is, wordt derhalve met 
het bovengenoemde aangevuld. 

(B.) 

3 Dece1nber 1928. RONDSCHRIJVEN van 
den M inister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw aan Heeren Burgemeesters, 
betreffende benaming van straten enz. 

Ter vol doening aan het daartoe strekkend 
verzoek van den M inister van Waterstaat, heb 
ik de eer h ierna onder Uwe aandacht te bren
gen een door den Postraad aan dien Minister 
gericht schrijven van den navolgenden inhoud, 
waarmede die Minister zich kan vereenigen. 

1. H et zal U wer Excell entie ongetwij feld 
bekend zij n dat het tengevolge van de groote 
ui tbre id ing vooral van de grootere steden, 

meermalen voorkomt, dat de gemeentebestur en 
bij het geven van namen aan straten , p leinen , 
enz. eene naam van eene bekende persoonlij k
heid aannemen als stam en daaraan de noo
dige voor. en achtervoegsels toevoegen. 

2. B ijv. ,,Emma" aannemende a ls stam, zou 
men daarvan o.a. kunnen vormen de combina
t ies : Emmastraat, Oude Emmastraat, Nieuwe 
E mm astraat, Verl engde Emm astraat , Eerste 
Tweede Derde Emmastr aat, Eerste Tweede 
Emmadwarsstraat, Emmaplein, E mmalaan, 
Emm akade, Emmadijk, Emmawij k. 

3. B lijkens aan den P ostraad verstrekte in
lichtingen komen hieruit vaak vergissingen 
bij het adre seeren voort, zeer ten ongerieve 
van den po tdienst en van het publiek. 

4. De postdienst is ongetwij feld bevoegd een 
brief onbestelbaar te verklaren als de ge
adresseerde op het aangegeven a dres n iet 
woont, doch in de pra ktij k h andelt men, over
eenkomstig de ter zake bestaande voorschrif
ten, anders. 

5. Er wordt beproefd een bijv. aan het 
adres Emmalaan 40 onbestelbaren bri ef te be
stell en aan de Emmakade 40, het E mmaplein 
40 de Emmastraat 40, enz. enz. totdat de 
brief eindel ij k bij den rech thebbende is be
steld of wel onbestelbaar blijkt te zij n. 

6. Het behoert geen betoog, dat de bestel-
1 ing van dergelijke brieven voor de posterijen 
zeer oneconomisch is en ook niet ten voordeele 
van het publiek. 

7. Naar de meening van den Postraad zou 
het daarom aanbevel ing verdienen de gemeen
tebesturen op deze bezwaren attent te maken 
en hen te verzoeken gelij klu idende straatna
men zooveel mogelijk te vermijden. 

(B.) 

3 D ece1nber 1928. ARR EST van den H oogen 
Raad. ( Zondagswet art. 4 ; Bioscoopwet 
artt. 1- 30). Van eenige bedoeling bij de 
totstandkoming der Bioscoopwet om de 
uitoefen ing van het b ioscoopbedr ijf aan de 
werking der Zondagswet te onttrekken 
bl ij kt n iet. 

U it inhoud en strekking der Bioscoop
wet volgt niet dat de Zondagswet ten 
deze toepassing mist. Deze strekking uit 
zich in een regeling betreffende den inhoud 
en de plaats der voorstellingen, doch n im
mer u itdrukkel ijk in een algemeene rege
l ing betreffende den tijd, waarop de voor
stellingen worden gegeven. 

Op het beroep van R . U. , b ioscooponder
nemer, requirant van cassat ie tegen een te 
zijnen laste gewezen vonn is van het Kanton
gerecht te Leiden van 9 Mei 1928, waarbij 
requirant ter zake van: ,,op Zondag eene 
openbare vermakelij kheid houden" , met aan
haling van de artt. 4 en 6 der wet van 1 
Maart 1815, S. 21 , - Zondagswet - , laatste
lij k gewijzigd bij die van 15• April 1886, S. 
64, 23 en 91 Sr " is veroordeeld tot een geld
boete van één gulden en één dag vervangende 
hechtenis. (Gepleit door Mr. H. P. Marchant, 
advocaat te 's-Gravenhage). 

Conclusie van den Adv.-Gen. V an Lier . 

Requirant heeft zich voor den K an tonrech
ter te Le iden te vera ntwoorden geh ad wegens 
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overtreding van art. 4 van de wet van 1 1\llaart 
1815, S. 21, (Zondagswet} nl. ter zake dat 
hij te Leiden op Zondag 8 April 1928 des 
n .m. omstreeks 8½ uur in het gebouw genaamd 
Luxortheater aan den Stationsweg een open
bare vermakelijkheid namel ijk een voor het 
publiek tegen betaling toegankelijke bioscoop
voorstelling, waarbij tevens muziek ten gehoo
re werd gebracht, heeft gegeven, zonder dat 
B. en W. van Leiden hieromtrent eene uit
zondering hebben toegestaan. Een veroordee
l ing volgde. 

Bij p le idooi is namens requirant als middel 
van cassatie voorgesteld : Schend ing van 

1. de artt. 1, 3, 4, 7, 10, 11 , 12, 13 en 24 
van de Wet van 14 Mei 1926, S. 118, (Bios
coopwet) door n iet-toepass ing 

2. de artt. 4 en 6 van de wet van 1 Maart 
1815, S. 21, (Zondagswet), door verkeerde 
toepass ing 

doordien de K antonrechter de vermelde be
palingen der Zondagswet op bioscoopvoorstel
lingen toepasselijk heeft verklaard, terwijl de 
Bioscoopwet ten aanzien van de onderneming 
en exploitat ie van bioscopen en daarmede ge
geven voorstellingen en uitvoeringen, a lthans 
wat de openbare orde en zedelij khe id betreft 
e igen regelen heeft gesteld, met name voor de 
bevoegdheid der pl aatselijke besturen , welke 
de toepassing van vroegere wettelijke regelin
gen te dier zake uitsluiten . 

De vraag, waarover een besl issing wordt be
oogd is deze, of nu door de wet van 14 Mei 
1926, S. 118 regelen zijn gesteld omtrent het 
bioscoopbedrijf, de bevoegdheid omtrent open
bare vermakelijkheden in art. 4 der Zondags
wet aan B. en ,v. toegekend nog op bioscopen 
van toepassing kan zijn. De K antonrech ter 
heeft omtrent dit punt overwogen, dat nergens 
in de bioscoopwet eene u itzondering op de be
palingen der Zondagswet is gemaa\:t en even
min de beginselen dezer beide wetten met el
kaar in tweestrij d zij n. 

De geachte ple iter van requirant heeft bij 
de toelichting betoogd, dat art. 4 der Zon
dagswet niet meer van toepassing kan zijn op 
de bioscopen omdat all es waarbij ten aanz ien 
van het bioscoopbedrijf de openbare orde of de 
goede zeden zij n betrokken, en voor a lle om
standigheden, waaronder het b ioscoopbedrij f, 
zedelijk of maatschappelij k gevaar kan op
leveren, vol gens de bedoel ing van den wetge
ver in de Bioscoopwet de regeling is aange
troffen, zoodat voorschriften daarover in an
dere wetten ten aanzien van het bioscoopbe
_rij f niet meer gelden . En dientengevolge zou 
ook de bevoegdheid volgens art. 4 der Zon
dagswet aan de plaatselijke besturen toeko
mend, om uitzondering toe te staan op het ver
Dod, dat op Zondagen en a lgemeene feestda
gen geen openbare vermakelijkheden gedoogd 
zull en worden, ten opzichte van het bioscoop
bedrij f vervallen zij n . Deze opvatting werd 
nog nader ontwikkel d , door er op te wij zen , 
dat de gemeentebesturen door de Bioscoopwet 
beperkt zij n geworden in hun zeggenschap 
over het bioscoopbedrijf, daar de gemeente
lijke verordeningsbevoegdheid niet verder reikt 
dan art. 4 der Bioscoopwet toelaat, de burge
meester - behalve in één geval - de pol itie
bevoegdheid van art. 188 Gemeentewet mist 
(art. 19 Bioscoopwet} er ook regels zijn ge
steld voor het verleenen van de vergunning 

door burgemeester en Wethouders voor de 
bioscoopondernemingen, terwijl van hun be
slui t in beroep kan worden gekomen bij Ged, 
Staten (Artt. 1, 2, 3, 13 ). 

Uit de regeling voor de bioscooponderne
mingen in de Bioscoopwet getroffen en u it de 
bij de tot standkoming van de wet gew isselde 
stukken blijkt, dat de wetgever bedoeld heeft 
op de wijze van exploitatie van de bioscoop 
een toezicht in te stellen o. a. door een cen
trale rij kskeuring van de fi lms en door te be
palen in hoeverre en op welke wijze de ge
meentebesturen bevoegd zijn voor het bioscoop
bedrijf regel ingen te treffen. E en en a nder 
werd vastgesteld omdat, zooals de considerans 
van de wet zegt, maatregelen dienden te wor
den getroffen ter bestrijding van de zedel ijke 
en maatschappel ijke gevaren van de bioscoop. 
De houder der vergunning is dan ook ver
plicht te zorgen dat de exploitatie van zijn 
bedrij f niet geschiedt in strijd met de goede 
zeden of de openbare orde (art. 7). Neemt 
men dit in aanmerking, dan meen ik dat de 
vraag of er buiten de Bioscoopwet ten aanzien 
van bioscopen nog ruimte is voor regel ing van 
andere belangen, toestemmend moet worden 
beantwoord. Immers aan andere maatschap
pelijke of zedelijke belangen dan die, voort
vloeiende uit de gevaren, welke de bioscoop 
a ls zoodanig meebrengt, heeft de wetgever in 
de Bioscoopwet geen aandacht geschonken. 
Een zoodanig ander zedelijk en maatschappe
lijk bel ang is dat der Zondagsrust en de vie
ring van zon- en a lgemeene feestdagen, waar
voor in de Zondagswet van 1 Maart 1815, S. 
21, voorschriften zijn gegeven. T erecht heeft 
de Kantonrechter overwogen dat in de Bios
coopwet geen ui tzondering op de bepalingen 
der Zondagswet is gemaakt en evenmin de be
ginselen dezer beide wetten met elkaar in 
tweestrijd zijn. Ik acht a lzoo het Bioscoopbe
drijf, evenals andere openbare vermakelij k
heden onderworpen aan de bepalingen van de 
Zondagswet. De bevoegdheid aan het p laatse
lijke bestuur (B. en W.} verleend, om uitzon
deringen toe te staan op het verbod in art. 4 
der Zondagswet vervat, is niet in strij d met 
hetgeen de Bioscoopwet heeft vastgesteld. Wel 
is in art. 4 der Bioscoopwet bepaald, dat de 
gemeenteraad - en dus n iet B . en W. - bij 
verordening voorschriften kan vaststellen, wel
ke de vergunninghouder dan heeft in acht te 
ne1nen, maar deze voorschriften kunnen ten 
aanzien :van voorstellingen, die uitsluitend toe
gankel ijk zijn voor personen boven de 18 jaren 
a lleen betreffen een keuring voor de te ver
toonen fi lms en de afbeeld ingen ter reclame 
voor fi lms; de gemeenteraad kan derhalve 
niet bewijzen van voorschriften vastgelegd in 
een verordening, regelen geven over Zondags
rust of Zondagsviering. De regeling der Zon
dagswet is a lzoo intact gebleven . 

Op grond van het bovenstaande kan ik mij 
met de bezwaren tegen de bestreden uitspraak 
van den Kantonrechter niet vereenigen. Met 
deze ben ik van oordeel , dat de bepalingen 
van de Zondagswet ook voor de bioscopen van 
kracht zijn en concludeer derhalve tot verwer
p ing van het beroep. 

De Hoo/!e Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

T averne; 



1928 Ö DB C E MB ER. 1114 

Gelet op het middel van cassatie, namens 
den requirant voorgesteld bij pleidooi: (zie 
Concl. Adv.-Gen.); 

0. dat bij het bestreden vonnis overeenkom· 
stig de dagvaarding ten lasté van requirant is 
bewezen verklaard - met qualificatie en straf
oplegging als voormeld - dat hij te Leiden 
op Zondag, 8 April 1928, den Eersten Paasch
dag, des namiddags omstreeks te 8½ uur in 
het gebouw genaamd Luxortheater aan den 
Stationsweg een openbare vermakelijkheid, na
melij k een voor het publ iek tegen beta ling 
toegankelijke bioscoopvoorstelling, waarbij te
vens muziek ten gehoore werd gebracht, heeft 
gegeven, zonder dat B. en W., althans het 
plaatselijk bestuur van Leiden, hieromtrent 
eene ui tzondering hebben toegestaan; 

dat de Kantonrechter dienaangaande nog 
heeft overwogen dat immers de woorden der 
telastlegging "althans het plaatselijk bestuur 
van Leiden" niet anders op te vatten zijn dan 
a ls eene nadere aanduiding van het tevoren 
genoemde College van B. en W., waar onder 
het begrip "plaatselij ke besturen" in art. 4 
der wet van 1 Maart 1815, S. 21, moet wor
den verstaan genoemd College van B . en W. , 
vermits het hier niet betreft "autonomie", 
doch zelfbestuur en de bepaling van dit ar
t ikel n iet is vervall en door art. 188 der Ge
meentewet; 

terwijl ten aanzien der aan het bewezene 
gegeven qual ificatie door den Kantonrechter 
is opgemerkt, dat toch, hetgeen het 0. M. ten 
laste legt omtrent de omstandigheid dat B. en 
W . geen uitzondering hebben toegestaan, n iet 
vormt een element der overtreding, maar een 
fait d'excuse; 

0. dat, naar aanle iding van het door ver• 
clach te's r aadsman gevoerd verweer, als zoude 
de wet van 1 Maart 1815, S. 21, door de in
werk ingtreding van de Bioscoopwet, ten op
zichte van bioscopen niet meer van toepassing 
zijn, in het bestreden vonnis is overwogen, dat 
dit verweer niet opgaat, nu nergens in de 
B ioscoopwet eene u itzondering op de bepal in• 
gen der eerstgenoemde wet is gemaakt en 
evenmin de beginselen dezer beide wetten met 
el kaar in tweestrijd zijn; 

0. dat tot toel ichting van het cassatiemiddel 
in hoofdzaak is aangevoerd: · 

dat het geheele bioscoopbedrijf, met inbe
grip der muziek, door de regel ing der Bios
coopwet is gedekt; dat, blijkens de considerans, 
deze wet beoogt de zedelijke en maatschappe• 
l ij ke gevaren van de bioscoop te bestrijden, 
waardoor dus voor het geheele bioscoopbe
drijf, voor a lle omstandigheden, waaronder het 
bedrij f zedelij k of maatschappelijk gevaar zou 
opleveren, door deze wet regelen worden ge
steld; dat zelfs de ter sprake gebrachte be• 
perking tot bezoekers beneden een bepaalden 
leeftijd in de wet niet is belichaamd; dat art. 
188 der Gemeentewet, behoudens bijzondere 
gevallen, ten opzichte van het bioscoopbedrijf 
buiten werking is gesteld {art. 19), terwijl 
ook de verordeningsbevoegclheid van de ge
meenteraden op dit stuk is beknot (art. 4); 
dat dus de regeling van het bioscoopbedrij f 
Rijkszaak is geworden; dat nu eenzelfde "ont
tron ing van macht", zij het clan ook sti lzwij 
gend, heeft plaats gehad bij al die wetten, 
welke tot dusver een algemeene regeling in
h ielden met betrekking tot zedelijke en maat-

schappelijke gevaren, ten aanzien van open
bare orde en goede zeden, zoodat de Bioscoop
wet volgens het beginsel " lex special is derogat 
generali", die wetten ten aanzien van het 
bioscoopbedrijf buiten werking heeft gesteld; 
dat zulks het geval is met de Zondagswet, 
welke wet de "pligtmatige viering van den 
dag des H eeren" beoogt, dus regelen geeft be
treffende de openbare orde en goede zeden, 
hetgeen alleen wat ruimer, door de bijzondere 
wet, te weten de Bioscoopwet, is gert\lgeld; 
dat B. en W ., indien zij meenen, dat door 
de uitoefening van het bioscoopbedrij f, aan• 
stoot wordt gegeven aan hen, die den Zondag 
willen heiligen, op dit punt aan den vergun
ninghouder, krachtens de Bioscoopwet en de 
Verordening ingevolge art. 4 dier wet voor
waarden kunnen opleggen, terwijl voorts art: 
7 der wet omschrij ft de verpl ichtingen van den 
houder der vergunning, waaronder deze, dat 
hij heeft te zorgen dat de exploitatie van zijn 
bedrij f niet geschiedt in strijd met de goede 
zeden of de openbare orde en dat de bepalin
gen bij of krachtens deze wet vastgeste ld, 
voorzoover van hem afhangt, worden nageko
men; dat op overtreding dezer bepal ingen ad
min istratieve sancties zijn gesteld, welke aan
leiding kunnen geven tot een eigen admini
stratieve procedure; dat uit dit alles blijkt 
dat de Zondagswet ten opzichte van de uit
oefening van het bioscoopbedrijf geen toepas
sing kan vinden, zoodat requirant bij het be
streden vonnis ten onrechte is veroordeeld; 

0 . aangaande een en ander: 
dat de vraag, of een bioscoopvoorstelling 

met muziek als één geheel moet worden be
schouwd, te weten als een bioscoopvoorstelling 
in den zin der Bioscoopwet, dan wel of het 
ten gehoore brengen der muz iek a ls een af
zonderlijke muziekuitvoering moet worden be
schouwd, welke door een vergunning, krach
tens genoemde wet verleend, niet wordt ge
dekt, voor de vraag of ten deze de wet van 
1 Maart 1815, S. 21, (Zondagswet) van toe
passing is, niet van belang is, daar hier in e lk 
geval vaststaat dat is gegeven een openbare 
vermakelijkheid als bij arti kel 4 van evenge
noemde wet bedoeld; 

dat betreffende laatstgenoemde vraag mag 
worden opgemerkt, dat de Bioscoopwet zelf 
zich daarover niet met zoovele woorden uit
laat, terwij l ook van eenige bedoeling om de 
uitoefening van het bioscoopbedrij f aan de 
werking der Zondagswet te onttrekken, noch 
bij de voorbereiding, noch bij de behandeling 
der Bioscoopwet in de Staten-Generaal, iets 
uitdrukkelij k is gebleken; dat kennelijk aan 
een mogelijk conflict tusschen Bioscoopwet en 
Zondagswet, zoowel door de Staatscommissie 
als door de wetgevende Organen, niet is ge• 
dacht, terwij l het op zich zelf zeer onwaar
schijnlijk is, dat, indien voorschreven bedoe
l ing mocht hebben bestaan, deze, hetzij in de 
wet zelf, hetzij in de toelichting daarvan of 
bij de behandeling, niet duidelijk tot uitdruk
king zou zijn gekomen; dat voorts de omstan
digheid dat de Bioscoopwet op enkele punten, 
welke duidel ijk zijn aangewezen, afwijkingen 
inhoudt van andere wettelij ke regelingen, 
geenszins meebrengt, dat ook op andere pun· 
ten, met name ten aanzien van een regeling 
als die der Zondagswet, is bedoeld een eigen 
regeling te geven; 

- - - - - - -- - - - - - - - - -
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dat t ha ns moet worden onderzocht, of de in
houd der Bioscoopwet zelf, in verband met 
hare strekking - bestrijding van de zedel ij ke 
en maatschappelijke gevaren van de bioscoop 
- de aan het cassatiemiddel ten grondslag 
li ggende stelling rechtvaard igt, dat de Zon
dagswet ten deze toepassing m ist ; 

dat de hierbedoelde vraag ontkennend moet 
worden beantwoord en het al dadel ij k opmer
king verd ient, dat voorschreven strekking der 
wet zich uit in regelingen , welke betreffen den 
mhoud der bioscoopvoorstel lingen (keuring) 
en de plaats, waar die voorstellingen worden 
gegeven , doch n immer ui tdrukkelijk in eenige 
a lgemeene r egeling betreffende den tijd, waar
op de voorstell ingen worden gegeven, noch 
wat den dag der week, noch wat het uur van 
den dag aangaat; 

dat nu wel namens requirant is aangevoerd 
<lat het geven van voorstelli ngen op Zondagen 
en A lgemeene Feestdagen wel degelijk -
maar dan onder de bij de Bioscoopwet verleen
de waarborgen - in de regeling dier wet is 
of zou kunnen worden getrokken , n .l. voor
zoover B. en W. zouden meenen dat daardoor 
in strijd zou worden gehandeld met a rt. 7, 2°, 
terwijl in dit verband mede is gewezen op art. 
7, 1 ° en op de bevoegdheid van den Raad, 
krachtens art. 4, om bij Verordening nadere 
voorwaarden voor het Yerleenen der vergun
n ing vast te stell en, doch deze argumenten 
de stelling van het middel reeds hierom niet 
kunnen schragen , omdat art. 7, 2°, bl ij kens 
de geschiedenis, meer in het bijzonder betrek
k ing heeft op hetgeen wordt vertoond en ook 
op hetgeen eventuee l bij de bioscoopvoorstel 
ling tot het publiek wordt gezegd , maar niet 
- tenzij dan juist krachtens de Zondagswet, 
waarover hieronder nader - op den dag, 
waarop de voorste Il ingen worden gegeven, 
terwijl de Verordeningsbevoegdheid van den 
Raad krachtens a r t. 4, voor het verkrijgen 
van een regeling voor den Zondag, zeker niet 
zou kunnen baten, daar de bij zulk een Ver
ordening te geven voorschrif ten, behoudens 
een hier niet ter zake doende omstandigheid, 
niet mogen betreffen voorstellingen , die uit
slui tend voor personen, die den leeftijd van 
18 jaar hebben bereikt toegankelijk zijn ; 

0. dat in het midden kan blijven, of de bij 
genoemd art. 7, 2° aan den bioscooponder
nemer opgedragen zorg, dat de exploitatie 
niet geschiedt in strijd met de goede zeden of 
de openbare orde, niet in zich slu it de ver
plichting om ook bepalingen a ls die van de 
Zondagswet stipt na te leven - met het ge
volg dus dat bij n iet naleving, zoowel de 
strafbepaling di er wet, a ls de administratieve 
sancties der Bioscoopwet, van toepass ing zijn 
- doch het in elk geval duidelijk is, dat ver
scheidene op de openbare orde of goede zeden 
betrekking hebbende wetsartikelen zijn aan te 
wijzen - b.v. de artt. 131, 240 Sr. - welke 
niet, ten aanzien van de exploitatie van een 
bioscooponderneming, door de Bioscoopwet 
zijn op zijde gezet, zulks niettegenstaande ar
tikelen als de evengenoemde kunnen raken 
hetgeen tijdens de bioscoopvoorstellingen 
wordt vertoond en gezegd, maar d an met te 
meer klem hetzelfde moet worden aangenomen 
ten aanzien van de bepalingen der Zondags
wet, di e zich met den inhoud van het vertoon
de of gesprokene niet inlaten ; 

0. dat uit dit all es blijkt, dat de Zondags
wet met betrekking tot de uitoefening van het 
bioscoopbedrijf, door de Bioscoopwet n iet bui 
ten werking is gesteld, zoodat het m iddel niet 
tot cassatie kan le iden; 

V erwerpt het beroep. 
(N.J.) 

3 December 1928. ARREST van den Hoogen 
Raad. {Drankwet art. 7; Gemeentewet 
art. 135). [Art. 1 Gem.-Verord. L eeuwar
den verbiedt in de vergunningslocaliteit of 
in een open aanhoorigheid van het huis, 
waarin zich de vergunningslocaliteit be
vindt, op Zondagen en Christelijke feest
dagen sterke n drank aanwez ig te hebben 
in voorwerpen van minder dan 3 d.L. in
houd .] 

De Gemeenteraad ontl eent aan art. 135 
Gemeentewet de bevoegdheid verordenin
gen te maken, betrekki ng h ebbende op 
vergunningsloca l itei ten , ook al betreffen 
die verordeningen onderwerpen niet ge
noemd in art. 7 Drankwet. 

H et genoemde verbod - strekkende om 
het gebruik van sterken drank op de be
paalde dagen tegen te gaan - bevat on
getwijfeld een voorschrift in het belang 
der openba re orde en zedelijkhe id. Hier
aan doet niet a f, dat het verbod in zijn 
a lgemeenhe id ook geldt op dagen en uren , 
waarop bedoelde localiteit is gesloten , 
daar deze hierdoor haar algemeen karak
ter va n voor het publiek toegankelijk te 
zijn, niet verli est . 

D e grief a ls zou het verbod m ede be
trekking hebben op open aanhoorigheden, 
die zei ve niet voor het pub! iek toeganke-
1 ijk zij n, kan niet tot cassatie le iden , daar 
het verbod betr. de vergunningslocaliteiten 
en dat betr . de open aanhoorigheden niet 
a ls één ondeelbare wilsuiting van den wet
gever zijn te beschouwen, zoodat, ook in
dien laatstbedoeld verbod verbindende 
kracht zou missen, dit nog niet het geval 
behoeft te zijn met eerstgenoemd verbod. 

Concl. A dv.-Gen. bovendien : I. c. kun
nen geen andere open aanhoorigheden be
doeld zijn, dan die waarvoor ingevolge art. 
24 D rankwet de vergunning geldt en welke 
toegankelijk zijn voor bezoeke rs. 

Op het beroep van T. de G., r equi rant van 
cassatie tegen een vonnis van de Arr.-Recht
bank te Leeuwarden van 16 Juni 1928, waar-
bij hij in hooger beroep, na vernietiging van 
een vonnjs van het K antongerecht a l daar van 
9 F ebruari 1928, wegens in de gemeente 
Leeuwarden a ls houder van een vergunning 
voor den verkoop van sterken drank in het 
klein in een voor het publiek toegankelijke 
locali te it, waarvoor vergunning ingevolge de 
Drankwet is verl eend, sterken drank aanwezig 
hebben in voorwerpen van minder dan 3 d.L. 
inhoud van den middag van den dag, voora f
gaande aan Christel ijke feestdagen, tot den 
daaraan volgenden dag 8 uur des voormid
dags, m et toepassing van art. 1 in en sub b, 
4 en 5 der V erordening van de gemeente 
L eeuwarden, houdende verbod van den ver
koop van sterken drank in het klein op Zon
dagen en Christelij ke feestdagen , Gemeente-
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blad Leeuwarden 1927 n°. 12, 23 en 91 -Sr., is 
veroordeeld tot eene geldboete van vijf gulden 
en een vervangende hechtenis van vijf dagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Van Lier. 

Bij vonnis van de Rechtbank te Leeuwarden 
werd, met vernietiging van een vonnis van den 
Kantonrechter aldaar, ten laste van requirant 
bewezen verklaard: dat hij te Leeuwarden op 
26 December 1927 (tweede kerstdag) des voor
middags omstreeks 11.40 als houder van eene 
vergunning voor den verkoop van sterken 
drank in het klein in de voor het publiek toe
gankelijke local iteit, . gevestigd in perceel n°. 
15 aan de Berlikumermarkt, waarvoor vergun
ning, ingevolge de Drankwet was verleend 
in een voorwerp van minder dan 3 deciliter 
inhoud een hoeveelheid brandewijn aanwezig 
heeft gehad. Terzake werd hij met toepassing 
van de artt. 1, 4 en 5 van de Verordening der 
gemeente Leeuwarden houdende verbod van 
den verkoop van sterken drank in het klein 
op Zondagen en Christelijke feestdagen tot 
een geldboete veroordeeld. 

Namens requirant is bij schriftuur als mid
del van cassatie voorgesteld: Schending, a l
thans verkeerde toepassing van art. 135 Ge
meentewet en art. 7 Drankwet, door te beslis
sen, dat genoemde artike len van de verorde
ning der gemeente Leeuwarden, houdende ver
bod van den verkoop van sterken drank in het 
klein, op Zondagen en Christelijke feestdagen 
zijn verbindend, en zulks hoewel de daar ver
melde bepaling, t. w.: het als houder van een 
vergunning voor den verkoop van sterken 
drank in het klein in een voor het publiek 
toegankelijke localiteit, waarvoor vergunning 
ingevolge de Drankwet is verleend, sterke 
drank aanwezig hebben in voorwerpen van 
minder dan 3 d.L. inhoud, op de bij die ver
ordening bedoel de dagen, niet betreft de open
bare orde, zedelijkheid en gezondheid, noch de 
huishouding der gemeente. 

Art. 1 van de bedoelde verordening, dat toe
passing heeft gevonden luidt: ,,Het is den 
houder van een vergunning voor den verkoop 
van sterken drank in het kl ein, zoomede hem, 
aan wien de verkoop van drank is opgedragen 
of die den vergunninghouder in de uitoefening 
van het bedrijf bijstaat, dan wel hem t ijdelijk 
a ls zoodanig vervangt of voor hem optreedt, 
verboden in een voor het publiek toegankelijke 
localiteit, waarvoor vergunning ingevolge de 
Drankwet is verleend, of in een open aanhoo
righeid van een huis, waarin zich zulk een 
vergunningslocaliteit bevindt, sterken drank 
aanwezig te hebben in voorwerpen van minder 
dan 3 deciliter inhoud, 

a. van Zaterdagsmiddags tot den daaraan
volgenden Maandag 8 uur des voormiddags; 

b. van den middag van den dag, vooraf
gaande aan Christelijke feestdagen, tot den 
daaraanvolgenden dag 8 uur des voormiddags. 

Het voorschrift verbiedt alzoo gedurende den 
in het artikel aangeduiden tijd in de voor het 

· publiek toegankelijke vergunningslocaliteit en 
in de omschreven open aanhoorigheid, sterken 
drank aanwezig te hebben in voorwerpen van 
minder dan 3 deciliter. Blijkens de gegeven 
toelichting op het middel wordt deze bepaling 
geacht niet verbindend te zijn, doordat de ge
meentelijke wetgever zijn bevoegdheid zou heb-

ben overschreden, daar de verbodsbepaling 
niet betreft de openbare orde, zedelijkheid en 
gezondheid , noch de huishouding der gemeente. 

Bij arrest van 4 December 1922 W. 10995 
N. J. 1923 blz. 185, werd door Uwen Raad 
een beslissing gegeven naar aanleiding van 
een gelijk voorschrift voorkomende in de Tap
verordening 1920 van Zwollerkerspel. Toen 
was het bezwaar tegen de bepaling, dat deze 
in strijd zou zijn met art. 7 der Drankwet, 
welke grief ongegrond werd bevonden. Thans 
is in het midden gebracht, dat art. 135 der 
Gemeentewet het verbod niet toelaat, omdat 
ook dan "aanwezig hebben" van sterken drank 
is verboden, indien die aanwezigheid m et den 
verkoop in geen verband staat, en omdat het 
verbod zich ook uitstrekt tot open aanhoorig
heden welke niet voor het publiek toeganke
lijk zijn. 

Vol gens art. 7 der Drankwet kunnen onder
scheidene voorschriften omtrent vergunnings
localiteiten bij plaatselijke verordening worden 
vastgesteld en blijkens den aanhef van het ar
tikel is daarnevens de bevoegdheid van ge
meentebesturen om krachtens art. 135 der 
Gemeentewet regelingen te treffen ten volle 
gehandhaafd. Reeds meermalen werd dit door 
Uwen Raad aangenomen ; ik verwijs o. a. naar 
de arresten van 21 Nov. 1921 W. 10815, N . J. 
1922 blz. 5; 26 Juni 1922 W. 10939, N. J. 
1922, blz. 1049. De meening dat de gemeen
telijke wetgever van Leeuwarden verder zou 
zijn gegaan dan zijn bevoegdheid reikt, door 
boven aangehaald art. 1 vast te stellen, kan 
ik niet als juist aanvaarden. Om het gebruik 
van sterken drank en het verstrekken daarvan 
op Zon- en feestdagen genoegzaam tegen te 
kunnen gaan heeft de gemeenteraad het nut
tig geoordeeld het aanwezig hebben van kleine 
hoeveelheden sterken drank in vergunnings
locali teiten op bedoelde dagen te beletten. Bij 
een dergelijke maatregel, die beoogt om op 
die dagen de matigheid te doen betrachten is 
het belang der openbare orde en zedelijkheid 
b etrokken, zoodat het gemeentebestuur be
voegd is krachtens art. 135 der Gemeentewet 
die regeling te treffen. Of een dergelijk ver
bod wenschelijk of doelmatig is , staat niet ter 
beoordeeling van den rechter. 

De andere grond, waarop de verbindbaar
heid wordt betwist, is deze, dat in het artikel 
ook genoemd wordt "een open aanhoorighe id 
van een huis, waarin zich zulk een vergun
ningslocaliteit bevindt", en het verbod a ldus 
ook zou betreffen aanhoorigheden die niet 
voor het publiek toegankelijk zijn. De recht
bank heeft hieromtrent overwogen: ,,dat uit 
den text van de verordening duidelijk blijkt, 
dat met open aanhoorigheden worden be
do<>ld, die behoorende bij de vergunningsloca
liteit, tot welke aanhoor igheden luidens art. 
24 der Drankwet de verleende vergunning zich 
van zelf uitstrekt, terwijl voorts de woorden 
"voor het publiek toegankelijk" zoowel slaan 
op localiteit als op open aanhoorigheid". 

't Wil mij voorkomen, dat blijkens het zins
verband geen andere open aanhoorigheden be
doeld kunnen zijn, dan die waarvoor ingevolge 
art. 24 der Drankwet de vergunning geldt en 
welke toegankelijk zijn voor bezoekers. Boven
dien heeft ten aanzien van requirant alleen 
toepassing gevonden het verbod betreffende 
het aanwezig hebben van sterken drank in de 
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voor het publiek toegankelijke vergunnings
locali teit. 

Op grond van een en ander concludeer ik tot 
verwerping van het beroep. 

De Hooe-e Ra ad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Jhr. Feith; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur: (zie 
Concl . Adv. -Gen.); 

0. dat bij het bestreden vonnis, met quali
ficatie en strafoplegging als voorzegd, ten 
laste van den requirant als bewezen is aan
genomen; (zie concl. Adv.-Gen. ) ; 

dat art. 1 der toegepaste verordening luidt: 
(zie concl. Adv. -Gen.); 

dat krachtens art. 4 voor de toepassing der 
Verordening de Tweede K erstdag als Christe
lijke feestdag wordt beschouwd, terwij l art. 6 
op overtreding van het in art. 1 vervatte ver
bod straf stelt; 

0 . dat tot ondersteuning van het middel is 
aangevoerd: 

dat het verbod om op de voormelde tijdstip
pen op de genoemde plaatsen sterken drank 
in voorwerpen van minder dan 3 d.L. inhoud 
aanwezig te hebben de openbare orde, zedelijk
heid en gezondheid niet raakt ; dat zoodanig 
aanwezig hebben immers ook kan geschieden 
in gesloten kasten en kisten of op dagen, 
waarop de localiteit voor het publiek is ge
sloten, waardoor haar algemeen karakter van 
voor het publiek toegankelijk te zijn immers 
niet verloren gaat, en zulks met openbare 
orde, zedelijkheid of gezondheid niet te maken 
heeft; 

dat een en ander te meer klemt, waar het 
verbod zich mede uitstrekt tot de open aan
hoorigheden van een huis, waarin zich eene 
vergunningslocaliteit bevindt, daar deze aan
hoorigheden geenszins zelf voor het publiek 
toegankelijk behoeven te zijn, evenmin als 
zulks het geval is met de open aanhoorighe
den bedoeld in art. 24 der Drankwet, daar dit 
artikel algemeen luidt en bijvoorbeeld ook 
voor societeitsvergunningen geldt; 

0. hieromtrent: 
dat het middel terecht hiervan uitgaat, dat 

den Gemeenteraad de bevoegdheid om in het 
belang der openbare orde, zedelijkheid en ge
zondheid verordeningen te maken, welke op 
localiteiten, waarvoor vergunning voor den 
verkoop van sterken drank in het klein is ver
leend, betrekking hebben, ingevolge art. 135 
der Gemeentewet toekomt, ook al betreffen de 
in die verordening voorkomende bepalingen 
onderwerpen, niet genoemd in art. 7 der 
Drankwet; 

dat immers bij laatstgenoemd wetsartikel, 
zooals blijkt u it den aanhef en wordt beves
tigd door hetgeen bij de totstandkoming daar: 
van is voorgevallen, aan den Raad geenerle1 
bevoegdheid, die hij n iet reeds ingevolge art. 
135 der Gemeentewet zou hebben, wordt toege
kend, maar enkel, met het oog op de bepaling 
van art. 150 der Gemeentewet voor den R aad 
het terrein wordt afgebakend, waarbinnen hij 
bij plaatselijke verordening regelingen kan 
treffen, zonder dat twij fel zal kunnen r ij zen, 
of hij daarmede is getreden in hetgeen van 
a lgemeen Rijksbelang is; 
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dat nu een verbod om op Zon- en Christe
lijke feestdagen en de daaraanvoorafgaande en 
daaraanvolgende uren sterken drank in kleine 
hoeveelheden in voor het publiek toeganke
lijke vergunningslocali te iten aanwezig te heb
ben - kennel ij k strekkende om het gebruik 
en het verstrekken van sterken drank op de 
genoemde dagen en uren tegen te gaan - on
getwijfeld een voorschrift bevat in het belang 
der openbare orde en zedelij kheid en derhalve 
binne n de grenzen der aan den Raad bij art. 
135 der Gemeentewet toegekende bevoegdheid 
valt, terwijl de vraag, of deze op juiste en 
doeltreffende wijze van voornoemde bevoegd
heid gebruik heeft gemaakt, niet ter beoor
deeling van den rechter staat; 

dat hiertegen niet afdoet, dat het verbod 
in zijn algemeenheid ook geldt op de dagen 
en uren, waarop de bedoelde local iteit voor het 
publ iek is gesloten, daar deze - gelij k requi
rant trouwens zelf toegeeft, - h ierdoor haar 
algemeen karakter van voor het publiek toe
gankelijk te zijn niet verliest; 

dat ten slotte de grief, a ls zou het verbod 
mede betrekking hebben op open aanhoorig
heden , behoorende bij een voor het publiek 
toegankelijke vergunningslocal iteit, ook al zijn 
deze aanhoorigheden zelve niet voor het pu
bliek toegankelijk, niet tot cassatie kan leiden, 
daar het in art. 1 voormeld gegeven verbod 
omtrent voor het publiek toegankelijke locali
teiten, waarvoor vergunning ingevolge de 
Drankwet is verleend, en dat betreffende open 
aanhoorigheden van een huis, waar in zich 
zulk een vergunningslocaliteit bevindt, niet 
als één ondeelbare wilsuiting van den ge
meentelijken wetgever zij n te beschouwen, zoo
dat, - ook indien aan laatstgenoemde bepa
ling verbindende kracht moest worden ont-

. zegd; - zulks niet zou meebrengen, dat dit 
ook voor de eerstgenoemde zou moeten wor
den aangenom n ; 

0. dat het middel al zoo is ongegrond; 
Verwerpt het beroep. 

(N.J.} 

3 Dece,nber 1928. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Vuurwapenwet art. 9.) De H . R. 
vereenigt zich met de bel issing der Rb., 
dat het bevel om wapenen en munitie in 
te leveren i. c. rechtskracht mist, daar in 
dat bevel geen termijn voorkomt, waar
binnen de inlevering moet plaats hebben. 
H et woord "onmiddellij k" kan niet als 
zoodanige termijn worden beschouwd. 

Goncl. AàllJ.-Gen. bovendien: Het wet
telijk voOl'schrift laat niet toe een inbe
waargeving te bevelen van die voorwerpen, 
welke ten tijde van het geven van het 
bevel niet voorhanden zijn, maar later 
wellicht verkregen zullen worden. I . c. is 
ten onrechte verdachte in plaats van het 
feit niet strafbaar verklaard; in zooverre 
moet het vonnis vernietigd worden. (H. R. 
passeerde dit bezwaar.) 

Op het beroep van den Officier van Justitie 
bij de Arr. -R echtban.k t e Leeuwarden, requirant 
van cassatie tegen een vonnis van de genoemde 
Rechtbank van 13 Juni 1928, waarbij P. P. 
in honger beroep bij verstek ter zake van het 

71 
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hem ten laste gelegde en bewezen verklaarde 
van alle rechtsvervolging is ontslagen, met bevel 
tot afgifte aan hem van het ter voormelde zake 
bij hem in beslag genomen jachtgeweer na 
verloop van acht dagen nadat );iet vonnis in 
kracht van gewijsde zal zijn gegaan. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Van Lier. 

Bij de Vuurwapenwet 19l!l zijn voorzieningen 
getroffen noodig om de gevaren, welke uit de 
onbelemmerde verspreiding van wapenen onder 
de bevolking voortvloeien, te keeren. De wet 
heeft o. m. bepaald wie bevoegd zijn een vuur
wapen voorhanden t e hebben en bevat voor
schriften om. een registrat,ie van personen die 
vuurwapenen onder zich hebben te doeri ge
schieden. Het onbevoegd voorhanden hebben 
van vuurwapenen is in het algemeen niet straf
baar i!e~teld, maar in art. 9 is aan de hootden 
van pfaatselijke politie de bevoegdheid verleend 
te bevelen, dat r,ersonen, die zonder daartoe 
bevoegd te zijn, vuurwapenen of munitie voor
handen hebben, die binnen een daarvoor te 
stellen termijn, op daartoe aan te wijzen plaat
sen of in handen van daartoe aan te wijzen per
sonen aan de gemeente in bewaring zu!Ien geven. 
In de l\femorif" van Toelichting van het gewijzigd 
Ontwerp werd door de Regeering omtrent deze 
bevoegdheid opgemerkt, dat het in het a lgemeen 
voldoende werd geacht, wanneer bij bijzondere 
gebeurtenissen een algemeen bevel tot inlevering 
van vuurwapenen en munitie kan worden 
gegeven en wanneer overigens telkens als bij 
een inbreker, een kind, een heel of half krank
zinnige, een anestant enz. het onbevoegd voor
handen hebben van vuurwapenen of munitie 
wordt geconstateerd, die voorwerpen den hou
der, in wiens handen zij bedenkelijk voorkomen, 1 
kunnen worden afgenomen. Niet-riakotning . 
van het bevel is strafbaar gesteld in art . 12 
lid 2. 

Gerequireerde heeft zich voor den Kanton
rechter te Beetsterzwaag en in hooger beroep 
voor de R echtbank te Leeuwarden te verant
woorden gehad wegens overtreding van een be
vel bedoeld in art. 9 der Vuurwapenwet 1919, 
gegeven door den Burgemeester van Smallinger
land. Het vonnis van den Kantonrechter, 
waarbij eene veroordeeling werd uitgesproken, 
werd door de Rechtbank vernietigd, verdachte 
niet stmfhaar verklaard en ontslagen van alle 
re~htsvervolging op grond van de volgende over
wegingen: 

"dat de vraag rijst of verdachte gemeld bevel 
niet nakomende, ter zake kan worden gestraft ; 

"dat de Rechtbank van oordeel dat dit niet 
het gen,! is, daar het bevel niet voldoet aan de 
daaraan door art. 9 Vuurwapenwet 1919 
gestelde eischen ; 

"dat immers dat artikel eischt, dat in het 
bevel zal worden gesteld een termijn, waar
binnen onbevoegdelijk voorhanden vuur
wapenen of munitie moeten worden ingeleverd, 
terwijl in het onderhavige bevel zoodanige 
termijn niet voorkomt, kunnende toch het 
eenige daarvoor in aanmerking komende, in het 
bevel voorkomende woord onmiddellijk niet 
worden genoemd een termijn en zeker niet een 
termijn waarbinnen de inlevering moet plaats 
hebben: 

"dat mitsdien vorengenoemd bevel is in strijd 

met de wet zoodat verdachte een dergelijk 
bevel niet nakomende geen strafbaar feit 
pleegde en hij, waar het ten laste gelegde niet 
bij eenige andere wet of wettige verordening 
1s strafbaar gesteld, zal moeten worden on t
slagen van alle rechtsvervolging en hem het ter 
zake inbeslaggenomen vuurwapen zal moeten 
worden afgegeven'' ; 

De H eer requirant voert als middel van cas
satie aan: Schending of verkeerde toepassing 
van art. 9 Vuurwapenwet 1919 doordat het 
woord .,,onmiddellijk" niet is beschouwd als 
een termijn waarbinnen de inlevering moest 
plaats hebben. 

Te laste van gerequireerdc is door de Re~ht
bank bewezen verklaard: dat hij op 26 Janu!1ri 
1928 in de gemeente Smallingerland niet heeft 
voldaan aan het bevel van het hoofd van plaat
selijke politie van den 19 April 1926 bij alge
meene bekendmaking gegeven : ,,Het hoofd 
van plaatselijke politie van Smallingerland 
beveelt, dat personen die zonder daartoe be
voegd te zijn vuurwapenen of munitie voor
handen hebben of krijgen, deze onmiddell\ik 
ten gemeentehuize in bewaring moeten geven. 
Niet voldoening aan dit bevel is strafbaar met 
hechtenis van ten hoogste twee maanden of 
geldboete van ten hoogste twee duizend gulden, 
c.q . verbeurdverklaring der betrokken voor
werpen. Dragten, den 19 April 1926. Het 
hoofd der plaatsel\jke politie voornoemd 
(get.) A. Tlruins Slot, hebbende hij een jacht
geweer, zijnde een vuurwapen, die h\j onbe
voegdelijk voorhanden had, niet ingeleverd." 

Op 19 April 1926 is dus door den burge
meester van Smallingerland tot het algerreen 
gelast aan personen, die niet vallen onder art. 3 
der Vuurwapenwet 1919, vuurwapenen en 
munitie ten gemeentehuize in bewaring te 
geven en dat wel "onmiddellijk" en ditzelfde 
voor het gevftl die per~onen vuurwapenen en 
munitie voorbanden kre~en na den datum van 
het bevel. Ik onderschrijf de n.eening van de 
Rechtbank, dat het- woord "onmiddellijk" geen 
termijn aanduidt als voorgeschreven is in art. 9 
n .l. een tijdsverloop binnen hetwelk de inbe
waringggeving moet plaats hebben. Het woord 
,, onmiddellijk" sluit eigenlijk eiken termijn uit, 
en al wil men er een tijdsverloop onder verstaan, 
dan is het geheel onbepaald, hoegroot de tijds
ruimte dan zou zijn, terwijl de wet juist bedoelt, 
dat zij, voor wien het bevel bestemd is, zullen 
weten binnen welken tijd zij aan het bevel 
hebben te voldoen. Maar ook in ander opzicht 
vc,ldoet het bevel niet aan de wettelijke bepft
lingen. Er is bevel gegeven om ook wapenen en 
munitie in bewaring te geven welke de bedoelde 
personen voorhanden zouden krijgen ; volgens 
den inhoud van het bevel is het alzoo bestemd 
om voor onhepaald•fü •-ijd van kracht te blijven 
en dus toepasselijk te zijn voort-durend in elk 
gev,i l, dat de aangeduide personen ,uurwapenen 
of munitie onder zich mochten bekomen. Een 
dergelijk bevel kent art. 9 der Wet niet. Blijkens 
het hierboven aangehaalde uit de genoemde 
Memorie van Toelichting, komt het geven van 
een bevel te pas ten aanzien van een persoon 
individu eel, Îndien vuurwaper,en of munitie 
worden aangetroffen bij iemand in wiens handen 
deze voorwerpen gevaarlijk worden geacht, 
en een algemeen bevel is op zijn plaats, indien 
een bijzondere gebeurteni•, b.v. een oproer, 
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het nooclig doet z ij n te zorgen. dat geen vuur
wa penen en mu nit;e zich in ha nden van onbe
voegden bevinden . N u h at ar t . 9 der Wet het 
hoofd der p laatselijke polit ie wel vrij om t e 
beslis~en of een toestand zich voordoet, waarin 
inbewa.argeving behoort t e worden gelast. maar 
clit bevel kan slecht s bet.r ,,kking hebben op 
vuurwapenen en munitie die dan voorlrn,ndcn 
zijn bij hen, aan wie het bevel worrlt ge,z0 ven. 
Art. 9 spreekt nadr ukkelijk over vuur wa penen 
en n1uni t ie , we lk e de bed oelde per~onen "vo or 
handen hebben" en omtrent "deze" kan l,et 
bevel worden gegeven. Het wettelijk voor•chrift 
fa.at derha lve niet toe een inbewaargeving te 
bevelen van die voorwerpen, welke t en.t ijde van 
het geven van ht>t bevel niet voorhanden 1. ij n, 
m11,ar lat er wellich t. verkregen zullen worden. 
Ook in dit opzicp t acht ik het bevel niet op de 
wt-t gegrond. 

Evenals de R echtbank ben ik alzoo van 
meening, d,i,t aan het bevel geen rech t skracht 
kan worden t oegekend en dat dientengevolge 
het t en laste van gereqnireerde bewezen ver
k laarde feit niet strafbaar is. De Rechtbank 
overwoog, dat het bevel in strjjd is met- de wet, 
1.0odat verdachte een dergelijk hevel niet na
komende geen strafhaar feit pleegde. H ieruit 
volgt, dat het ontslag van rechtsver volging 
m oest volgen, omdat het feit niet strafbaar 
geoordeeld werd; in het dictum van het vonnis 
wordt evenwel ver klaard, dat de verdachte niet 
strafbaar is, zu lks t en onrechte, daar de niet
strafbaarheid het gevolg is van objectieve 
omstandigheden en niet van omstancligheden, 
welke den persoon van ver dachte betrefft-n. 

Op grond Yan een en ander concludeer ik, 
dat het vonnis worde vernietigd doch enkel ten 
aanzien van de beslissing, dat de verdacht e 
deswege niet strafbaar is, en Uwe Raad, recht
doende krachtens artikel 105 R. 0 . het bewezen 
verklaarde feit nfo t strafbaar verklare en ove
rigens het beroep zal worden ver worpen. 

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

Savelberg : 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

r eq uirant voorgesteld bij schriftuur, luidende : 
(Zie Concl. Adv. -Gen. ) ; 

0. dat bij het bestreden vonnis overeen
komstig de telastlt-gging als bewezen is aan
genomen. dat rle verdachte op 26 Januari 19~8 
enz. (7.ie nonc l. Adv. -Gen.;; 

0. dat de Recht bank ver volgens heeft over 
wogen, 

,,dat thans de vraag rijst of enz . (Zie Concl. 
Adv.-Gen.); 

0. dat de Rechtbank diensvolgenR. waar het 
t elast gelegde ook niet elders wa~ strafbaar 
gesteld, den verda,chte van alle rechtsvervolging 
heeft ontslagen met bevel t.ot afgifte van bet 
in beslag genomen geweer, als hierboven ver
mP!d : 

0. omtrent het voorgestelde middel : 
dat de Hooge Raad zich vereenigt met de 

gronden, waarop de Rechtbank hare beslissing, 
aat het in de telastlegging bedoelde bevel rechts
kra~ht mist, doet steunen en daaruit voort
vloeit dat de stelling van het middel, tot welker 
ver decliging overigens niets wordt aangevoerd, 
onj uist is te n,,hten: 

'verwerpt het beroep. (N. J .) 

3 D ecembe1· 1928. ARREST van den Hoogen 
R aad. (A. P . V. voor Hill egersberg a rt. 
67; Gemeentewet ar t. 135.) 

[Dit ar t ikel verbiedt varkens, schapen, 
geiten, konijnen of pluimgedier te te heb
ben of hokken h iervoor gepl aatst te heb
ben op plaatsen waar di t voor anderen 
h inderlij k is, of d it voor de openbare ge
zondheid of zindelijkheid nadeelig is.] 

De Kantonrechter kon uit den inhoud 
de r bew ijsmiddel e n a f le iden , dat h e t h eb
ben van eeni ge hokken met ongeveer 32 
varkens ook voor anderen dan de getuigen 
en met name voor de bewoners der ge
noemde laan hi nderlijk was. 

Van onverbindbaarheid van art. 71, 2° 
A. P . V. voor Hillegersberg op g rond van 
strijd met de artt. 625 B. W. of 152 en 
153 Grw. is geen sprake. 

H et hebben van varkens op plaatsen, 
waar di t voor a nderen " hindelij k" is -
zijnde hierbij kenlijk te denken aan h in
derlijkheid voor de geheele omgeving - , 
kan ra ken het hu ishoudel ij k belang der 
gemeente. (Anders Concl. Adv.-Gen .). 

'l'en onrechte is betoogd, dat de bedoelde 
bepal ing elke terr itor ia le begrenzing zou 
missen, omdat zij als deel uitmakend van 
de A.P. V. voor Hi llegersberg a ll een voor 
die gemeente is gegeven . 

Op het beroep van J . v. W ., requirant van 
cassatie tegen een vonnis van het Kantonge
recht te Rotterdam van 21 Juni 1928, waarbij 
hij ter za ke van het: ,,te Hillegersberg var
kens hebben op plaatsen waar dit voor ande• 
ren h inderl ij k is" , met toepassing van de artt. 
71 onder 2° ., 201 der Al gemeene Politie-Ver
ordening voor de gemeente Hil legersberg, 23 
en 91 Sr., is veroordeeld tot een geldboete van 
een halven gulden en een vervangende hech
ten is van één dag. (Gepleit door Mr. B. P er
r idon, atlvocaat te Rotterdam ). 

U it de Conclusie van den Adv. -Gen. Van 
Lier . 

Door art. 71 ten 2e van de Al gemeene Po
li t ieverordening voor de gemeente Hill egers
berg is verboden, varkens, schapen, ge iten. 
konij nen of pluimgedierte te hebben of hok
ken hiervoor geplaatst te hebben op plaatsen 
waar dit voor anderen hinderlijk is, of dit 
voor de openbare gezondheid of zindelijkheid 
nadeelig is. 

De vraag of het voorschr ift is getreden in 
de regeling van de bijzondere belangen van 
part iculieren vereischt nadere overweging. 
Immers het verbod is gegeven niet slechts om 
dieren en hokken geplaatst te hebben op 
plaatsen, waar dat voor de openbare gezond
heid of zindelij kheid nadeelig is, maar geldt 
ook in het algemeen voor p laatsen, waar het 
voor anderen hinderlij k is. Deze hinder is dus 
een andere, dan die de openbare gezondheid of 
zindelij kheid aangaat, en omvat elken anderen 
b inder; zoodat het verbod b.v. van toepassing 
is indien de buren het hinderlijk achten uit
zicht te hebben op hokken met varkens, of wel 
het h inderlij k vinden, dat er pi uimgedierte 
wordt gehouden op een naastliggend erf. 
' t Wil mij voorkomen, dat het voorschr ift, 
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door het verbod niet te beperken tot dien 
h inder, welke een algemeen belang (de open
bare orde, zedelijkheid of gezondheid) betreft, 
inderdaad het terrein van het gemeentelijk 
belang te buiten gaat en in een regeling der 
bijzondere belangen van de ingezetenen der 
gemeente is getreden . Naar deze opvatting 
heeft alzoo de gemeentel ij ke wetgever de gren
zen, hem in art. 135 der Gemeentewet gesteld 
niet in acht genomen en zal het voorschrift 
buiten toepassing moeten worden gelaten. 
Doordat de Kantonrechter het bewezen ver
klaarde strafbaar heeft geoordeeld op grond 
van dit art. 72 ten 2e der Alg. Politieveror
dening van H illegersberg, acht ik art. 144 
der Grondwet en art. 135 der Gemeentewet 
i. v. m. artt. 350, 358, 359, 398 Sv. geschonden. 

Vermits het fe it ook niet onder een andere 
strafbepaling val t had m. e. requirant ont
slagen moeten worden van alle rechtsvervol
ging. 

I k concludeer derhalve, dat het bestred()u 
vonnis worde vernietigd voor wat betreft de 
beslissing, dat het bewezen verklaarde feit 
strafbaar is, de daaraan gegeven benaming, 
de besl issing dat verdachte deswege strafbaar 
is en de uitgesproken veroordeeling en Uwe 
R a ad, rechtdoende krachtens art. 105 R. 0. 
·den requ irant van alle rechtsvervolging , a l 
ontslaan. 

[T. a. v. het eerste cassatiemiddel besliste de 
H. R. cf de concl. van den Adv.Gen. Red.] 

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

Van Dijck; 
Gelet op de m iddelen van cassatie, namen.s 

den requirant voorgesteld bij pleidooi: 
1. Schending, althans verkeerde toepassing 

van de artt. 358, 359, 338, 339, 341, 342, 360 
en 352 Sv., alsmede van de artt. 71 sub 2 en 
201 der Algemeene Politieverordening voor 
de gemeente Hillegersberg, daar de gebezigde 
bewijsmiddelen, waarnaar voor de redengeven
de feiten en omstandigheden wordt verwezen, 
niets inhouden, waaruit kan worden afgeleid, 
dat het hebben van eenige hokken met onge
veer 32 varkens voor de bewoners van de 
Adriaan van Mathenesserlaan hinderlijk was; 

2. Schending, althans verkeerde toepassing 
van de artt. 625 B. W., 136 en 161 der Ge
meentewet, 144 der Grondwet, 153 en 152 der 
Grondwet en 11 A. B., doordat de Kanton
rechter ten onrechte als verbindend heeft aan
genomen art. 71 sub 2 der Algemeene Politie
verordening voor de gemeente Hillegersberg, 
lu idende: Het is verboden: 1. enz. 

2. varkens, schapen, geiten, konijnen of 
pluimgedierte te hebben of hokken hiervoor 
geplaatst te hebben op plaatsen, waar dit 
voor anderen hinderlijk is, of dit voor de 
openbare gezondheid of zindelijkheid nadeelig 
is· 

~n art. 201 d ier Verordening, bepalende: 
Overtreding van het bepaalde in de artt. 71 

tot en met 98 wordt gestr!lft met een geld
boete van ten hoogste vij f gulden; 

0 . dat van het den requirant bij de inlei
dende dagvaarding telastgelegde bij het be
streden vonnis is bewezen verklaard - met 
qual ificatie en strafoplegging als voormeld -, 
dat hij te Hillegersberg op 7 Maart 1928 op 

een perceel wei land, gelegen aan den open
baren weg, de Kerstant van den Bergelaan, 
eenige hokken met ongeveer 32 varkens heeft 
gehad, terwijl dit voor de bewoners van de 
Adriaan van Mathenesserlaan door een onaan
gename lucht hinderlijk was; 

0. ten aanzien van het eerste m iddel van 
cassatie: 

dat het bewijs van hetgeen door den Kanton
rechter a ls bewezen is aangenomen, bl ijkens 
het bestreden vonnis berust op de navolgen de 
bewijsmiddelen: 

1. de verklaring van den getuige Willem 
van Beugen: ,,Het terrein waarop verdachte 
zij n varkensmesterij heeft, is slechts door een 
sloot van enkele Meters breed gescheiden van 
den openbaren weg, de Adriaan van Mathe
nesserlaan. Ik heb herhaaldelijk en ook op 7 
Maart 1928 waargenomen, dat de onaange
name reuk van die varkensmesterij in die 
straat zeer wel te bemerken was en zeer hin
derlijk was"; 

2. de verklaring van den getuige J ulianus 
Leonardus Jansen: ,,Ik woon in de Adriaan 
van Mathenesserlaan. Deze weg is slechts door 
een sloot van 2 à 3 Meter gescheiden van de 
varkensmesterij van verdachte. De onaange
name lucht, die die varkensmesterij verspreidt, 
is in die straat zeer goed waarneembaar, en 
ook in mijn woning meermalen zeer hinderlijk. 
Dat was ook zoo het geval op 7 Maart 1928" ; 

3. de eigen waarneming van den Kanton
rechter, ,,dat de varkensmesterij op dat oogen
blik" - n.l. op het oogenbl ik der door den 
Kantonrechter op 14 Juni 1928 gehouden 
schouw - ,,niet meer dan enkele J\ileters was 
verwijderd van de komhuizen, aan de Adriaan 
van Mathenesserlaan; voorts dat de Kerstant 
van de Bergelaan deze laan loodrecht snijdt 
op korten afstand van de bedoelde varkens
mesterij'' ; 

dat de Kantonrechter uit den inhoud van 
voormelde bewijsmiddelen heeft kunnen aflei
den, dat het bewezen verklaarde hebben van 
eenige hokken met ongeveer 32 varkens ook 
voor anderen dan de voormelde getuigen en 
met name voor de bewoners van de Adriaan 
van Mathenesserlaan hinderlijk was, terwijl 
de vraag, of zulks terecht is geschied, in cas
satie niet kan worden onderzocht; 

dat dus het eerste middel niet tot cassatie 
kan leiden; 

0. ten aanzien van het tweede middel: 
dat de daarin aangehaalde verbodsbepaling 

niet is een zoodanige, door welke den eigenaar 
het vrije genot van zijn eigendom, hetzij dan 
van zij n varkens, zijn varkenshokken of zijn 
grond, geheel wordt of kan worden ontnomen, 
of welke vernietiging of· onbruikbaarmaking 
van eigendom oplevert, zoodat van onver
bindbaarheid op grond van strijd met de artt. 
625 B. W. of 152 en 153 der Grondwet ten 
deze geen sprake kan zijn; 

dat voorts het hebben van varkens op plaat
sen, waar dit voor anderen "hinderlijk" is -
zijnde hierbij kenlijk te denken aan hinder
lij kheid voor de geheele omgeving -, kan ra
ken het huishoudelijk belang der gemeente, 
waaruit volgt, dat de Gemeenteraad bevoegd 
is daaromtrent verordeningen te maken en 
dat van onverbindbaarheid van vorenbe
doelde verbodsbepaling (met de daarbij behoo-
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rende strafbepaling) op grond van strijd met 
de artt. 144 der Grondwet, 135 en 161 der 
Gemeentewet, eveneens geen sprake kan we
zen; 

dat meerbedoelde verbodsbepaling ook ove
rigens niet met de wet in strijd is en mitsdien 
door hare toepassing art. 11 aanhef A. B. niet 
kan zij n geschonden of verkeerd toegepast; 

dat ten slotte bij de toelichtiug tot dit mid
del nog is betoogd, dat de hi er bedoPlde be
paling elke te.rritoriale begrenzing zou missen, 
doch ten onrechte, omdat zij, als deel uitma . 
kend van de Algemeene Politieverordening 
voor de gemeente Hillegersberg, alleen voor 
het gebied dier gemeente is gegeven; 

dat derhalve ook het tweede middel niet tot 
cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

4 Decem ber 1928. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van den Raad der gemeen
te Ootmarsun, van 31 Mei 1927, inzake be
schikbaarstell ing van de benoodigde gel
den voor den bouw eener Roomsch-Katho
lieke jongensschool aldaar. S. 436. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 3 
October 1928, n°. 22020 II, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel, en van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw van 5 October 1928, af
deeling Binnenlandsch Bestuur n° . 9218, tot 
vernietiging van het besluit van den Raad 
der gemeente Ootmarsum van 31 Mei 1927, 
strekkende tot inwilliging van het overeen
komstig artikel 72 der Lager-onderwijswet 
1920 ingediend verzoek van het Roomsch
Katholiek Kerkbestuur van de H. H . Simon 
en Judas om de benoodigde gelden uit de 
gemeentekas te verstrekken tot het bouwen en 
inrichten van eene Roomsch-Katholieke school 
voor gewoon lager onderwijs op een nader 
door het Kerkbestuur aan te geven terre in; 

Overwegende, dat voornoemd Kerkbestuur 
onder dagteekening van 10 Maart 1927 aan 
den Raad heeft gevraagd de beschikbaarstel
ling van de benoodigde gelden voor de stich
ting van eene bij zondere school, onder toe
voeging, ,,dat dit verzoek aldus is gesteld, om 
den wettelijken vorm te behouden, maar dat 
daarmede allerm inst te kennen wordt gege
ven, dat het Kerkbestuur ongeneigd zou zijn 
om ingeval van beschikbaarstelling door den 
Raad overeenkomstig artikel 77, 2de lid der 
wet, van het gebouw der openbare lagere 
school de aanvaarding daarvan, mits dat ge
bouw in een behoorlijk bruikbaren staat ver
keert, in ernstige ovenveging te nemen" ; 

dat de Raad, hoewel in de overwegingen 
van zijn bes lui t van 31 Mei 1927 terecht vast
leggende de wettelijke aanspraak van het 
Kerkbestuur op medewerking voor school
stichting, door die medewerking te verleenen 
in den vorm van het verstrekken van het ka
pitaal voor nieuwbouw, niet heeft gestreefd 
naar eene oplossing, welke voldoende reke
ning houdt met het financ ieel belang van de 
gemeente; 

dat blijkens een daarnaar ingesteld deskun
dig onderzoek de kosten van eene verbouwing 

van de openbare school, ten einde dit gebouw 
voor overdracht aan het Kerkbestuur geschikt 
te maken, te zamcn met de kosten van eene 
eventueele voorziening in schoolruimte voor de 
niet-Roomsch-Katholieke kinderen der open
bare school nog aanmerkelijk blijven beneden 
de geraamde kosten voor nieuwbouw; 

dat de fin anciee le zijde der kwestie hierom 
te meer beteekenis heeft, omdat de toestand 
der ge ldmiddelen van de gemeente Ootmarsum 
van dien àard is, dat elke niet strikt noodza
kelijke vermeerdering van haren schuldenlast 
dient te worden vermeden; 

dat op grond van het vorenstaande dan ook 
de inwilliging door den Raad van het verzoek 
van het Kerkbestuur om de benoodigde gel
den te verstrekken voor den bouw eener nieuwe 
Roomsch-Katholieke jongensschool, geacht 
moet worden in strijd te zijn met het alge
meen belang; 

Gelet op de artikelen 72 e: v. der Lager
onderwijswet 1920 en op de artikelen 153 en 
158 der Gemeentewet; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
13 November 1928, n°. 28; 

Gez ien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 26 November 1928. n°. 
25048 I, Afdeeling Lager Onderwijs Finan
cieel en van 30 ovember 1928, n°. 11017, Af
deeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het besluit van den Raad der gemeente 

Ootmarsum van 31 Mei 1927 te vernietigen 
wegens strijd met het algemeen belang. 

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

's-Gravenhage, den 4den December 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Waszink. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, J . B. K a n. 
( Uitgeg . 13 Decembe,· 1928.) 

4 December 1928. UITTREKSEL uit Rond
schrijven van den Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw aan H eeren 
Gedeputeerde Staten der onderscheidene 
provinciën, betreffende gemeentelijke brug
geldheffingen en andere scheepvaartrech
ten. 

Bij de behandeling van de begrooting van 
mijn departement voor het dienstjaar 1929 in 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal werd 
mij gevraagd speciaal mijn aandacht te willen 
vestigen op de onbillijkheid, welke uit de 
bruggeldheffingen voortvloeit voor de binnen
scheepvaart. 

De kosten die redelijk ten laste van die bin
nenscheepva'art kunnen worden gebracht, zijn 
in hoofdzaak a ll een die welke verband houden 
met de bediening. 

Worden ook de onderhoudskosten uit de 
bruggeldheffingen bestreden dan kan men in
derdaad van eene onbillijke heffing spreken. 

Immers de slijtage van de brug is in hoofd
zaak te wijten aan het landverkeer. 
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Beschouwd in dit licht moeten de bruggeld
heffingen in verschillende gevallen volgens 
het bruggeldtarief ongetwij feld te hoog worden 
geacht. 

I k zou mitsdien gaarne zien, dat Uw College 
zij n aandacht aan deze aangelegenheid zoude 
willen wijden en bij inzending ter Koninkl ijke 
goedkeuring van gemeentelij ke bruggeldver
orden ingen zoude willen overleggen een staat 
van kosten wegens bed ien ing en wegens onder
houd (el k afzonderl ij k) , alsmede een raming 
van de ontvangsten, volgens het voorgesteld 
tarief. 

iet alleen bij de bruggeldheffing maar ook 
bij kanaal -, sluis- en doorvaartrechten val t 
veelal eene onbi llij kheid aan te wijzen. 

Immers de waterwegen zij n dikwijls niet al
leen van belang voor de binnenschipperij maar 
ook voor waterschappen enz. Kosten, wel ke 
gemaakt worden voor verbeter ing, onder houd, 
enz. van ka nalen, behooren niet geheel te 
worden afgewenteld op de binnenscheepvaart, 
maar dienen eveneens mede gedragen te wor
den door hen, die belang hebben bij eene 
goede afwatering. 

Aangenaam ware het mij zoo Uw College 
ook deze kwestie onder de oogen zoude w illen 
zien. 

T en slotte moge ik Uw College verzoeken 
in den vervolge in het verslag ex artikel 233 
der Gemeentewet omtrent heffingen, waarbij 
de b innenschipperij is betrokken, te willen 
meld ing maken van het gevolg, dat door de 
desbetreffende gemeente is gegeven aan den 
inhoud van mijn circulaire van 4 J un i 1926, 
N o. 3998, afd. B.B. en tevens daarin te doen 
u itkom en of en zoo ja, in wel ken zin het 
tarief is gew;jzigd a ls gevolg van het gepl'eegd 
overleg met een der organisatiën, die geacht 
kunnen worden het binnenscheepvaartbedrij f te 
vertegenwoordigen. (B.) 

5 Dece11iber 1928. BESLUIT, houdende aan
wijzing van een officier van het N eder
l andsch-Indische Leger , bij wien bij de 
Koloniale Reserve ingedeelde milita ir en 
hun beklag kunnen doen tegen hun door 
den Commandant van dat Korps opgeleg
de krijgstuchtelijke straffen. S. 437. 

Wij WILHELML A. enz.: 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Koloniën van 30 November 1928, Commissa
riaat voor Indische Zaken, Afdeeling C, n° . 9 ; 

Gezien Ons besluit van 3 Augustus 1921, 
n°. 132 e n de daarbij vastgestelde "Regeling 
betreffende de Koloniale Reserve·' ; 

Overwegende , dat de Commandant van de 
Kolonial e Reserve niet is gesteld onder het 
rechtstreeksch bevel van een tot straffen be
voegden meerdere, a ls bedoeld in artikel 61 
van de Wet op de Krijgstucht (Nederlandsch 
Staatsblad 1903, n°. 112); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Voor de behandeling van een beklag van 

bij de Koloniale Reserve ingedeelde militairen 
tegen hun door den Commandant van dat 
korps of diens vervanger opgelegde krijgs
tuchtel ij ke straffen - behoudens in het geval, 
dat de Koloniale Reserve in haar geheel ter 
besch ikk ing van Onzen Minister van Defensie 
is gesteld - aan te wijzen den oudsten van de 
bij het Depar tement van Koloniën gedeta-
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cheerde officieren van het Nederlandsch
Indische leger of, in geval deze jonger in 
rang is dan de strafoplegger, den oudsten van 
de met ver lof in Nederland, dan wel in Euro
pa, aanwezige officieren van de wapens der 
Infanterie of Artillerie van genoemd leger. 

Onze Minister van Koloniën is belast met de 
uitvoering van di t besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 5den December 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, 
Koningsberger. 

(Uitgeg. 18 Decem ber 1928.) 

5 Decernber 1928. RONDSCHRIJVE N van 
den M inister van Binnenl andsche Zaken 
en Landbouw aan de Gemeentebesturen, 
betreffe nde: eischen voor het gebrui k van 
papier. 

Het gebruik van minderwaardig papier en 
slech te inkt.soorten is de laatste jaren in be
denkelijke mate toegenomen, zulks tot schade 
van de groote historische waarde van de ge
meente-archieven. De Archiefcommissie, inge
steld door de V ereeniging van Nederlandsche 
Gemeenten, hee ft daarnm gemeend de vraag 
onder de oogen te moeten zien, welke e ischen 
zij n te stellen aan papie1· en inkt om eenigen 
waarborg te verkrijgen voor de duurzaamheid 
van de ge chriften, bestemd voor de gemeente
archieven. 

Voormelde Vereeniging stelde mij in kennis 
met de r esultaten van de werkzaamheden van 
de commissie en met de conclusiën, waartoe 
deze na ernst ige overweging is gekomen. 

Aangezien ook mijnerzij ds het groote belang 
wordt erkend om zooveel mogelij k goede pa
piersoorten te gebruiken met het oog op de 
h istorische waarde, acht ik het noodzakelij k 
de volgende beschouwingen van de Arch ief
commissie, op een enkel punt aangevuld als 
door den Algemeenen' Rijksarchivaris in over
weging is gegeven, te Uwer kennis te brengen. 

Het gebruik van de beste papiersoorten voor 
de overheidsadmin istratie, zooa ls dat in vroe
gere jaren gebruikelijk was, is sterk vermin
derd. Voor een groot deel moet de oorzaak 
daarvan worden gezocht in de wijziging der 
arbeidsmethoden, die de laatste jaren sterk 
beïnvloed zijn door de noodzakelijk geworden 
mechanisatie van den kantoorarbeid . Met deze 
ontwikkel ing de r arbe idsmethoden, met de 
mecha niseering van den arbe id, moet, hoe 
zeer deze ook de duurzaamheid van de ar
chie fstukken il) gevaar kan brengen, rekening 
worden gehouden. Getracht moet worden b in
nen het raam der moderne arbeidsmethoden 
waarborgen te stellen voor de duurzaamheid 
van het geschr ift. En dit is mogelij k, nu -
aan de hand van het Koninklijk besluit van 
9 Maart 1922, Staatsblad 109 (het z.g. Papier
besluit) - normen kunnen worden aangegeven 
voor het gebruik van deugdel ij k papier. Voor 
papier, in bedoeld Koninklij k besluit aange
duid als " normaal"-papier, zijn eischen ge
steld met betrekking tot vezelsamenstelling, 
gewicht, breeklengte, dubbelvouwen, lijmvast
heid , radeerbaarheid en lich tbestend igheid, 
e ischen, die een behoorlijken grondslag kun
nen vormen bij de vaststelling van normen 
voor papiersoorten, d ie voor de overheids-ad-
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ministraties noodig zijn. Het Papierbesluit 
waakt er voor, dat papier, met de aanduiding 
,,normaal 1", ,,normaal 2" of "normaal 3" 
(als watermerk) in het papier, voldoet aan de 
daarvoor in het besluit aangegeven eischen. 
Een administratie derhalve, die waarborg wil 
bezitten papier te ontvangen, dat voldoet aan 
de samenstelling enz. zooals in vOl'enbedoeld 
Koninklijk besluit is aangegeven, zal kunnen 
e ischen "normaal" papier. Waarborgen dat 
goede papiersoorten kunnen worden betrokken 
zijn dus in het Papierbesluit voldoende gege
ven. Het is evenwel noodig te bevorderen, dat 
deze goede papiersoorten ook door de admini
stratiën zullen worden gebruikt. Niet overal 
is men doordrnngen van de noodzakelij kheid 
om voor de overheidsadministraties deugdelijk 
papier te gebruiken. Doch ook zal e r steeds 
verschi l van inzicht blijven bestaan ten aanzien 
van de vraag, welke soorten papier voor de 
verschi llende doeleinden het meest gesch ikt 
zijn. Hiervoor dient eene aanwijzing te worden 
gegeven. 

Voor het aangeven van normen voor het 
gebruik van bepaalde papiersoorten heeft de 
Commiss ie als uitgangspunt genomen de bij 
mijne beschikking van 13 Februari 1928, No. 
1013 , Afd. B. B. 1, vastgestelde lijst, houdende 
opgaaf van vernietigbare stukken der ge
meente-archieven. Zij is van oordeel, dat daar
bij als ,·egel kan worden aangenomen, dat ge
schriften bestemd voor het meer blijvend ge
deel te de~ gemeentelijke archieven ( en dus niet 
v0orkomende op bovengenoemde lij st), behoo
ren te worden gesteld op papier, dat m instens 
voldoet aan de e ischen, bij het Papierbesluit 
gesteld aan papier, aangeduid als normaal 3. 
Papier normaal 3 dus als minimum-eisch voor 
de stukken, door de gemeentelijke administra
tie op te stellen, waarvan afwijking alleen 
kari worden toegelaten voor geschriften, di e 
volgens meergenoemde lijst voor vernietiging 
in aanmerking komen. Zulk een regeling heeft 
het voordeel, dat eerst bij afwijki ng van dezen 
minimum-eisch de administratie wordt ge
dwongen zich er rekenschap van te geven, of 
de geschriften vallen onder die, welke in de 
lijst zijn genoemd. 

Bij het stellen van dezen minimum-eisch, die 
in het al gemeen en zonder al te strenge be
grenzing naar het oordeel der Commissie zou 
kunnen worden aanvaard, is uitgegaan van de 
gedachte, dat de prijzen van het papier een 
algemeen gebruik niet in den weg moeten 
staan. Papier normaal 3 geeft - afgaande op 
de omschrijving van deze soort in het Papier
besluit - naar het oordeel der Commissie vol
doenden waarborg voor duurzaamheid. Wor
den strenger eischen gesteld, zou b.v. a ls mini
mum-eisch worden gesteld het gebruik van 
papier normaal 2, dan zou dit voor de gemeen
tebesturen niet onbelangrijke kosten medebren
gen. Het verschil in prijzen tusschen papier 
normaal 3 en papier normaal 2 is zeer belang
rijk en verhoudt zich ongeveer als 1 : 2,5. De 
prijzen van papier van de kwaliteit a ls nor
maal 3 zijn zoodanig, dat het geen bezwaar 
za l ontmoeten om dit papier in het algemeen 
a ls minimum-eisch te stellen, doch wordt pa
pier van de kwaliteit van normaal 2 als mini
mum-eisch gesteld, dan geeft dit een zoodanig 

1 Hiervoor no. 29. 

prijsverschil, dat het werkel ijk oneconomisch 
zou worden om ook het gebru ik van dit papier 
eenigszins ruim te stellen. 

Wanneer als minimum-eisch voor papier voor 
de gemeentelijke administratie zou kunnen 
worden aangenomen papier, voldoende aan de 
eischen, volgens het Papierbesluit gesteld aan 
papier normaal 3, dan zou het naar het oor
deel van de Archiefcommissie nog overweging 
verdienen, dat daarbij - behalve voor de ge
schriften, die volgens vorengenoemde lij st voor 
vernietiging in aanmerking komen - nog een 
enkele u itzondering zou worden toegelaten en 
wel voor geschriften, die bestemd zijn om in 
vele exemplaren te worden uitgezonden en n iet 
bestemd zijn voor de archieven van overheids
admin istratiën. Het geval doet zich voor, dat 
gemeentebesturen geschriften in grooten getale 
uitzenden (aanschrijvingen, kennisgevingen, 
oproepingen, e.d.), waarvan het niet van be
lang is dat deze worden gesteld op duurzaam 
papier, omdat zij niet bestemd zijn om langen 
tijd te worden bewaard. Alleen voor het exem
plaar of de exemplaren, bestemd voor het ar
chief (minuten e.d.) zou het waarde hebben de 
eischen te stellen, die voor het gebruik van 
papier in het algemeen worden gesteld. 

Naast de minimum-eischen voor papier zijn 
dan nog de geschriften aan te geven, waarvoor 
het gebruik van papier normaal 3 niet vol
doende is en deze zijn dan nog te splitsen in 
geschriften, waarvoor papier normaal 2 en 
waarvoor papier normaal 1 ware te gebruiken. 

Hieronder zouden naar het oordeel der Com
missie behooren te worden gerangschikt, wat 
betreft het gebruik van papier normaal 2, 

a. de notulen of handelingen, met bijlagen, 
enz., van vergaderingen (Raad, Burgemeester 
en Wethouders, Commissiën, e.d.) voor zooveel 
betreft de origineele, voor de archieven be
stemde exemplaren. 

E en -beperking tot de origineele exemplaren 
werd wenschelijk geacht, omdat het (vooral 
in de grootere gemeenten) veelvuldig voor
komt, dat de notulen worden gedrukt of op 
andere wijze vermenigvuldigd en deze - be
halve het origineele, geteekende en goedge
keurde exemplaar - in den regel zijn bestemd 
om te worden verspreid, althans niet om lan
gen tijd te worden bewaard. 

b. de verordeningen, instructiën, reglemen
ten en andere, onder welke benaming ook, 
voorkomende algemeene regelingen, voorschrif
ten en bepalingen, voor zooveel betreft de 
origineele (eventueel goed te keuren) voor de 
archieven bestemde exemplaren. 

Hetzelfde wat is opgemerkt bij a geldt ook 
hier. · 

c. de raadsvoorstellen , voor zoover deze niet 
reeds vallen onder de omschrijving sub a en 
voor zooveel betreft de origineele, voor de ar
ch ieven bestemde exemplaren. 

Ook hierop is van toepassing hetgeen is op
gemerkt bij de toelichting van punt a. 

d. de bevolkingsregisters. 
Voor de bevolkingsregisters op kaarten ware 

te bestemmen karton, in het Papierbeslu it 
(bijlage II) aangeduid onder C No. 1 als 
karton voor kaartsysteem van onbegrensden 
duur en van groote bestendigheid . 

Wat tenslotte betreft het gebruik van papier 
normaal 1, was de Archi~fcommissie van oor
deel , dat het voldoende zou zijn, wanneer uit-
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sluitend voor de registers van den Burgerlijken 
Stand het gebruik van dit papier zou kunnen 
worden aangegeven. 

Vorenstaande conclusiën der Archiefcommis
sie samenvattende is met het oog op de his
torische beteekenis van de gemeentelijke ar
chieven van het grootste belang, wanneer ten 
aanzien van het gebruik van papier voor de ge
schriften der gemeentelijke administratie de 
volgende 1·egels in acht werden genomen. 

Voor papier ten behoeve van de gemeente
lijke administratie worde gebruik gemaakt van 
de soorten, in het Koninklijk besluit van 9 
Maart 1922, Staatsblad 109, (het z.g. Papier
besluit) aangeduid a ls papie r normaal 1, 
normaal 2 en normaal 3. T en aanzien van 
het gebruik van deze papiersoorten worden 
de volgende aanwijzingen gevolgd. 

Normaal 3. Deze soort is te beschouwen a ls 
papier dat in het algemeen als minimmn-eisch 
voor geschriften 1 - der gemeentel ijke admini
stratie is te stellen. Alle geschriften, waarvoor 
hierna geen hoogere eischen zijn gesteld, zul
len derhalve worden gesteld op papier nor
maal 3, 1net uitzondering van de volgende, 
di e op papiersoorten van mindere kwali teit 
kunnen worden gesteld: 

a. de geschriften en minuten, welke, vol
gens de bij beschikking van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 13 
Februari 1928, Jo. 1013 Afd. B.B. vastge
stelde lijst, voor vernietiging in i,tanmerking 
komen; 

b. de geschr iften, welke bestemd zijn om in 
vele exemplaren te worden uitgezonden, zooals 
aanschrijvingen, kennisgevingen, oproepingen, 
e .d. en niet bestemd zijn voor het e igen archief 
of voor de arch ieven van overheidsadministra
ties. 

c. de geschriften, die voorkomen op de lijs
ten van vernietigbare stukken in waterschaps
en in provinciale archieven, voor zoover die 
geschriften aan het bestuur van een water
schap, respectievelijk eene provincie worden 
gericht. 

Normaal 2. Geschriften welke dienen te 
worden gesteld op papier dat voldoet aan de 
eischen van papier normaal 2, zijn: 

I . de notulen of handelingen, met bijlagen, 
enz. van vergaderingen (Raad, Burgemeester 
en Wethouders, Comrnissiën, enz.), voor zoo
veel betreft de origineele voor de archieven 
be temde exemplaren. 

De exemplaren hiervan die, gedrukt of op 
andere wijze vermenigvuldigd, bestemd zijn om 
te worden verspreid, althans niet zijn bestemd 
om langen, t ijd te worden bewaard , kunnen 
worden gesteld op papier van minder kwali
teit dan papier normaal 2. 

II. de verordeningen, instructiën, reglemen
ten en andere onder welke benaming ook, 
voorkomende afgemeene regelingen, voorschrif
ten en bepalingen, voor zoo veel betreft de 
origineele (eventueel goed te keuren) voor de 
archieven bestemde exemplaren. 

1 Onder geschriften zijn hier en bij de ver
dere aanduiding te verstaan alle zoowel ge
schreven a ls gedrukte, gecyclo tyleerde of op 
andere wijze vermenigvuldigde brieven, be
sluiten, verordeningen en andere stukken, van 
de administratiën uitgaande. 

Hetgeen onder I is opgemerkt, geldt ook 
voor de hier genoemde geschriften. 

III. de Raadsvoorstellen, voor zoover deze 
niet reeds vallen onder de omschrijving sub I 
en voor zooveel betreft de origineele, voor de 
archieven bestemde exemplaren. 

H et onder I opgemerkte geldt ook voor de 
hier genoemde geschriften. 

IV. de bevolkingsregisters. 
Voor de bevolkingsregisters op kaarten is te 

bestemmen de kartonsoort, in het Papierbesluit 
(bijlage II) aangeduid onder C No. 1. 

Normaal 1. Deze papiersoort is te bestem
men voor de registers van den Burgerlijken 
Stand. 

Ten aanzien van het gebruik van inkt zij 
medegedeeld, dat in de Archiefcommissie deze 
aangelegenheid nog een punt van onderzoek 
uitmaakt. (B.) 

6 Decem ber 1928. WET, houdende goedkeuring 
van het op 9 Juni 1928 te Genève tusschen 
Nederland en Finland gesloten Verzoe
ningsverdrag. S . 438. 

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

dat het op 9 Juni 1928 te Genève tusschen 
N ederland en Finland gesloten Verzoenings
verdrag, a lvorens te kunnen worden bekrach
tigd, ingevolge artikel 58 der Grondwet goed
keuring der Staten-Generaal behoeft en dat 
het voorts wenschelijk is Ons de bevoegdheid 
voor te behouden om de verdragen te be
krachtigen, waartoe artikel 1 van dit verdrag 
aanle iding kan geven; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het op 9 Juni 1928 te Genève tus

schen Nederland en Finland gesloten Verzoe
ningsverdrag, dat in afdruk nevens deze wet 
is gevoegd, wordt goedgekeurd . 

Art. 2. Wij behouden Ons de bevoegdheid 
voor de verdragen te bekrachtigen, waartoe 
artikel 1 van het verdrag aanleiding kan 
geven. 

Lasten en bevelen, enz . ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 6den De

cember 1928. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van B uitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

( Uitgeg. 20 Decembe1· 1928.) 

Traité de conclllatlon entre les Pays-Bas 
et la Flnlall(le. 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas 
et 

Le Président de la République de Finlande, 
animés du désir de resserrer les liens d'amitié 
qui unissent les Pays-Bas et la Finlande, et de 
favoriser Ie règlement pacifique par voie de 
conciliation des différends qui pourraient 
naître entre les deux Pays et qui ne seraient 
pas résolus d'autre manière, ont résolu de 

1 conclure à eet effet un traité et ont nommé 
pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: Jonk
heer Frans Beelaerts van Blokland, Son Mi
nistre des Affaires Etrangères; 

Le Pres ident de la R épublique de Fin lande: 
Monsieur Hjalmar Johan Procopé, Ministre 
des Affaires Etrangères; 
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lesquels, après s'être 
pleins pouvoirs respectifs, 
due forme, sont convenus 
vantes: 

communiqué leurs 
trou vés en bonne et 
des dispo itions su i-

Article premier. Tout différend, de quelque 
nature qu'il so it, qui s'élèverait entre les Hau
tes Parties conti·actantes et n'aurait pu être 
résolu par la vo ie diplomatique clans un délai 
raisonnable et qui ne serait pas susceptible 
d'un règlement judiciaire ou arbitral confor
mément à l'article 36, alinéa 2, du Statut de 
la Cour permanente de Justice internationale, 
ou conformément à toute autre convention in
ternationale en vigueur entre les Hautes Par
t ies contractantes, sera soumis, à la demande 
d'une ou des deux Parties, à une Commiss ion 
permanente de conciliation, aux fins d'examen 
et de rapport. 

Les Hautes Parties contraçtantes peuvent 
convenir qu'n différend qui serait suscep
tible d'un règlement judiciaire ou arbitral , 
soit préalablement déféré à la procédure de 
conciliation. Si, dans un diffrend de cette na
ture, l'une des Parties n'accepte pas les pro
positions de la Commission dans un délai 
raisonnab le. chacune cl'elles pourra soumettre 
Ie différend à la Cour permanente de Justice 
internationale. 

Art. 2. La Commission permanente de con
ci l iation se compose de cinq membres. 

Les Hautes Parties contractantes nomment 
chacune un membre à leur gré et clésignent 

_ les trois autres d'un commun accord. Ces trois 
mem bres ne doi vent ni être des ressortissants 
des Etats contractants, ni avoir leur domicile 
sur leur territoire ou se trouver ou s'être trouvés 
à leur service. 

Le Président de la Commission est nommé 
d'un commun accord parmi les membres désig
nés en commun. 

La Commission sera constituée clans les six 
mois qui su ivront !'échange des ratifications 
du présent traité. 

Si la nomination des membres à désigner 
en commun ou du président n'intervient pas 
dans les six mois à compter de !'échange des 
ratifications ou, en cas de retraite ou de décès, 
dans les deux mois à compter de la vacance 
du siège, Ie Président de la Conféclération 
Suisse sera prié, au ' besoin par une seule des 
Parties, de procéder à ces nominations. 

Art. 3. Les membres de la Commission 
sont nommés pour trois ans. Sauf accord con
traire entre les Hautes Parties contractantes, 
ils ne pourront être révoqués pendant la durée 
de leur mandat. En cas de décès ou de retraite 
d'un membre, il devra être pourvu ~ son rem
placement pour Ie reste de la duree de son 
mandat. 

Si Ie mandat d'un membre désigné d'un 
commun a:ccord expire sans qu'aucune des 
Parties s'oppose à son renouvellement, Ie man
dat est censé renouvelé pour une nouvelle 
période de tro is ans. De même, si, à l 'expira
tion du mandat d'un membre désigné par 
l'une des Parties, cette Partie n'a pas pourvu 
à son remplacement, son mandat sera censé 
renouvelé pour trois ans . 

Un membre dont Ie mandat expire pendant 
la durée d'une procédure en cours, continue à 
prendre part à !'examen du clifférend jusqu'à 
clóture de la procedure. 

Art. 4. La Commission de concili ation dé-

terminera son siège. Elle pourra en décider 
l ibrement Ie transfert. 

Art. 6. Dans les quinze jours qui suivent 
la notification cl'une demande de concili ation 
à la Commission permanente, chacune des 
Hautes Parties contractantes pourra rempla
cer Ie membre librement clésigné par elle par 
une personne possédant une compétence spé
ciale clans la matière qui fait l'objet du dif
férend. 

La Partie qui entendra. it user de ce droit, 
en avertira immédiatement la Partie aclverse; 
dans ce cas, cell e-ci pourra user du même 
droit da ns un délai de quinze jours à compter 
de la notification qu 'elle a reçue. 

Au cas ou l'un des membres de la Commis
sion de conciliation désignés en commun par 
les Parties contractantes serait momentané
ment empêché de prendre part aux travaux 
de la Commission par su ite de maladie ou de 
toute autre ei rconstance, les Parti es s' enten
dront pour désigner un suppléant s'i l y a 
lieu, qui siègera temporairement à sa place. 

Si la désignation de ce suppléant n'inter
vient pas dans un délai de trois mois ,, comp
ter de la vacance temporaire du siège, Ie Pré
sident de la Confédération Suisse sera prié 
par les deux Parties ou l'une d' elles de Ie 
désigner. 

Chaque Partie se réserve de nommer immé
diatement un suppléant pour remplace t· tem
porairement Ie membre permanent désigné 
par elle qui, par suite de maladie ou de toute 
autre circonstance, se trouverait momentané
ment empêché de prendre part aux travaux 
de la Commission. La Partie qui entendrait 
user de ce droit, en avertira immédiatement la 
Partie adverse. 

Art. 6. La Commission de conciliation a 
pour tache d'examiner tout différend qui lui 
serait soumis par les Hautes P arties contrac
tantes , et de rédiger un rapport qui détermi
nera l'état des fa its et contiendra, toutes les 
fois que les circonstances Ie permettront, des 
propositions en vue du règlement du différend. 

Art. 7. La Commission de conciliation est 
saisie sur requête adressée à son président par 
les deux H autes Parties contractantes ou par 
l'une d'entre elles. Dans ce dernier cas, noti
fication de la requête sera fa ite en même 
temps à l'autre Partie. 

Art. 8. Les Hautes Parties contractantes 
ont Ie droit de nommer auprès de la Commis
sion des agents spéciaux qui serviront, en 
même temps, d' intermédia ires entre elles et 
la Comm ission. 

Art. 9. Les Hautes Parti es contractantes 
s'engagent à faciliter , dans la plus large me
sure possible, les travaux de l a Commission 
et, en particulier, à usei· de tous les moyens 
dont elles disposent, d'après leur législation 
intérieure, pour lui permettre de procéder, 
sur leur territoire, à la citation et à l'audition 
de témoins ou d'experts ainsi qu'à des descen
tes sur les lieux. La Commission décidera si la 
production des preuves aura lieu en séance 
plénière ou <levant un ou plusieurs de cem, 
parmi ses membres qui ont été désignés en 
commun. 

Art. 10. Les délibérations de la Commis
sion ont lieu à huis clos, à moins que la Com
mission, d'accord avec les Parties, n'en décide 
autrement. 
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Art. l l. La procédure <leva nt la Comrnis
sion e t contr adictoire. 

La Comm iss ion règlera ell e-même la procé
dure, en tenant compte, sauf décision con
t ra ire prise à l ' unan im ité, des d ispo it ions 
contenues au t itre III de la Convention de La 
H aye pour Ie règlement pacifique des confl its 
internationaux du 18 o tobre 1907. 

A rt. 12. Sauf dispqs it ion contr a ire du pré
sent t raité, les décisions de la Comm iss ion 
sont pr ises à la major ité simple des vo ix. 

Art. 13. La Commiss ion présentera son rap
port dans les six mois à compter du jour ou 
elle a ura été sa isie du différent, à moins que 
les H a utes Parties contractantes ne décident 
d' un com mun accord d'abréger ou de proroger 
ce déla i. La Comm iss ion, de son cóté, a Ie 
droit de proroger ce déla i une seule foi s. U ne 
fo is la procédure commencée, il ne sera plus 
loisibl e a ux H autes P arties contractantes de 
l'abréger. 

L' av is motivé des membres restés en m ino
ri té sera cons igné dans Ie rapport. 

Un exempl a ire du rapport sera remis à 
chacune des P arties. 

Le rapport n'a ni en 
posé des fa its, ni en ce 
sidéra t ions jur idiques, 
toire. 

ce qui concerne l 'ex
qui concerne les con
un caractère obl iga-

A la communication du rapport, la Com
miss ion peut suggérer aux deux P arties de 
faire savoir, dans un déla i à ind iquer dans 
Ie rapport, si et dans que ll e rnesure elles re
conna issent comme exactes les constatations du 
rapport et accepten t les proposit ions y conte
nues. 

Il a ppartient aux P a r t ies de se mettre d'ac
cord sur Ie point de savoir si Ie rapport sera, 
oui ou non, publié imrnédiatement. Au cas 
ou elles ne parviendraient pas à eet acoord, 
la Commis ion, de son cóté, peut fa ire procé
der, pour des raisons spécia les, à une prompte 
pub! ication. 

Art. 14. P enda nt la durée effective de la 
procédure, les membres de la Commiss ion 
reço ivent une indemni té dont Ie montant sera 
arrêté entre les H autes P arties contractantes. 

Chaque P a rt ie sup por te ses propres fra is et 
une par t égale des fra is de la Comm ission. 

Art. 15. Durant Ie cours de la procédure de 
concil iation, les H autes P arti es contractantes 
s 'abst iend ront de toute mesure pouvant avoir 
une répercuss ion préjudiciable sur l 'accepta
tion des proposit ions de la Commiss ion perma
nente de concili ation. 

Art. 16. Le présent tra ité sera ratifié et 
les instruments de ratif ication en seront échan
gés ,\ L a H aye dans Ie plus bref déla i poss ible. 

Le tra ité est conclu pour la durée de dix 
a ns à com pter de !'échange des instruments 
de ra tification. S' il n'est pas dénoncé six 
m ois a u moin avant l'expiration de ce t~ rme, 
il demeure en vigueur pour une nouvell e 
période de dix ans, et a insi de su ite. 

Si une procédure de conci l iation est pen
d ante lors de l'expi ration du présent t rai té, 
elle suivra son cours conformément aux di s
pos it ions du présent traité ou de toute autre 
convention que les H a ute P ar ties contractan
tes sera ient convenues de lui substituer. 

En foi de quoi , les Plénipotent ia ires susnom-

més ont signé Ie présent traitó et y ont ap
posé leurs cachets. 

F a it, en double, à Genève, Ie 9 juin 1928. 
( L . S.) B e e I a e rt s v a n BI o k I a nd. 
( L .S.) H j. J . P r o c o p é. 

6 December 1928. WET tot wer ing van de 
kersenvlieg bij in- en door voer van kersen . 
s. 439. 

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

dat volgens artikel 3 van de Wet van 17 J uli 
1911 (Staatsblad, n°. 212 ), houdende bepal in
gen tot wering e n bestrijding v a n z ie kten van 
cultuurgewassen en van voor cultuurgewassen 
scha delijke dieren, gelijk deze bij de wet van 
4 December 1920 (Staatsblad, n°. 846) is ge
wijz igd, de algemeene maatregel van bestuur 
van 14 Juni 1928 (Staatsblad, n°. 207 ) hou
dende bepal ingen tot wering van de kersen
vlieg bij in- en doorvoer van kersen, behoort 
te worden vervangen door eene regeli ng bij 
de wet; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. l. Tot wer ing van de kersenvlieg is 

de in- en doorvoer va n kersen u it door Onzen 
met de zaken van den l andbouw belasten 
Minister aan te wijzen la nden verboden. 

2. Tot wering van de ker envl ieg is de in
en doorvoer van kersen ui t door Onzen met de 
zaken van den landbouw belasten Minister 
aan te wijzen landen verboden, tenzij de zen
dingen ve rgezeld zijn van eene schriftelijke 
verkl aring, afgegeven door den phytopatho
logischen dienst van d ie la nden, inhoudende, 
dat de kersen niet zijn aangetast door de 
kersenvlieg en dat zij a fkomstig zijn uit een 
streek, waar de kersenvlieg niet voorkomt. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 6den De

cember 1928. 
WILH ELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, J. B . K a n. 

De Minister van Financiën, d e G e e r. 
(Uitgeg. 14 Decem ber 1928.) 

6 Decernber 1928. WET tot verkl a r ing van 
het algemeen nut der onte igeni ng van 
eigendommen, erfdienstbaarheden of a n
dere zakelijke rechten, noodig voor ver
breeding van een gedeel te van den K oude
weg in de gemeente het B ·ildt. S. 440. 

6 Dece1nber 1928. WET tot verkla ring van het 
a lgemeen nut der onteigeni ng van eigen
dommen, erfdienstbaarheden of andere za
kelij ke rechten, nood ig voor en ten be
hoeve van het aanleggen van een verbin
dingsweg van de Meeuwen laan te A mster
dam naar het Tuindorp-Nieuwendam al
daar, het m aken van drie u itgangen van 
genoemd Tuindorp naa r den Waterl and
schen Zeedijk, benevens het normaliseeren 
van de oeverlijn aan de oostzijde van de 
voor genoemd Tuindorp bestemde terrei
nen langs de Schellingwouder Breek en 
het daar ter plaatse aanbrengen van een 
oevervoorziening. S. 441. 
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6 December 1928. WET, houdende goedkeu
ring van de overeenkomst van ruiling van 
domeingrond in de houtvesterij Kootwijk 
met m,·. H . Blaupot ten Gate te Kootwijk. 
s. 442. 

-6 Decernber 1928. WET tot verklaring van 
het a lgemeen nut der onteigening van 
e igendommen, erfdienstbaarheden of an
dere zakelijke rechten, noodig voor de 
verbetering van het u itzicht op het punt 
van samenkomst van Bussumerstraat, 
Melkpad, Diepeweg en N aarderstraat te 
H ilvenum. S. 443. 

-6 December 1928. vVET, houdende w1J z1gmg 
van de W aarborgwet 1927 (Staatsblad n°. 
48. ) S. 444. 

Bijl. H and. 2e Ka1n e1· 1927/1928 n° . 386 
1- 3 ; 1928/1929 n°. 861 (j 0 771 ) . 

Hand. id. 1928/1929 bladz. 233. 
Hand. l e Ka,ne,· 1928/1929 bl adz. 44-55 . 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodig is artikel 27 en het Vijfde 
Hoofdstuk der W aarborgwet 1927 (Staatsblad 
n°. 48) te doen vervallen, a lsmede in verband 
daarmede artikel 106 dier wet te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. I. Artikel 27 der Waarborgwet 1927 

(Staatsblad n°. 48 ) vervalt. 
Art. II. a. H et Vijfde H oofdstuk van voor

noemde wet vervalt. 
b. In artikel 106 van voornoemde wet ver

valt: ,,handelsessayeurs, scheiders en fineer
ders,». 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 6den De

cember 1928. 
. WILHELMINA. 

De Ministe,· van Financiën, rl e G e e r. 
(Uitgeg. 17 Dec. 1928.) 

6 Decem ber 1928. WET, houdende goedkeu
ring van den onderhandschen verkoop aan 
de Gemeente Delft, van het huis, c. a. aan 
den Verversdijk, aldaar, sectie C, nos. 
3552 en 2836, ged. S. 445 . 

6 Decen,ber 1928. WET, houdende goedkeu
r ing van den onderhandschen verkoop, aan 
de gemeente Sas van Gent, van het per
ceel kadastraal bekend gemeente Sas van 
Gent, sectie C, nummer 2709, g root 20.50 
aren. S. 446. 

6 December 1928. WET tot verklaring van 
het a lgemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere zake
lij ke rechten , noodig voor verbeter ing van 
d en Rijksweg van de H aagsche Schouw 
naar de Noordhollandsche grens ter weers
zijden van de brug over de Hill egomme,·
beek te H illegom en voor verbetering van 
die brug. S . 447. 

6 December 1928. WET tot verhooging van 
het negende hoofdstuk der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1928. S. 448. 

6 December · 1928. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten be
hoeve van uitbreid ing van het stations
emplacement Sas van Gent van den spoor
weg Gent- T erneuzen. S. 449. 

6 Decembe,· 1928. WET, houdende verklaring 
van het algemeen nut der onteigening van 
perceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten noodig voo e den aanleg 
van een weg voor gewoon verkeer door 
den polder " H et Zomerland" met aan
si uiting aan den Kreekweg (verb indings
weg IJsselmonde- Rotterdam), met bijko
mende werken. S. 450. 

6 D eceniber 1928. WET tot aanvulling en 
verhooging van het tiende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1928. 
s. 451. 

6 December 1928. WET, houdende opheffing 
van de op Surinaamsche landbouwonder
nemingen rustende schuldplicht igheid, be
doeld in ·artikel 1 der wet van 15 Juli 
1912 (Staatsb lad n°. 257, Gouvernements
blad n°. 76). S. 452. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo W'ij in overweging genomen hebben, 

dat het ter bevorder ing van de ontwikkeling 
van den groot-landbouw in Surina,ne gewenscht 
is op te heffen de schuldplichtighe id , op land
bouwondernem ingen gelegd ingevolge de wet 
van 15 Juli 1912 (Staatsblad n°. 257, Gouver
nementsblad n°. 76) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Eenig artikel . 
Gerekend van en met 1927 wordt opgeheven 

de schuldplichtigheid, op onderscheiden land
bouwondernemingen in Suriname gelegd krach
tens artikel 1 van de Wet van 15 Juli 1912 
(Staatsblad n°. 257, Gouvernementsb lad n°. 
76 ), houdende kwij tscheld ing van de uitstaan
de vorderingen der kolon ie Suriname wegens 
verleende voorschotten voor de uitoefening van 
de bacovencultuur en van de daarop versche
nen rent~. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 6den Decem

ber 1928. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van Koloniën. 
K o n i n g s b e r ge r. 

(Uitg eg. 20 December 1928.) 

6 December 1928. WET, houdende vaststel
! ing van het slot der rekening van de 
koloniale ui tgaven en ontvangsten voor 
Su,·inam.e over het dienstjaar 1924. S . 453. 

De uitgaven hebben bedragen f 8,073,907.21. 
De ontvangsten hebben bedragen f 4,540 723.43. 
H et nadeelig slot der reken ing bedraagt alzoo 

f 3,533,183.78. 

6 December 1928. BESL IT tot vaststelli ng 
van een Regeling van het R ij kstoezicht op 
de Luchtvaart. S. 454. 

Wij ,vrLHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 26 Juni 1928, La. U., Afdee
ling Waterstaat A; 
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Gelet op artikel 22, eerste lid , onder a, en 
artikel 52, eerste lid, onder a, b, c, d, e, /, g, 
h, k, n, o en q der Luchtvaartwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 Juli 1928, n° . 10); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter voornoemd van 3 December 1928, La. V., 
Afdeeling Waterstaat A; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. vast te stellen de volgende: 

REGELING VAN HET RIJKSTOEZICHT 
OP DE LUCHTVAART. 

HOOJ<'DSTUK I. 
Alg·emeene bepalingen. 

Art. 1. 1. Voor zoover in een der Hoofd
stukken daarvan niet anders wordt bepaald, 
wordt in deze regeling versta:m onder: 

a. luchtvaart: het gebruik van 1 uchtvaar
tuigen op en boven het aardoppervlak binnen 
het gebied van het Rijk; 

b. luchtvaartuigen, vliegtuigen, luchtsche
pen, vrije ballons, kabelballons en kabelvlie
gers: dezulke, welke niet behooren tot de 
Nederlandsche Zee. of L andmacht; onder 
luchtvaartuigen worden niet anders verstaan 
dan vliegtuigen, luchtschepen en vrije ballons. 

Voorts wordt in deze regeling verstaan onder: 
I. Onze Minister: Onze Minister van Wa

terstaat; 
:.:r. vliegtuigen: door mechanische kracht 

voortbewogen luchtvaartuigen, zwaarder dan 
de lucht, behalve voor wat betreft Hoofdstuk 
III, de Afdeeling I van Hoofdstuk IV en de 
Afdeelingen I en II van Hoofdstuk V, waarin 
onder vliegtuigen uitsluitend worden verstaan 
vliegtuigen van de tegenwoordig algemeen 
gebruikelijke samenstelling, namelijk toestel
len, zwaarder dan de lucht, welke zich los van 
de aardoppervlakte kunnen voortbewegen door 
middel van één of meer daaraan of daarin 
aangebrachte motoren, welke één of meer 
luchtschroeven in beweging brengen, ten ge
volge waarvan bij de normale voortbeweging 
van het toestel een horizontaal of nagenoeg 
horizontaal gerichte kracht wordt uitgeoefend, 
zoodanig, dat door de daardoor opgewekte 
snelheid naar voren het toestel wordt gedragen 
door zijn draagvlak of draagvlakken; onder 
vliegtuigen vallen derhalve zoowel landvlieg
tuigen als watervliegtuigen en onder deze 
laatste zoowel drijvervliegtuigen als vliegboo
ten; 

III. ve1·keersluchtvaartuigen, onderscheiden
lijk verkeersvliegtuigen: luchtvaartuigen, on
derscheidenlijk vliegtuigen, dienende voor het 
vervoer van personen en/of goederen als be
drijf of a ls onderdeel van een bedrijf; 

IV. luchtvaartterreinen: deel en van het ge
bied des Rijks, die in gevolge de Luchtvaart
wet voor de uitoefening van de luchtvaart 
anders dan voor de mi l itaire luchtvaart zijn 
aa!1gewezen of goedgekeurd, dan wel ingevol
ge die wet zijn gelijkgesteld met deelen van 
het Rijksgebied a ls bovenbedoeld; 

V. lid der be1nanning van een luchtvaar
tuig: de gezagvoerder en ieder ander, die tij
dens en in verband met de vaart in een lucht
vaartuig werkzaamheden heeft te verrichten; 

VI. vlucht: de verplaatsing van een vlieg
tuig tusschen het tijdstip van opstijging en dat 
van de daarop volgende landing; 

VII. 1·eis: de vlucht of de gezamenlijke 
vluchten, welke een vliegtuig verricht om 
zich te begeven naar het 1 uchtvaartterrein van 
bestemming; 

YUI. kunstvluchten: vluchten, waarbij de 
bestuurder, door middel van de besturingsin
richtingen, het vliegtuig standen doet aanne
men en bewegingen doet uitvoeren, welke af
wijken van de bij de normale vlucht voor
komende standen en bewegingen; 

IX. I nspecteur: de ambtenaar, die door 
Onzen Minister is aangewezen voor de beoor
deeling van de luchtwaardigheid en de deug
delijkheid van luchtvaartuigen en van de deug
delijkheid van motoren van luchtvaartuigen 
of van een bepaaldelijk daarbij te noemen 
deel van dat materieel. 

2. In deze regeling wordt begrepen onder: 
I. bouwen: het herbouwen, verbouwen en 

het uitbreiden van een bouwwerk, alsmede het 
maken van grondslagen of het doen van grond
werk daarvoor; 

II. bou~werken: getimmerten, tenten, mu
ren, stoepen, palen, stokken, masten, afslui
tingen, uitbouwsels, bovengrondsche geleidin
gen, vaartuigen, alsmede andere inrichtingen, 
welke op het water drijven; 

III. algemeen luchtverkeer: het internatio
nale luchtverkeer. 

Art. 2. De op den gezagvoerder van een 
luchtvaartuig toepasselijke voorschriften dezer 
regeling zijn mede van toepassing op hem, die 
een luchtvaartuig alleen bedient. 

HOOFDSTUK II. 
Inschrijving en overschrijving van lucht

vaartuigen. 

Art. 3._ 1. In het luchtvaartuigregister, be
doeld in artikel 12 der Luchtvaartwet, worden 
all een ingeschreven en overgeschreven lucht
vaartuigen van Nederlandschen oorsprong, dan 
wel luchtvaartuigen, ten aanzien waarvan de 
bij invoer vereischte douaneformaliteiten ver
vuld zijn, mits die luchtvaartuigen toebehoo
ren aan: 

a. het Rijk of een openbaar lichaam in het 
Rijk; 

b. Nederlanders, tevens ingezetenen zijnde 
van het Rijk; 

c. volgens de Nederlandsche wet opgerichte, 
in het Koninkrijk gevestigde, rechtspersoon
lijkheid bezittende vereenigingen en naam
looze venuootschappen, waarvan de bestuurder 
Nederlander en tevens ingezetene is van het 
Rijk. Ingeval het bestuur wordt gevoerd door 
meerdere personen, zullen daarvan de voor
zitter en tenminste twee derde vari de leden 
Nederlanders, tevens ingezetenen van het Rijk 
moeten zijn. 

2. Onder Nederlanders worden in dit arti
kel tevens begrepen Nederlandsche onderda
nen. 

3. Onze Minister is bevoegd de inschrijving 
toe te laten van luchtvaartuigen, behoorende 
aan Nederlanders, niet zijnde ingezetenen van 
het Rijk. Is een zoodanig luchtvaartuig niet 
van Nederlandschen oorsprong, dan kan Onze 
Minister van Financiën ten aanzien van dat 
luchtvaartuig vrijstelling verleenen van den 
eisch betreffende de vervu ll ing van douane
formal iteiten. 
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4. Onze Minister is mede bevoegd de in
chrijving van luchtvaartuigen, toebehoorende 

aan ederlanders, die ingezetenen zijn van het 
Rijk, of aan lichamen, als bedoeld in het 
eerste lid onder c, te doen weigeren, onder
scheidenlijk te doen doorhalen, indien hem 
gebleken is, dat zij, die de inschrijvingsaan
vraag hebben ingediend of hebben doen in
dienen, onderscheidenlijk zij, te wier name de 
luchtvaartuigen zijn ingeschreven, handelen 
als tusschenpersoon voor anderen, die niet in
gevolge het eerste lid tot de inschrijving kun
nen worden toegelaten, of dat in het lichaam, 
hetwelk de inschrijvingsaanvraag heeft inge
diend, onderscheidenlijk te wiens name de 
luchtvaartuigen zijn ingeschreven, de zeggen
schap geheel of grootendeels berust bij per
sonen, die niet ingevolge het eerste lid tot de 
inschrijving kunnen worden toegelaten of die 
niet voldoen aan de eischen, in het eerste lid 
onder c gesteld. 

Art. 4. Als verkeersluchtvaartuigen worden 
alleen ingeschreven of overgeschreven I ucht
vaartuigen, toebehoorende aan personen of 
lichamen, als bedoeld in het eerste lid onder 
b en c van het vorige artikel, aan wie een 
concessie krachtens artikel 11 der Luchtvaart
wet is verleend, en luchtvaartuigen, bestemd 
om aan zoodanige personen of lichamen te 
worden geleverd of verhuurd, om gebruikt te 
worden als verkeersluchtvaartuigen. 

Art. 5. 1. De aanvraag tot inschrijving of 
overschrijving van een luchtvaartuig in het 
register geschiedt door indiening bij het De
partement van Waterstaat van een behoorlijk 
ingevuld en onderteekend formulier, waarvan 
exemplaren kosteloos bij dat Departement ver
krijgbaar zijn. 

2. Bij de aanvraag tot inschrijving moet 
worden overgelegd een bewijs, dat het lucht
vaartuig van Nederlandschen oorsprong is, dan 
wel een bewijs, dat de bij invoer vereischte 
douane-formaliteiten vervuld zijn. 

Een bewijs, als laatstbedoeld, moet mede 
worden overgelegd bij een aanvraag tot over
schrijving van een luchtvaartuig, ten aanzien 
waarvan een vrijstelling is verleend, als be
doeld in het derde I id van arti kei 3, tenzij 
ten aanz ien van dat luchtvaartuig opnieuw 
een zoodanige vrijstelling wordt verleend. 

Het eerstbedoelde bewijs zal moeten zijn 
een onderteekende verklaring van den bouwer 
van het luchtvaartuig of een ander bewijs
stuk ten genoegen van het Departement van 
Waterstaat. 

Het in de tweede plaats bedoelde bewijs 
moet zijn een stuk, hiertoe afgegeven door een 
door of vanwege Onzen Minister van Finan
ciën aangewezen ambtenaar. 

3. Bij de aanvraag, ingediend door per
sonen of lichamen, als bedoeld in het eerste 
lid onder b en c van artikel 3, moeten worden 
overgelegd bescheiden, waaruit blijkt: 

1. dat die personen of lichamen voldoen 
aan de daar gestelde eischen; 

2. dat het luchtvaartu ig hun toebehoort. 
Die bescheiden zijn: 
Ad 1. ten aanz ien van natuurlijke personen: 
een bewijs van N ederlanderschap, 
een verklaring van den betreffenden burge

meester, dat de aanvrager ingezetene is van 
het Rijk; 

ten aanz ien van lichamen, als in het eerste 
lid onder c van artikel 3 bedoeld: 

een exemplaar der statuten, 
de namen van den bestuurder of, in geval 

van meerdere bestuurders, van de bestuurders 
en van hun voorzitter, 

de bewijzen, dat voor wat betreft den be
stuurder, of, in geval van meerdere bestuur
ders, voor wat betreft den voorzitter en de be
stuurders, aan de eischen, onder genoemde 
bepaling gesteld, wordt voldaan . 

Ad 2. wanneer de aanvrager tevens de bou
wer is, een door hem onderteekende verklaring, 
waaruit zulks blijkt; 

wanneer het luchtvaartuig in eigendom van 
den aanvrager is overgegaan, een verklaring, 
waaruit zulks blijkt, door den aanvrager en 
den vorigen eigenaar onderteekend. Was het 
luchtvaartuig bereids ingeschreven, dan w01·dt 
tevens overgelegd het bewijs van inschrijving. 

Art. 6. 1. H et register van luchtvaartui
gen is openbaar. 

2. In het register wordt aanteekening ge
houden van den naam en van de woonplaats 
van den eigenaar en van den fabrikant, van 
het fabrieksnummer van het luchtvaartuig, 
van het inschrijvingskenmerk, van de plaats, 
waar het luchtvaartuig thuis behoort, en van 
den datum van inschrijving, onderscheidenlijk 
van overschrijving. Indien het luchtvaartuig 
wordt ingeschreven als verkeersluchtvaartuig, 
wordt zulks in het register vermeld. 

3. Van de inschrijving wordt den aanvrager 
een bewijs uitgereikt van het door Onzen Mi
nister vast te stellen model. In geval van 
overschrijving wordt een nieuw bewijs uitge
reikt. 

Art. 7 .. De termijn, gedurende welken de 
inschrijving van kracht is, bedraagt, behou
dens verlenging, die dan met gelijken termijn 
zal geschieden, drie jaar. Bij de verlenging 
wordt een nieuw bewijs van inschrijving uit
gereikt. 

Art. 8. 1. Doorhaling van de inschrijving 
heeft plaats: 

a. op schriftelijk verzoek van dengene, te 
wiens name het luchtvaartuig is ingeschreven ; 

b. indien het luchtvaartuig, waarop de in
schrijving betrekking heeft, teloor gaat, blij
vend uiteen genomen wordt of om andere re
denen niet meer als zoodanig gebezigd kan 
worden; 

c. indien de termijn, gedurende welken de 
inschrijving van kracht was, is verstreken en 
geen verlenging plaats heeft; 

à. indien het luchtvaartuig in het buiten
land door of vanwege het bevoegde gezag 
word t ingeschreven in een luchtvaartuigregis
ter en zoodanige inschrijving aan het lucht
vaartuig de nationaliteit van het betrokken 
land toekent; 

e. indien overgang van eigendom plaats 
heeft gehad, terwijl niet binnen drie maanden 
daarna overschrijving is geschied; 

/. indien de persoon of het lichaam, te wiens 
name het luchtvaartuig is ingeschreven, niet 
meer voldoet aan de vereischten, voor het ver
krijgen van een bewijs van inschrijving ge
steld. 

2. Doorhaling van de inschrijving kan 
plaats hebben: 

a. indien is gebleken, dat met betrekking 
tot de inschrijving of de overschrijving op-
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gaveu zijn gedaan, welke van de waarheid 
afwijken ; 

b. indien blijkt, dat zich ten aanzien van 
den eigenaar van een luchtvaartuig gevallen 
voordoen, als bedoeld in het vierde lid van 
artikel 3. 

Art. 9. Is een bewijs van inschrijving ver
loren geraakt, dan kan aan dengene, te wiens 
name het luchtvaartuig is ingeschreven, op 
diens verzoek en op zijn kosten een duplicaat
bewijs worden uitgereikt; op dit duplicaat zal 
de nietigheid van het oorspronkelijke bewijs 
worden vermeld. 

Art. 10. In geval een luchtvaartuig: 
a. teloor gaat, blijvend uiteen genomen 

wordt, of 01n andere redenen nlet rr1eer als 
zoodanig gebezigd kan worden ; 

b. in den eigendom van een ander over
gaat; 

c. in het buitenland op zijn verzoek of met 
zijn medewerking door het bevoegde gezag 
wordt ingeschreven in een I uchtvaartuigre
gister en zoodanige inschrijving de nationali
teit van het betrokken land aan het luchtvaar
tu ig toekent, 

is degene, te wiens name het luchtvaartuig 
·in het Nederlandsche luchtvaartuigregister is 
ingeschreven, verplicht van een en ander bin
nen zeven dagen kennis te geven aan het 
Departement van Waterstaat. 

Art. ll. In de gevallen, bedoeld in artikel 
8, is degene, te wiens name het luchtvaartuig 

· vóór de doorhaling van de inschrijv ing het 
laatst was ingeschreven, verplicht het bewijs 
van inschrijving aan het Departement van 
Waterstaat te doen toekomen, uiterlijk den 
achtsten dag na dien, waarop het Departe
ment van Waterstaat hem de mededeeling 
van de doorhaling heeft toegezonden. 

HOOFDSTUK III. 
Natlonalitelts- en inschrijvingskenmerk. 

Art. 12. 1. Het nationaliteits- en inschrij
vingskenmerk van Nederlandsche luchtvaar
tuigen bestaat uit een groep van vijf hoofd
letters; van deze vOI"men de letters P en H , 
als eerste twee letters, het nationaliteitsken
merk en de overige drie letters, door het De
partement van Waterstaat aan te wijzen, het 
inschrijvingskenmerk; de IJ wordt als Y ge
schreven; de beide kenmerken worden geschei
den door een afscheidingsstreep. 

3. Het nationaliteits- en inschrijvingsken
merk wordt vermeld op het bewijs van in
schrijving. 

Art. 13. Het nationaliteits- en inschrijvings
kenmerk dient, in verband met den vorm van 
het luchtvaartuig, zoo goed mogelijk zichtbaar 
te zijn aangebracht in duidelijke, scherp tegen 
den ondergrond afstekende Romeinsche hoofd . 
letters. Zij behooren steeds in dezen toestand 
te worden onderhouden. 

Art. 14. 1. Op vliegtuigen moet het na
tional iteits- en inschrijvingskenmerk zijn ge
sch ilderd op de vleugels, waarbij de top der 
letters naar voren moet zijn gericht, en op 
de zijkanten van den romp, in het algemeen 
zoodanig, dat het geheele merk van boven, 
van onderen en aan beide zijden van het vl ieg
tuig duidelijk zichtbaar is. 

2. Op luchtschepen moet het nationaliteits
en inschrijvingskenmerk zijn geschilderd op de 

zijkanten van den romp ter zelfde hoogte en 
ter plaatse van het grootspant en bovendien 
aan den bovenkant in het midden. 

3. Op bolvormige vrije ballons behooren de 
merken iets lager, dan waar de ballon het 
breedst is, op twee plaatsen tegenover elkaar 
te worden aangebracht en op niet-bolvormige 
vrije ballons aan weerszijden ongeveer ter 
hoogte van de grootste dwarse doorsnede, on
middellijk boven de plaats, waar zich de ver
binding van de mand aan den ballon bevindt. 

4. H et national iteits- en inschrijvingsken
merk, bedoeld in het derde en het vierde lid, 
op de zijkanten van luchtschepen en op vrije 
ballons aangebracht, moet zoowel van opzij 
a ls van den grond zichtbaar zijn. 

Art. 15. 1. De breedte van één letter moet 
ongeveer twee derde gedeelte der hoogte be
dragen; de letters moeten van éénzelfde let
tertype en van gelijke afmetingen zijn en de 
tusschenruimte tusschen de letters ongeveer ge
lijk aan de halve breedte van één letter, ter
wijl de afscheidingsstreep tusschen national i
teits- en inschrijvingskenmerk ongeveer gel ij k 
aan de breedte van één letter moet zijn. 

2. Voor de hoogte der letters geldt in het 
al gemeen, dat zij ongeveer vier vijfde gedeelte 
innemen van de afmetingen, welke de vlak
ken, waarop zij geschilderd zijn , in dezelfde 
richting hebben. De hoogte der letters op den 
romp van luchtschepen moet ongeveer het 
twaalfde deel bedragen van den omtrek van 
den romp ter plaatse van de grootste dwarse 
doorsnede. 

De hoogte der letters op bolvormige vrije 
ballons moet ten minste het vijftiende deel 
bedragen van den grootsten horizontalen om
trek van den ballon en op niet-bolvormige 
vrije ballons ten minste het twaalfde deel van 
den omtrek, gemeten ter plaatse van de grootste 
dwarse doorsnede. 

De hoogte van de in dit lid bedoelde letters 
zal echter niet meer behoeven te bedragen 
dan 2.50 M. 

Art. 16. Aan elk luchtvaartuig moet op een 
daartoe geschikte, goed zichtbare plaats zijn 
aangebracht een metalen plaat, vermeldende 
naam en woonplaats van den eigenaa r en het 
nationaliteits- en inschrijvingskenmerk van het 
1 uchtvaartuig. 

Art. 17. Het is den gezagvoerder verboden 
de luchtvaart uit te oefenen met een lucht
vaartu ig, waarop teekens zijn aangebracht, 
welke afbreuk kunnen doen aan een goede 
onderkenning van dat luchtvaartuig. 

Art. 18. H et is, behoudens het bepaalde in 
het tweede lid van artikel 6 der Luchtvaart
wet den gezagvoerder verboden de luchtvaart 
uit 'te oefenen met een luchtvaartuig, hetwelk 
niet is gemerkt overeenkomstig het bepaalde 
in de artikelen 12 tot en met 16. 

HOOFDSTUK IV. 
Toezicht op luchtvaartpersoneel. 

AFDEELING I. 
Leden der bemanning van 

v 1 i e g t u i g e n. 

§ 1. 
Algerneene Bepalingen. 

Art. 19. Ten aanzien van de uitoefe
ning van de luchtvaart met vliegtuigen wor-
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den de in artikel 15 der Luchtvaartwet be
doelde bewijzen van geschiktheid van de leden 
der bemanning, hierna verder aangeduid met 
b.v.g ., onderscheiden in: 

1. b.v.g. als bestuurder; 
2. b.v.g. als navigator; 
3. b. v.g. als werktuigkundige; 
4. b. v .g. als radiotelefonist; 
5. b. v.g. als radiotelegrafist. 
Art. 20. De b.v.g., welke zijn van het door 

Onzen Minister vast te stellen model, worden 
uitgereikt aan ieder, die daartoe een aanvraag 
indient, mits hij blijkt te voldoen aan de in dit 
hoofdstuk met betrekking tot het aangevraag
de bewijs gestelde eischen. 

Art. 21. 1. Bij de beoordeeling van de 
vraag, of aan iemand een b.v.g. kan worden 
uitgereikt, worden de volgende beginselen in 
acht genomen: 

a. Ieder lid der bemanning moet voor de 
uitoefening van zijn taak tijdens de vaart bij 
een geneeskundig onderzoek, hierna verder 
eerste keuring genoemd, lichamelijk geschikt 
zijn bevonden. 

b. Ieder lid der bemanning moet bij een 
onderzoek, hierna verder examen genoemd, 
blijk hebben gegeven de bekwaamheid te be
zitten, welke ingevolge de voorschriften van 
dit hoofdstuk voor de uitoefening van zijn 
taak wordt vereischt. 

2. Op het behoud van de lichamelijke ge
schiktheid, als bedoeld in het eerste lid onder 
a, wordt toezicht gehouden door middel van 
een regelmatig herhaald onderzoek, hierna 
verder genoemd periodieke keuring. 

3. Van de beslissing bij de eerste keuring 
en bij de periodieke keuring staat beroep open 
op een commissie. 

Het door deze commissie te houden onder
zoek wordt in de volgende artikelen herkeu
ring genoemd. 

4. Ten aanz ien van het behoud van de be
kwaamheid geldt, dat, voor zoover iemand als 
lid der bemanning geregeld zijn vaardigheid 
onderhoudt, zulks ter beoordeeling van of van
wege Onzen Minister, een herhaald examen 
niet behoeft plaats te vinden. Doen zich echter 
omstandigheden voor, die doen twijfelen aan 
zijn bekwaamheid, dan kan worden geëischt, 
dat hij zich ter zake opnieuw aan een examen 
onderwerpt, bij welk examen, op voorstel van 
de in het eerste lid van artikel 25 bedoelde 
commissie, door of vanwege Onzen Minister 
van een deel der af te leggen proeven vrij
stelling kan worden verleend. 

§ 2. 

B ewijzen van geschiktheid als bestuurder 
(vliegbewijzen). 

Art. 22. 1. De b.v.g. a ls bestuurder, 
hierna verder genoemd vliegbewijzen, worden 
onderscheiden in: 

vliegbewijs A, vliegbewijs Ah, vliegbewijs 
B, vliegbewijs Bw en vliegbewijs C. 

2. Het vliegbewijs A geeft ten aanzien van 
vliegtuigen, niet zijnde verkeersvliegtuigen, de 
bevoegdheid tot het besturen, behalve voor 
wat betreft het verrichten van kunstvluchten 
bij openbare luchtvaartvertooningen en lucht
vaartwedstrijden. 

3. Het vliegbewijs Ah geeft dezelfde be
voegdheid als het vliegbewijs A en bovendien 

de bevoegdheid tot het als l id van de beman
ning van een verkeersvliegtuig onder het toe
zicht van den houder van een vliegbewijs B 
of Bw besturen van dat vliegtuig. 

4. Het vliegbewijs B, onderscheidenlijk Bw, 
geeft dezelfde bevoegdheid als het vliegbewijs 
A en, behoudens de beperking, bedoeld in het 
vijfde lid bovendien de bevoegdheid tot het 
besturen .;,an bepaalde in het bewijs vermelde 
typen van verkeersvliegtuigen, niet zijnde wa
terv l iegtuigen, onderscheidenlijk verkeersvlieg
tuigen, zijnde watervliegtuigen. 

5. De vliegbewijzen B en Bw worden uit
gereikt met beperkte bevoegdheid, voor het 
geval de candidaat niet heeft voldaan aan een 
der proeven, bedoeld in het eerste lid I, onder 
e en /, van artikel 39. 

6. De vliegbewijzen B en Bw met beperkte 
bevoegdheid, als bedoeld in het vorige lid , 
geven uitsluitend de bevoegdheid tot het be
sturen van een verkeersvliegtuig: 

a. in het binnenlandsche luchtverkeer; 
b. tusschen zonsopkomst en zonsondergang; 
c. ingeval ter plaatse, waar het vliegtuig

zich bevindt, de lucht geheel of nagenoeg ge
heel bewolkt is, alleen dan, indien de onder
kant van het wolkendek hooger is dan 200 M . 
boven den grond, en 

d. bij zicht, verder dan 2000 M. 
7. Het vliegbewijs C geeft dezelfde bevoegd

heid als het vliegbewijs A en bovendien de 
bevoegdheid tot het bij openbare luch tvaart
vertooningen en luchtvaartwedstrijden ver
r ichten van kunstvluchten met vliegtuigen van 
bepaalde in het bewijs vermelde typen. 

8. In plaats van de beide vliegbewijzen B 
en Bw kan één bewijs worden uitgereikt, dat 
de bevoegdheden geeft, in beide bewijzen be
doeld. 

De behandeling van aanvragen. 
Art. 23. 1. De aanvraag voor het verkrij

gen van een der in artikel 22 bedoelde bewij
zen geschiedt door indiening bij het Departe
ment van Waterstaat van een behoorlijk inge
vuld en onderteekend formulier. De voor dat 
doel bestemde formulieren zijn kosteloos te 
verkrijgen bij het genoemde Departement. 

2. Bij de aanvraag behooren te worden 
overgelegd: 

a. een verklaring, als bedoeld in het vijfde 
1 id van artikel 24, van een uiterlijk zes maan
den te voren met gunstigen uitslag ondergane 
eerste keuring of herkeuring; 

b. twee foto's 1 van den aanvrager. 
Art. 24. 1. De eerste keuring en de perio

dieke keuring geschieden door een door Onzen 
Minister daartoe aangewezen geneeskundige; 
de herkeuring geschiedt door een door Onzen 
Minister daartoe ingestelde commissie van ge
neeskundigen. 

2. De aanvraag tot het ondergaan van de 
eerste keuring en de herkeuring gesch iedt door 
indiening bij het Departement van Water
staat van een behoorlijk ingevuld en onder
teekend formulier. De voor dat doel bestemde 
formulieren zijn kosteloos te verkrijgen bij het 
genoemde Departement. Als aanvraag voor de 

1 De foto's moeten zijn 3 bij 4 c.M., de 
hoogte van de afbeelding van het hoofd moet 
ten minste 1 c.M. bedragen. 
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periodieke keuring geldt de aanvraag, bedoeld 
in het eerste lid van artikel 27. 

3. B ij de aanvraag tot eerste keuring be-
hooren te worden overgelegd: 

a. een identiteitsbewijs van den aanvrager; 
b. twee foto's 1 van den aanvrager. 
4. In verband met het gestelde in artikel 

32 onder a zal de candidaat in den regel niet 
tot de eerste keuring worden toegelaten, dan 
nadat hij den leeft ijd van 17 jaar en 9 maan
den zal hebben bereikt. 

5. Van den uitslag van de keuring wordt 
door den geneeskundige, onderscheidenlijk de 
commissie van geneeskundigen, aan den be
trokkene een schrift.elijke verklaring afgege
ven, in geval van gunstigen uitslag, voorzien 
van een gewaarmerkte foto. 

6. De geneeskundige, onderscheidenlijk de 
voorzitter der commissie van geneeskundigen, 
geeft van den uitslag der keuringen schr ifte
lij k kennis aan het Departement van Water
staat. 

Art. 25. 1. Zijn de desbetreffende stukken 
·in orde bevonden, dan wordt de aanvrager in 
de gelegenheid gesteld het examen af te leg
gen ten overstaan van een door Onzen Minis
ter ingestelde commissie, hierna verder ge
noemd examencommissie, aan welke de uit
noodiging tot het afnemen van het examen 
zal worden gezonden door het Departement 
van Waterstaat. 

2. Door den voorzitter van de examencom
missie wordt van den uitslag van het examen 
schriftel ijk kennis gegeven aan den betrokke
ne en wordt aan het Departement van Wat.er
staat schriftelijk verslag uitgebracht; indien 
de uitslag gunstig is, zal dit Departement tot 
uitreiking van het vliegbewijs overgaan. 

3. In het in het vorige lid bedoelde ver
slag zullen de bijzonderheden, bij het examen 
voorgevallen, bepaaldelijk die betreffende de 
door den candidaat verrichte landingen en 
andere vliegproeven, worden vermeld. 

De geldigheidsduur, de verlenging, de schor
sing en de intrekking. 

Art. 26. 1. Een vliegbewijs is, behoudens 
schorsing en intrekking, geldig voor den in 
dat bewijs aangegeven termijn. 

2. De vl iegbewijzen A en Ah zijn geldig 
uiterlijk tot den dag, vallende voor mannen 
twaalf maanden en voor vrouwen zes maanden 
na den datum van de laatste met gunstigen 
uitslag verloopen keuring. De vliegbewijzen 
B, Bw en C zijn geldig uiterlijk tot den dag, 
vall ende voor mannen zes maanden en voor 
vrouwen drie maanden na dien datum. 

3. De termijn van geldigheid van een vlieg
bewijs kan op aanvraag van den houder tel
kens voor ten hoogste een overeenkomstigen 
ternujn worden verlengd. 

Art. 27. 1. De aanvraag voor de verlenging 
van den geldigheidsduur van een vliegbewijs 
behoort ten minste een maand vóór het ver
loopen van den termijn van geldigheid bij het 
Departement van Waterstaat te worden inge
.diend. 

2. De houder van het bewijs zal zich daar
na aan een periodieke keuring moeten onder
werpen en, tenzij hij , ter beoordeeling van of 
vanwege Onzen Minister, sedert het verkrijgen 
van het bewijs of de laatste verlenging in ge-

noegzame mate zijn taak, bedoeld in het eerste 
l id onder b van artikel 21, heeft u itgeoefend, 
een nieuw examen moeten afleggen. 

3. Indien aan het gestelde in het tweede 
lid is voldaan en daarbij gebleken is, dat te
gen de verlenging geen bezwaar bestaat, wordt 
van de verlenging een aanteekening gesteld 
op het daarvoor bestemde en op het Departe
ment van Waterstaat gehouden duplicaat van 
het vl iegbewijs, dat daarna den aanvrager 
wordt uitgere ikt. 

4. Uiterlijk den achtsten dag na de uit
reiking van het in het vorige lid bedoelde be
wijs is de houder verplicht het vroeger ont
vangen vliegbewijs aan het Depart.ement van 
Waterstaat terug te zenden. 

A1·t. 28. 1. Indien door of vanwege Onzen 
M inister wordt betwij feld, of de houder van 
een vliegbewijs nog wel de geschiktheid be
zit, noodig voor de uitoefening van zijn in dat 
bewijs aangegeven taak, zal kunnen worden 
bepaald, dat de betrokkene opnieuw een keu
ring zal behooren te ondergaan, onderscheiden
lijk zich opnieuw aan een examen zal behooren 
te onderwerpen. 

2. Wordt door of vanwege Onzen Minister 
aanleiding gevonden te onderstellen, dat de 
houder ·van een vliegbewijs, b.v. bij een on
geval of tijdens een vlucht, waarbij hij bij
zondere gevaren heeft doorstaan, in buiten
gewone zenuwspanning heeft verkeerd, dan 
kan worden bepaald, dat de betrokkene op
nieuw een keuring behoort te ondergaan. 

De door Onzen Minister daarvoor aangewe
zen geneeskundige ontvangt door de zorg van 
het Departement van Waterstaat bericht van 
vliegongevallen, ten einde zich een oordeel 
te kunnen vormen over de vraag, of opnieuw 
keuring van den houder van een vliegbewijs 
noodig is, in welk geval hij daaromtrent aan 
dat Departement een voorstel doet. 

3. Een keuring zal mede opnieuw kunnen 
geschieden, wanneer de houder van een vlieg
bewijs zelf daartoe aan het Departement van 
Waterstaat het verzoek doet. 

4. Indien de houder van een vl iegbewijs 
van het vrouwelijke geslacht is, zal deze zich 
na een bevalling opnieuw aan een keuring 
behooren te onderwerpen. Deze verplichting 
bestaat eveneens na een miskraam. 

Art. 29. 1. In de gevallen, bedoeld in het 
eerste en tweede lid van artikel 28, kan het 
vliegbewijs worden geschorst. 

2. Van een schors ing, als bedoeld in het 
vorige lid , wordt aan den belanghebbende 
schriftelijk kennis gegeven. 

3. Uiterlijk den achtsten dag na de kennis
geving, bedoeld in het vorige l id, is de houder 
verplicht het bewijs aan het Departement van 
Waterstaat terug te zenden. 

4. Is de uitslag van de keuring of van het 
examen als bedoeld in artikel 28, ongunstig 
geweest' of heeft de keuring en/of het examen 
niet kunnen plaats hebben, dan wordt het 
vliegbewijs ingetrokken, onderscheidenlijk, 
voor zoover dit nog niet is geschied, geschorst. 
Hiervan wordt kennis gegeven aan den be
langhebbende. 

5. De houder van het vliegbewijs is ver
plicht, voor zoover terugzending nog niet 
plaats heeft gehad, het bewijs, uiterl ijk den 
achtsten dag na de kennisgev ing, bedoeld in 
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het vorige lid, aan het Departement van 
Waterstaat terug te zenden. 

6. Is de uitslag van de keuring, onder
scheidenlijk het examen gunstig geweest, dan 
wordt de schorsing opgeheven en het bewijs 
weder uitgereikt. 

Art. 30. 1. Is een b.v.g. verloren geraakt, 
dan is de belanghebbende verplicht daarvan 
onmiddellijk kennis te geven aan het Depar
tement van Waterstaat. 

2. H em kan op zijn verzoek een duplicaat
bewijs worden uitgereikt, waarop de nietig
heid van het oorspronkelijke bewijs wordt ver
meld. 

3. I s een b.v.g. beschadigd of onleesbaar 
geworden, dan kan aan den houder op diens 
verzoek een duplicaatbewijs worden uitge
reikt. 

4. In het geval , in het vorige lid bedoeld, 
is de houder verplicht het oorspronkelijke be
wijs uiterlijk den achtsten dag na de uitrei
king aan het Departement van Waterstaat 
in te zenden. 

De eischen. 
Art. 31. 1. Om in aanmerking te komen 

voor het verkrijgen van een vl iegbewijs moet 
de aanvrager voldoen aan de ten aanz ien 
daarvan in de volgende artikelen van deze 
paragraaf gestelde eischen. 

2. Om in aanmerking te komen voer ver
lenging van den termijn van geldigheid van 
een vliegbewijs moet de aanvrager, onder in
achtneming van het bepaalde in artikel 37, 
voldoen aan de ten aanzien van dat bewijs 
gestelde eischen van lichamelijke geschikt
heid, en, onder inachtneming van het bepaalde 
in het tweede lid van artikel 27, aan de ten 
aanzien van dat bewijs gestelde eischen van 
bekwaamheid. 

Art. 32. De algemeene eischen voor het 
vliegbewijs A zijn de volgende: 

a. De aanvrager moet den leeftijd van 18 
jaar hebben bereikt. 

b. Hij moet tegenover den geneeskundige 
een verklaring afleggen betreffende zijn per
soonlijke anamnese en die zijner fami lie, en 
deze verklaring met zijn handteekening be
krachtigen. 

c. De aanvrager moet ten genoegen van de 
examencommissie kunnen aantoonen: 

1. dat hij eenige vluchten, waarbij hij zich 
alleen in het vliegtuig heeft bevonden en 
waarvan de gezamenlijke tijdsduur ten minste 
3 uur moet bedragen, heeft verricht; 

2. dat hij één of meer dezer vluchten ver
richt heeft bij weersomstandigheden, welke ten 
aanzien van de besturing van vliegtuigen bij
zondere eischen stellen (z.g. ,,remousvluch
ten"). De gezamenlijke tijdsduur van deze 
vluchten moet ten minste dertig minuten be
dragen. 

Art. 33. De algemeene eischen voor het 
vliegbewijs Ah zijn gelijk aan die voer het 
vliegbewijs A. Bovendien moet de candidaat 
kunnen aantoonen, dat hij gedurende een 
voldoenden tijd, zulks ter beoordeel ing van of 
vanwege Onzen Minister, een vliegtuig zelf
standig heeft bestuurd. 

Art. 34. 1. De algemeene eischen voor de 
vliegbewijzen B, Bw en C zijn de volgende: 

a. De aanvrager moet den leeftijd van 21 
1928 

jaar hebben bereikt en den leeftijd van 35 
jaar niet hebben overschreden. 

b. Van de onder a gestelde leeftijdsgrens 
van 35 jaar kan worden afgeweken, indien de 
aanvrager, ter beoordeel ing van of vanwege 
Onzen Minister, den geneeskund ige gehoord, 
de functie van bestuurder van vliegtuigen in 
genoegzame mate heeft uitgeoefend. 

c. De aanvrager moet tegenover den ge
neeskundige een verklaring afleggen betref
fende zijn persoonl ijke anamnese en die zijner 
familie en deze verklaring met zijn handtee
kening bekrachtigen. 

d. Indien de aanvraag het vl iegbewijs B of 
het vliegbewijs Bw betreft, moet de aanvrager 
kunnen aantoonen, dat hij ten minste 200 
uren een vliegtuig geheel zelfstandig heeft 
bestuurd. Dit aantal kan worden verminderd 
tot 150 uren, indien de candidaat kan aan
toonen, dat hij bovendien gedurende ten min
ste 150 uren als lid van de bemanning van een 
verkeersvl iegtuig heeft dienst gedaan, en tot 
50 uren, indien de candidaat kan aantoonen, 
dat hij bovendien gedurende ten minste 1000 
uren als lid van de bemanning van een ver
keersvliegtuig heeft dienst gedaan, en van 
deze 1000 uren ten minste 500 uren als houder 
van een vliegbewijs Ah, ondei· het toezicht van 
den houder van een vliegbewijs B of Bw. 

Indien de aanvraag het vliegbewijs C be
treft, moet de aanvrager kunnen aantoonen, 
dat h ij ten minste 100 uren een vliegtuig ge
heel zelfstandi g heeft bestuurd. 

2. Van de eischen, gesteld in het vorige 
lid onder d, kan door of vanwege Onzen Mi
nister geheel of gedeeltelijk ontheffing worden 
verleend. 

Art. 35. De eischen van lichamelijke ge
schiktheid voor het vliegbewijs A zijn de vol
gende : 

a. Afwezigheid van elke lichamelijke of 
geestelijke ziekte, van elk gebrek of elke af
wijking, welke kan leiden tot een plotselinge 
ongeschiktheid tot het besturen van een vlieg
tuig. Bij vrouwelijke cándidaten mogen uterus 
en adnexa geen a fwijkin gen vertonnen, welke 
haar ongeschikt maken voor het besturen van 
een vliegtuig. Elk vermoeden op zwangerschap 
leidt tot ongeschiktverklaring. 

b. Voldoende functie der vier ledematen. 
c. Normale functie van hart, longen, nieren 

en zenuwstelsel. 
d. Een gezichtsscherpte van ten minste 

8/10 op elk oog, zoo noodig met aanwending 
van glazen, of van ten minste 9/10 op één oog 
en ten minste 7/10 op het andere, eveneens zoo 
noodig met aanwending van glazen; normaal 
binoculair zien; normaal blik- en gezichts
veld ; een voldoende kleuronderscheidingsver
mogen; afwezigheid van nachtblindheid. 

e. Een in verband met de uitoefening van 
zijn taak als vliegtuigbestuurder voldoende ge
hoorscherpte; vrij zijn van trommel vliesdoor
boring; een normaal middenoor; doorganke
lijkheid der tubae Eustachii; een beiderzijds 
gelijk en normaal functionneerend vestibulair 
apparaat. 

/. Vrij zijn van adenoïde vegetaties of ver
grooting der amandelen. 

g. Voldoende weerstandsvermogen tegen 
drukvermindering, overeenkomende met die 
op een hoogte van 3000 M . 

72 
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Art. 36. De eischen van lichamelijke ge
schiktheid voor de vliegbewijzen Ah . B, Bw en 
C zijn de volgende: 

a. Een lichaamslengte van ten minste 
1.55 M . 

b. Afwezigheid van elke lichamelijke of 
geestel ijke ziekte, elk gebrek of elke afwijking, 
welke kan leiden tot een plotselinge onge
schiktheid tot het besturen van een vliegtu ig. 
Bij vrouwelij ke candidaten moeten uterus en 
adnexa normaal zijn. De gevallen, waarin een 
chirurgisch ingrijpen heeft plaats gehad, wor
den elk op zich zelf beoordeeld. Elk vermoe
den op zwangerschap leidt tot ongeschiktver
klaring. 

c. Voldoende functie der vier ledematen. 
d. Afwezigheid van ziekelijk gewijzigde 

hartswerking, ook van functioneelen aard en 
van ziekelijk gewijzigden bloedsdruk; nor
male functie van longen, nieren en zenuw
stelsel. 

e. Afwezigheid van vasomotorische stoor
nissen in belangrijken graad. 

/. Afwezigheid van verdikkingen en ver
groeiingen der borstvliezen in eiken graad. 

g. Afwezigheid van buikwandverslapping, 
windzucht (meteorismus) en maagatonie in be
langrijken graad. 

h . Afwezigheid van duizelingen, migraine 
en bewustzijnsstoornissen. 

i. Afwezigheid van stoornissen in den ge
voelszin, motiliteit, reflexen, evenwichtszin en 
spierzin. 

j. Een gezichtsscherpte van ten minste 8/10 
op elk oog, zonder aanwending van glazen, 
of van ten minste 9/10 op één oog en ten 
minste 7/10 op het andere, eveneens zonder 
aanwending van glazen. 

k. Afwezigheid van manifeste oververziend
heid, l zoowel voor elk oog afzonderl ijk als 
voor beide oogen te zamen bepaald, terwijl de 
totale oververziendheid niet meer mag bedra-
gen dan 2 D op beide oogen. • 

l . Afwezigheid van gebreken en ziekten der 
oogleden, oogbindvliezen en oogbollen, welke 
de functie op eenigerlei wijze zouden kunnen 
belemmeren of een progressief karakter heb
ben. 

1n. Normaal binoculair zien; normaal 
blik- en gezichtsveld ; afwezigheid van scheel
zien in eiken graad en in eiken vorm; af
wezigheid van stoornissen in de oogbewegingen 
en van een belangrijken of hinderlijken graad 
van insufficientie der oogspieren (heteropho
rie). 

n. Een normaal kleuronderscheidingsver
mogen. 

o. Afwezigheid van stoornissen der netvlies
gevoeligheid. 

p. Afwezigheid van elke belemmering in de 
neusademhali ng en van slepende ontsteking 
van het neu sl ijmvlies. 

q. Een gehoorscherpte op beide ooren van 
ten minste 5 M. fluisterstem, zoo het naar den 
onderzoeker gekeerde oor wordt dichtgehou
den . 

r . Vrij zijn van trommelvliesdoorboring en 

l Ook al voldoet de gezichtsscherpte aan het 
onder j bepaalde, dan moet toch steeds naar 
de aanwezigheid van oververziendheid een on
derzoek worden ingesteld. 

van slepende ontsteking, organische gebreken 
of zenuwstoornissen van één of beide midden
of binnenooren, en van blijvende sluiting of 
vernauwing van één of beide tubae Eustachii; 
een beiderzijds gelijk en normaal functionnee
rend vestibulair apparaat. 

s. Vrij zijn van adenoïde vegetaties of ver
grooting der amandelen. 

t. Vol doende weerstandsvermogen tegen 
drukvermindering, overeenkomende met die 
op een hoogte van 5000 M. 

Art. 37. Bij periodieke keuring zal de hou
der van een vliegbewijs moeten blijk geven in 
het algemeen te voldoen aan de e ischen, in 
artikel 35, onderscheidenlijk artikel 36, ge
steld. 

Art. 38. De eischen van bekwaamheid vo01· 
de vliegbewijzen A en Ah zijn de volgende: 

I. Practische eischen. 
a. Proef voor hoogte- en glijvlucht. 
Vlucht, waarbij de candidaat onafgebroken 

moet stijgen naar een hoogte van ten minste 
2000 M. boven het luchtvaartterrein, van het
welk hij is opgestegen, en vervolgens geduren
de ten minste één uur op of boven die hoogte 
moet blijven. 

De daling van de hoogte van 2000 M. be
hoort te eindigen in een glijvlucht. Daarbij 
moet(en) op 1500 M. boven den grond (het 
water) de gaskraan (- kranen, gasschuif, -
schuiven) worden gebracht in den stand "ge
sloten". 

De landing moet worden volbracht, zonder 
dat de motor(en) in werking wordt (worden) 
gesteld en wel zoodanig, dat het vliegtuig tot 
stilstand is gekomen binnen den afstand van 
150 :M. van een te voren door de examencom
missie vastgesteld en aan den candidaat ken
baar gemaakt punt. 

b. Behendigheidsproeven. 
Vlucht, waarbij om twee op 500 M. van e l

kander verwijderde palen (boeien) een serie 
van vijf, afwisselend rechtsche en linksche 
wendingen naar de figuur van een 8 worden 
beschreven. De wendingen behooren beurte-
1 ings om elk der beide palen (boeien) te wor
den uitgevoerd. 

_Deze vlucht, waarbij het vliegtuig zich 
mmmer op een afstand van meer dan 300 
M. van een der beide palen (boeien) mag be
vinden, behoort te worden verricht op een 
hoogte van niet meer dan 200 M. boven den 
grond (het water), zonder den grond (het wa
ter) te raken. 

Bij het uitvoeren der landing behoort (be
hooren) de motor(en) voorgoed te worden 
afgezet (,,contact af"). uiterlij k op het oogen
blik, waarop het vliegtuig den grond (het 
water) raakt en moet het vliegtuig tot stil
stand zijn gekomen op een afstand van ten 
hoogste 50 M. van een door den candidaat 
zelf vóór zijn vertrek vastgesteld en aan de 
examencommiss ie bekend gemaakt punt. 

c. Landingsproeven. 
Bij een serie van ten hoogste vijf achtereen

volgende vluchten, waarbij ge tegen wordt tot 
een hoogte van ten minste 600 M., op welke 
hoogte de gaskraan (- kranen, gasschuif -
schuiven) moet(en) worden gebracht in den 
stand "gesloten", moeten van drie dier vluch
ten de landingen worden volbracht, zonder 
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dat de motor(en) bij de daling in werking 
wordt (worden) gesteld en wel zoo, dat de eer. 
ste aanraking van het vliegtuig met den 
grond (het water) en de geheele ui tloop bij 
d ie landingen binnen een rechthoek met zijden 
van 100 en 300 M. vallen, de zij de van 300 
M. genomen in de windrichting. 

II. Theoretische eischen . 
Eenige kennis betreffende de practijk van 

het vliegen. 
Kennis van het Luchtverkeersreglement. 
Eenige kennis van internationale luchtvaart

wetgeving en bu itenlandsche luchtvaartrege
lingen. 

Art. 39. 1. De eischen van bekwaamheid 
voor het vliegbewijs B zijn de volgende: 

I. Practische eischen. 
a. Proef voo1· hoogte- en glijvlucht . 
Deze proef is gelij k aan die, welke voor de 

vliegbewijzen A en Ah is geëischt. 
b. B ehendigheid,sproeven. 
Deze proeven zijn gelijk aan die, welke voor 

de vliegbewijzen A en Ah zijn geëischt. 
c. L andingsproeven . 
Eerst e serie . 
Deze landingsproeven zijn gelijk aan die, 

welke voor de vliegbewijzen A en Ah zijn ge
eischt. 

Tweede serie. 
H et verrichten met een vliegtui g van elk 

der typen - zulks behoudens het bepaalde in 
het eerste lid van a rtikel 43 -, tot het bestu
ren waarvan de candidaat de bevoegdheid 
wenscht te verkrijgen, van twee achtereen
volgende landingen. bij welke het vliegtuig 
zoo licht beladen moet zijn, als met de vei lig
heid is overeen te brengen en waarbij de 
brandstoffentanks ten hoogste voor één derde 
zijn gevuld, alsmede twee achtereenvolgende 
landingen, bij welke het vliegtu ig op het 
max imnm toelaatbare gewicht is gebracht. De
ze landingen behooren een naar het oordeel 
van de examencommissie regelmatig verloop 
te hebben. 

d. Afstand,sproef. 
Reis van ten minste 300 K.M. H et lucht

vaartter rein van vertrek is tevens dat van 
bestemming. Deze reis behoort te worden 
volbracht in hetzelfde vliegtuig, binnen 8 
uur, en omvat twee verplichte tusschenlandin
gen, bij welke het vliegtuig tot rust moet zijn 
gekomen. Deze tusschenl andingen mogen niet 
gesch ieden op het luchtvaartterrein van ver
trek, doch moeten plaats hebben op te voren 
door de examencommissie vastgestelde en aan 
den candidaat kenbaar gemaakte luchtvaart
terre inen. 

De candidaat zal bij zijn vertrek door de 
examencommissie omtrent de te volgen reis
route worden ingel icht en van de noodige 
kaar ten worden voorzien. De examencommissie 
zal beoordeelen. of de route juist is gevolgd. 

e. Na,chtvlucht. 
Bedrevenheid in het vliegen bij du isteren 

nacht en in het bij dui sternis landen met be
hulp van land ingslichten. 

f . Bedrevenheid in het besturen van vlieg
tu igen, uitsluitend met behulp van instrumen
ten, bepaaldelijk met het oog op vliegen in 

mist, in wolken, of boven zee bui ten zicht van 
de kust. 

II. Theoretische en technische eischen. 
a. Vl iegtuigen. 
E enige a lgemeene kennis betreffende den 

luchtweerstand en den invloed daarvan op 
draagvlakken, staar tvlakken, richtingsroeren, 
hoogteroeren en luchtschroeven. Kennis be
treffende het doel en de werking van de ver
schillende deelen van het vliegtuig, eenige 
kennis omtrent den invloed welken de bela
ding van een vliegtuig op de besturing daar
van uitoefent, a lsmede eenige kennis met be
trekking tot het monteeren en regelen van 
vl iegtuigen, een en ander in het bij zonder ten 
aanz ien van de vl iegtuigen van de typen, tot 
het besturen waarvan de candidaat de be
voegdheid wen cht te verkrijgen. 

b. Motoren. 
Algemeene kenn is van explosiemotoren en 

van de wer king der samenstell ende deelen. 
Algemeene kennis van de constructie, het mon
teeren en het regelen van vliegtuigmotoren, 
zoomede bedrevenheid in het opsporen van bij 
v liegtuigmotoren veelvuldi g voorkomende sto
ringen, een en ander in het bijzonder ten aan
zien van de motoren, welke zijn ingebouwd in 
de vl iegtuigen van de typen, tot het besturen 
waarvan de cand idaat de bevoegdheid wenscht 
te verkrijgen. 

c. Bedrijfssto ffen . 
Eenige a lgemeene kennis betreffende brand

stof en smeerolie voor vl iegtuigmotoren. 

d. I nstrumenten. 
Eenige kennis betreffende de inrichting en 

kennis omtrent de behandeling van de door 
vl iegtuigbestuurders gebezigde instrumenten, 
zoomede omtrent de wijze, waarop daarvan 
wordt gebruik gemaakt. 

e. Navigatie. 
Het gebruik van kaarten, oriënteering, 

plaatsbepaling op aardsche punten, het bij
houden van het gegist bestek op de kaar t, 
het practisch kunnen bepalen van de kompas
fouten en bekend zijn met de invloeden, welke 
deze fouten kunnen veroorzaken of wijzigen; 
elementaire meteorologie. 

f. Voorschriften, enz. 
Kennis van het Luchtverkeersreglement. 
Eenige algemeene kennis van internationale 

luchtvaartwetgeving en buitenlandsche lucht
vaartregelingen, ook d ie ten aanzien van de 
douanebehandel ing. 

2. Indien de candidaat in het bezit is van 
een ge ldig vliegbewijs A of Ah, kan hij op 
voorste l van de examencomm issie door of van
wege Onzen Minister van het afleggen van de 
proeven, als bedoeld in het vorige lid onder 
I. a, b en c, eerste serie, of van sommige daar
van worden vrijgesteld. 

3. Door of vanwege Onzen M inister kan 
den candidaat op een toegelicht voorstel van 
de examencommissie vrij stelling worden ver
leend van de proef, a ls bedoeld in het eerste 
1 id, I onder d, indien de candidaat ten ge
noegen van die comm issie heeft kunnen aan
toonen, voldoende ervaring en geoefendheid 
te bezitten inzake het zelfstandig besturen van 
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vl iegtuigen bij het ma ken van reizen, als in de 
proef omschreven. 

4. Candidaten voor een vliegbewijs met be
perkte bevoegdheid, als bedoeld in het vij fde 
lid van artikel 22, behoeven niet te voldoen 
aan de in het eerste lid onder I, e en /, ge
stel de eischen. 

Art. 40. 1. De eischt n van bekwaamheid 
voor het vliegbewijs Bw zijn de volgende: 

I . Practische eischen. 
Deze eischen zij n dezelfde als die ten aan

zien van het vliegbewijs B , omschreven in het 
eerste lid onder I van artikel 39, met d ien 
verstande dat : 

a. de landingsproeven, als bedoeld onder c, 
tweede serie, behooren te geschieden met een 
watervliegtuig van elk der typen - zulks be
houdens het bepaalde in het eerste lid van 
artikel 43 -, tot het besturen waarvan de 
candidaat de bevoegdheid wenscht te verkrij 
gen, en 

b. de candidaat zijn bekwaamheid moet 
aantoonen met betrekking tot de behandeling 
van het vliegtuig te water in verband met 
wind, stroom en zeegang. 

II. Theoretische en technische eischen. 
Deze eischen zijn dezelfde a ls die ten aan

zien van het vl iegbewijs B, omschreven in het 
eerste l id onder II van artikel 39, met dien 
verstande, dat de candidaat tevens moet aan
toonen kennis te bezitten van de voornaamste 
verschillen tusschen water- en landvliegtuigen 
ten aanzien van hetgeen in die eischen i om
schreven. 

III. Ze evaartkunde. 
Grondige kennis van het gebruik van zee- · 

kaarten . 

IV. Practische zeevaartkunde . 
Kennis van de bepal ingen ter voorkoming 

van aanvaring, welke voor de scheepvaart zijn 
vastgesteld. Kennis van de bebakening, de 
betonning en de verlichting. Begrip van ma
noeuvres van stoom- en zei lschepen. Bekend
heid met de toepassing van drijf- en grond
ankers, het bergen en sleepen het gebruik 
van ol ie als golfstillend middel en de wijze 
van overnemen in zee van personen, bedrij fs 
stoffen en goederen. 

2. De bepalingen van het tweede, derde en 
vierde lid van het vorige artikel vinden ten 
aanzien van het vliegbewijs Bw overeenkom
st ige toepassing. 

3. Indien de candidaat in het bezit is van 
een geldig vliegbewijs B , kan hij op voorstel 
van de examencommissie door of vanwege 
Onzen M inister worden vrijgesteld van het af
leggen van de proeven, welke gelij k zijn aan 
d ie, voor het genoemde vliegbewijs geëischt, 
of van sommige daarvan. 

Art. 41. 1. De eischen van bekwaamheid 
voor het vl iegbewijs C zijn de volgende: 

I. Practische eischen. 
a. Proef voor hoogte- en glijvlucht. 
Deze proef is gelijk aan die, welke voor de 

vliegbewijzen A en Ah is geëischt. 
b. Behendigheidsproeven. 
Deze proeven zijn gelij k aan die, welke voor 

de vl iegbewijzen A en Ah zijn geëischt. 

c. Landingsproeven. 
Eerste serie. 
Deze landingsproeven zijn gelijk aan die, 

welke voor de vliegbewijzen A en Ah zijn ge
eischt. 

Tweede serie. 
Het verrichten van v ij f achtereenvolgende 

landingen, waarbij de gaskraan (-kranen, 
gasschuif, -schuiven) moet(en) worden ge
bracht in den stand "gesloten", onmiddell ijk 
na een door de commissie op den grond op 
duidelijke wijze aan te geven sein. De landin
gen moeten op een naar het oordeel van de 
commissie regelmatige wijze worden volbracht, 
zonder dat de motor(en) in werking wordt 
(worden) gesteld. 

d. Kunstvluchten. 
Het verrichten van kunstvluchten {lucht

acrobatie) met een vliegtuig van elk der typen 
- zulks behoudens het bepaalde in het eerste 
lid van artikel 43 -, tot het besturen waar
van de candidaat de bevoegdheid wenscht te 
verkrijgen, zoodat bij de commissie de indruk 
wordt gevestigd, dat de candidaat bij ver
schillende kunstvluchten de besturing van het 
vliegtuig meester bl ij ft. 

IL Theoretische eischen. 
a. Vliegtuigen. 
Eenige algemeene kennis van de wetten be

treffende den luchtweerstand en den invloed 
daarvan op draagvlakken, staartvlakken, rich
tingsroeren en luchtschroeven, bepaaldelijk 
van de krachten, die optreden bij het verrich
ten van de meest voorkomende kunstvluchten. 
Kennis betreffende het doe l en de werking van 
de verschillende deelen van het vliegtuig, in 
het bijzonder van de vliegtuigen van de typen, 
tot het besturen waa1·van de candidaat de be
voegdheid wenscht te verkrijgen. 

b. Motoren. 
Eenige algemeene kennis van explosiemo

toren en de werking der samenstellende dee
len ; het regelen van vliegtu igmotoren, in het 
bijzonder van die, ingebouwd in de vliegtuigen 
van de typen, tot het besturen waarvan de 
candidaat de bevoegdheid wenscht te verkrij
gen. 

c. Voorschrift en, enz. 
Kennis van het Luchtverkeersreglement. 
Eenige kennis van internationale I uchtvaart-

wetgeving en buitenlandsche luchtvaartrege
lingen. 

2. Indien de candidaat in het bezit is van 
een geldig vliegbewijs A, Ah, B of Bw, kan 
hij op voorstel van de examencommissie door 
of vanwege Onzen Minister worden vrijgesteld 
van het afleggen van de in het eerste lid , 
onder I, a, b en c, eerste serie, bedoelde proe
ven, alsmede geheel of gedeeltelijk van het 
onderzoek naar de e ischen, als bedoeld in dat 
lid onder II, e. 

H et examen. 

Art. 42. 1. Gedurende het afleggen van de 
practische vliegproeven, bedoerd in artikel 38, 
onder I, die, bedoeld in het eerste l id van 
artikel 39, onder I, a, b, c, eerste serie, en d, 

1 die, bedoeld in het eerste l id van artikel 40, 
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onder I , voor zoover zij overeenstemmen met 
de laatstbedoelde proeven, alsmede die, be
doeld in het eerste lid van artikel 41 , onder 
I, behoort de candidaat zich alleen in het 
vliegtuig te bevinden. 

2. Bij de practische vliegproeven, bedoeld 
in artikel 38, onder I, die, bedoeld in het 
eerste lid van artikel 39, onder I , a, b en c, 
eerste seri e, di e , bedoeld in het eerste 1 id van 
artikel 40, onder I, voor zoover zij overeen
stemmen met de laatstbedoelde proeven, en die , 
bedoeld in het eerste lid van artikel 41, onder 
I , a, b en c, behoort het vliegtuig te zijn be
laden tot ten minste 9/10 van het max imum 
toel aatbare gewicht. 

3. De practische vliegproeven behooren 
binnen den tijd va n ten hoogste één maand 
te worden afgelegd. De candidaat mag zelf de 
volgorde dier proeven bepalen en mag elke 
proef éénmaal herhalen, met uitzondering van 
de proeven, bedoeld in a rtikel 38 , onder I, c, 
die, bedoeld in het eerste lid van artikel 39, 
onder I , c, eerste serie, die, bedoeld in het 
eerste lid van artikel 40, onder I , voor zoover 
zij overeenstemmen met de laatstbedoelde 
proeven en die, bedoeld in het eerste lid van 
artikel 41, onder I , c, eerste serie. 

4. Bij alle practische vliegproeven - met 
uitzondering van die, bedoeld in het eerste lid 
van artikel 39, onder I , c, tweede serie, di e, 
bedoeld in het eerste lid van a rtikel 40, onder 
I , a en b, zoomede die, bedoeld in het eerste 
lid van a rtikel 41, onder I, c, tweede serie, en 
d - moet een barograaf worden medegevoerd, 
waarvan de desbetreffende , door ten minste 
twee leden van de examencomm issie gewaar
merkte, strooken worden gevoegd bij het in 
het tweede lid van artikel 25 bedoelde ver
slag. 

5. Indien in het vliegtuig, waarmede wordt 
afgelegd een der proeven, als bedoeld in arti
kel 38, onder I, a en c, als bedoeld in het 
eerste I id van arti kei 39, onder I , a en c, 
eerste seri e, als bedoeld in artikel 40, onder I , 
voor zoover zij overeenstemmen met de laatst
bedoelde proeven, en a ls bedoeld in het eerste 
lid van artikel 41 , onder I , a en c, ten be
hoeve van eiken zich daarin bevindenden 
motor niet een door de examencommissie goed
gekeurde zelfregistreerende toerenteller is in
gebouwd, kan die commissie, in geval zij mocht 
twijfelen, of de candidaat zich heeft gehouden 
aan de voorwaarden omtrent het bij de lan
ding niet in werking stell en van de (n) 
motor(en), eischen, dat de proef wordt her
haald. 

6. Indien de candidaat bij het examen 
slech ts ten deele aan de eisch en heeft voldaan, 
kan hem, voor het geval hij zich wederom 
aan een examen onderwerpt, op voorstel van 
de examencommissie, door of vanwege Onzen 
Minister, voor zooveel noodig in afwijking 
van het bepaalde in den eersten zin van het 
derde lid, vrijstelling worden verleend van het 
opnieuw a fleggen der ten aanz ien van die 
eischen te voren met gunstigen uitslag afge
legde proeven, indien sedert het tijdstip, waar
op deze zijn volbracht niet meer dan drie 
maanden zijn verloopen . 

7. Voor het geval een candidaat bij het 
examen practische proeven in een vliegtuig 
behoort af te leggen, dan wel bij het afl eggen 

van het examen met betrekking tot de theore
t ische en technische e ischen vliegtuigen en 
vliegtuigmotoren gebruikt dienen te worden, 
is hij gehouden zei f daarin te voorzien. 

8. Bij het a fl eggen van het examen met 
betrekking tot de theoretische en technische 
e ischen mogen de in het vorige lid bedoelde 
vliegtuigen en motoren in algemeenen zin 
slechts dienen voor het doen van aanwijzin
gen omtrent de inrichting en de werking, ook 
van de samenstellende deelen daarvan, zonder 
dat demontage van die vliegtuigen en motoren 
behoeft plaats te vinden. 

9. De candidaat zal slechts tot het a fl eggen 
van de proeven worden toegel aten, indi en hij 
zijn identi teit ten genoegen van de examen
commissie heeft kunnen bewijzen . 

Art. 43. 1. Onze Minister is bevoegd te be
palen, ten aanzien van welke typen van vlieg
tuigen volstaan kan worden met de voor een 
bepaald type gestelde e ischen van practische 
en theoretische bekwaamheid. 

2. De in het vorige lid bedoelde gelijkge
stelde typen worden vermeld in het vliegbe
wijs B, onderscheidenlijk Bw en C. 

Vrijstelling . 

Art. 44. Ten aanzien van personen: 
a. die in het bezit zijn of geweest zijn van 

een door de bevoegde autoriteit in N eder
landsch-Indië, Suriname of Curaçao ·of in het 
buitenland afgegeven bewijs van geschiktheid, 
van overeenkomstigen aard als dat, bedoeld 
in artikel 15 der Luchtvaartwet; 

b. die in het bezit zijn of geweest zijn van 
een door de bevoegde autoriteit in N ederland 
afgegeven bewijs van geschikthe id, als bedoeld 
in a r tikel 15 der Luchtvaa rtwet , of van over
eenkornstigen aard, 

ka n door of vanwege Onzen Minister geheel 
of gedeeltelijk vrijstelling worden verleend 
van het ondergaan van de eerste keuring en 
van het a fl eggen van het examen. 

§ 3. 

B ewijzen van geschiktheid als navigator. 

Art. 45. 1. De navigator heeft tot taak 
de aan boord van vliegtuigen ten behoeve van 
de navigatie noodige werkzaamheden te ver
rich ten en, indien hij niet tevens gezagvoerder 
is, dezen in alle zaken, de navigatie betreffen
de, van raad t9 dienen. 

2. De b.v.g. als nav igator worden onder- · 
scheiden in: 

b. v.g. a ls navigator der tweede klasse en 
b.v.g. als navigator der eerste klasse. 
Art. 46. De bepalingen van de art ikelen 

23 tot en met 30, van artikel 37, van het 
negende lid van a rtikel 42 en van artikel 44 
vinden ten aanzien van de b.v.g. als navigator 
overeenkomstige toepassing, met uitzondering 
van het bepaalde in het derde lid va n artikel 
25 , en, voor wat betreft het bepaalde in het 
tweede lid van artikel 26, met dien verstande, 
dat de b.v.g. als navigator geldig zijn uiter
lijk tot den dag, vall ende voor mannen twee 
jaren en voor vrouwen één jaar na dien van 
de laatste keuring. 

Art. 47. Om in aanmerking te komen voor 
het verkrijgen van één der in a r t ikel 45 
bedoelde bewijzen, onderscheidenlijk voor ver-
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lenging van den termijn van geldigheid van 
een zoodanig bewijs, moet de aanvrager vol
doen aan de ten aanzien daarvan in de arti
kelen 48 tot en met 51 gestelde eischen. 

Art. 48. 1. De algemeene eischen voor de 
b.v.g. als navigator zijn de volgende: 

a. De aanvrager moet den leeftijd van 21 
jaar hebben bereikt en den leeftijd van 45 
jaar niet hebben overschreden. 

b. Van de onder a gestelde leeftijdsgrens 
van 45 jaar kan intusschen op voorstel vai, 
den in het eerste lid van artikel 24 bedoel
den geneeskundige worden afgeweken. 

c. De aanvrager moet tegenover den ge
neeskundige een verklaring afleggen betref
fende zijn persoonlijke anamnese en die zijner 
fami lie en deze verklaring met zijn handtee
kening bekrachtigen. 

d. De aanvrager moet aantoonen, dat hij 
als lid van de bemanning van een vliegtuig 
tijdens de vaart heeft d ienst gedaan ten min
ste gedurende 200 uren, indien de aanvraag 
betreft een b.v.g. als navigator der tweede 
klasse, en ten minste gedurende 500 uren, 
waarvan ten minste 200 uren als navigator 
der tweede klasse, en van deze laatste 200 
uren ten minste 15 uren gedurende den nacht, 
indien de aanvraag betreft een b.v.g. a ls na
vigator der eerste klasse. 

2. Van de eischen, gesteld in het vorige lid 
onder d, kan door of vanwege Onzen Minister 
geheel of gedeeltelijk ontheffing worden ver
leend. 

Art. 49. De eischen van lichamelijke ge
schiktheid voor de b.v.g. als navigator zijn de 
volgende: 

a. Afwezigheid van elke lichamelijke of 
geestelijke ziekte, gebrek of afwijking,_ welke 
kan leiden tot een plotselinge ongesch1kthe1d 
voor het uitoefenen van de taak van den be
trokkene tijdens de vaart. Bij vrouwelijke can
didaten moeten uterus en adnexa geen afwij
kingen vertoonen, welke haar ongeschikt ma
ken voor het uitoefenen van die taak. Elk 
vermoeden op zwangerschap leidt tot onge
schi ktv er ki aring. 

b. Voldoende functie der vier ledematen. 
c. Normale functie van hart, longen, nieren 

en zenuwstelsel. 
d. Een gezichtsscherpte van ten minste 8/10 

op elk oog, zoo noodig met aanwending van 
glazen. of van ten minste 9/10 op één oog en 
ten minste 7/10 op het andere, eveneens zoo 
noodig met aanwending van glazen; een in 
verband met de uitoefening van de taak van 
den betrokkene tijdens de vaart voldoende 
kleuronderscheidingsvermogen. 

e. Een in verband met de uitoefening van 
die taak tijdens de vaart voldoende gehoor
scherpte; vrij zijn van trommelvliesdoorbo
ring; een normaal middenoor; doorgankelijk
heid der tubae Eustachii; een beiderzijds ge
lijk en normaal functionneerend vestibulair 
apparaat. 

/. Vrij zijn van adenoïde vegetaties of ver
grooting der amandelen. 

g. Voldoende weerstandsvermogen tegen 
drukvermindering, overeenkomende met die op 
een hoogte van 5000 M. 

Art. 50. De eischen van bekwaamheid voor 
het b. v.g. a ls navigator der tweede klasse zijn 
de volgende: 

I. Practische eischen. 
Optisch seinen. 
a. Armseinen (systeem Morse): 
het gedurende drie minuten zonder fouten 

kunnen seinen en opnemen van berichten in 
verstaanbare taal. met een snelheid van vij f
tien teekens per minuut. 1 

b. Lich tse inen (systeem Morse): 
het zonder fouten kunnen seinen en opne

men van berichten, zoowel in verstaanbare 
taal als in code of in cijfers, met een snelheid 
van acht woorden per minuut. 1 

IL Theoretische eischen. 
a. Vorm van de aarde; geographische 

coördinaten en hunne aanduiding. 
b. Land- en zeekaarten: het lezen en ge

bruik daarvan; bijzonderheden van de ver
schillende voor de luchtvaart gebruikte kaart-
projecties. _ _ 

c. Aardmagnetisme; samenstellmg, gebruik 
en compensatie van kompassen; foutenbepa-
ling. . . 

d. Gegist bestek met gebrmkmakmg van 
instrumenten voor het bepalen en berekenen 
van de elementen van den snelheidsdriehoek. 

e. Navigatie met behulp van radiopeilin
gen; wijzen van de bepaling van de plaats van 
een luchtvaartuig onder toepassing van de 
noodige correcties. 

/. K ennis van het Luchtverkeersreglement; 
voldoende kennis van internationale luchtvaart
wetgeving en buitenlandsche luchtvaartrege
lingen; kennis van de bepalingen ter voor
koming van aanvaring, voor de scheepvaart 
vastgesteld, en van de bekendmakingen _ten 
behoeve van navigators aan boord van vlieg
tuigen . 

g. Meteorologie: beginselen, waarol? de 
verschillende meteorologische waarnemmgen 
berusten; organisatie van den weerberichten
dienst voor de luchtvaart; begmselen van de 
weervoorspelling; samenstell ing en beoordee
ling van synopt_ische weerkaarten. . 

h . Optisch semen: grondige kenms van de 
toepassing der in gebruik zijnde wijze van be
richtenwisseling door middel van licht- en an
dere seinen; begrip omtrent de inrich_ting en 
het gebruik van het internationale semboek; 
kennis van de benaming en de kleuren van de 
internationale seinvlaggen; het lezen van vlag-
geseinen. . . 

i. Eenig begrip van de toepassmg van de 
radiotelefonie en -telegrafie, voor zoover noo-
dig in verband met de navigatie. . 

Art. 51. De eischen van bekwaamheid voor 
het b. v.g. als navigator der eerste klasse zijn 
de volgende: .. _ 

a. Vorm der aarde ; beCIJ fermg van koers 
en verheid. 

b. Land- en zeekaarten: beginselen van de 
samenstelling der voor de luchtvaart gebrui
kelijke projecties. 

c. Getijden: elementaire theorie en voo_1;
spelling van het getijde door middel van get1J
tafels. 

1 De woorden, cijfergroepen enz. behooren 
zoodanig te worden gekozen, dat zij een ge
middel de van vijf letters, cijfers of teekens 
hebben. 
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d. Astronomisch bestek: bekendheid met de 
verschillende wijzen om de plaats van een 
vliegtuig te bepalen; gebruik van tafels, dia
grammen en instrumenten voor de plaatsbe
paling; onderhoud van instrumenten; kennis 
van het maken van de noodige becijferingen. 

e. Meteorologie: meer gevorderde kennis 
ten aanzien van de onderdeelen, als vermeld 
in artikel 50, onder II, g. 

f. Eenige kennis van de beginselen van de 
radiotelefonie en -telegrafie. 

g. Algemeene kennis van de behandeling 
van de explosie-motoren, bij de luchtvaart in 
gebruik. 

§ 4. 

Bewijs van geschiktheid als werktuigkundige. 
Art. 52. De bepalingen van de artikelen 

23 tot en met 30, van artikel 37, van het 
zevende, achtste en negende lid van artikel 
42, en van de artikelen 43 en 44 vinden ten 
aanzien van het b.v.g. als werktuigkundige 
overeenkomstige toepassing, met dien verstan
de: 

a. dat het bewijs slechts geldig is ten aan
zien van werkzaamheden, verricht in vliegtui
gen van het type, op het bewijs aangegeven, 
en 

b. dat het bewijs geldig is uiterlijk tot den 
dag, vallende voor mannen twee jaren en voor 
vrouwen één jaar na dien der laatste keuring. 

Art. 53. Om in aanmerking te komen voor 
het verkrijgen van het b.v.g. a ls werktuig
kundige, onderscheidenlijk voor verlenging van 
den termij n van geldigheid van een zoodanig 
bewijs, moet de aanvrager voldoen aan de in 
de artikelen 54, 55 en 56 gestel de eischen. 

Art. 54. De algemeene eischen voor het 
b.v.g. als werktuigkundige zijn de volgende.: 

a. De aanvrager moet den leeftijd van 19 
jaar hebben bereikt en den leeftijd van 45 
jaar niet hebben overschreden. 

b. Van de onder a gestelde leeftijdsgrens 
van 45 jaar kan intusschen op voorstel van 
den in het eerste I id van artikel 24 bedoelden 
geneeskundige worden afgeweken. 

c. De aanvrager moet tegenover den ge
neeskundige een verklaring afleggen betref
fende zijn persoonlijke anamnese en die zijner 
familie en deze verklaring met zijn handtee
kening bekrachtigen. 

Art. 55. De eischen van lichamelijke. ge, 
schiktheid voor het b.v.g. als werktuigkundige 
komen overeen met de eischen, vermeld in 
artikel 49. 

Art. 56. De eischen van bekwaamheid voor 
het b.v.g. als werktuigkundige zijn de volgen
cle: 

Voldoende bekwaamheid en practische er
'Varing voor het uitvoeren van de noodige 
werkzaamheden tijdens de vlucht aan boord 
van een vliegtuig van het type, op het bewijs 
vermeld. 

§ 5. 
Bewijzen van geschiktheid als rnàiotelefonist 

en als radiotelegrafist. 
Art. 57. De bepalingen van de artikelen 

23 tot en met 30, van artikel 37, van het 
negende lid van artikel 42 en van artikel 44 
vinden ten aanzien van het b.v.g. a ls radio
telefonist en het b. v.g. als radiotelegraf ist 

overeenkomstige toepassing, met dien verstan
de, dat de bewijzen geldig zijn uiterlijk tot 
den dag, vallende voor mannen twee jaren 
en voor vrouwen één jaar na dien der laatste 
keuring. 

Art. 58. Om in aanmerking te komen voor 
het verkrijgen van het b. v.g. a ls radiotelefo
nist of het b.v.g. als radiotelegrafist, onder
scheidenlijk voor verlenging van den termijn 
van geldigheid van een zoodanig bewijs, moet 
de aanvrager vol doen, voor wat het eerstge
noemde bewijs betreft, aan de in de artikelen 
59 en 60, en, voor wat betreft het laatstge
noemde bewijs, aan de in de artikelen 59 en 
61 gestelde eischen. 

Art. 59. 1. De algemeene eischen en de 
eischen van lichamelijke ge chiktheid voor het 
b.v.g. als radiotelefonist en het b.v.g. als 
radiotelegrafist komen overeen met de e ischen, 
onderscheidenlijk vermeld in artikel 54 en ar
tike l 49. 

2. Bovendien moet de aanvrager kunnen 
aantoonen gedurende ten minste 50 uren dienst 
te hebben gedaan in een vliegtuig a ls radio
telefonist, onderscheidenlijk radiotelegrafist, 
onder het onmiddellijk toez icht van den hou
der van een b.v.g. a ls radiotelefonist, onder
scheidenlijk radiotelegrafist. 

3. V an de eischen, gesteld in het vorige 
lid, kan door of vanwege Onzen Minister ge
heel of gedeeltelijk ontheffing worden ver
leend. 

Art. 60. De eischen van bekwaamheid voor 
het b.v.g. als radiotelefonist zijn de volgende: 

a. Eenige kennis van de beginselen der 
radiotelefonie en -telegrafie , alsmede van de 
bediening en de werking der gebruikelijke 
ontvang- en zendtoestellen. 

b. H et vlot per telefoon kunnen overbren
gen en opnemen van berichten. 

c. K ennis van de op het radiotelefonische 
verkeer van toepassing zijnde voorschri ften, 
in het bijzonder van die, wel ke voor de lucht
vaart van belang zijn en van die betreffende 
de veiligheid van menschenlevens. 

Art. 61. De eischen van bekwaamheid voor 
het b.v.g. als radiotelegrafist zijn de volgende: 

a. Elementaire theoretische en practische 
kennis van de electriciteit, van de radiotele
fonje en -telegrafie, alsmede kennis van de 
regeling en de werking der gebruikelijke ont
vang- en zendtoestellen. 

b. Elementaire kennis van de werking der 
bijbehoorende toestellen, zooals motorgenera
toren, accumulatoren, enz., dienende voor het 
in werking brengen en de regeling van de 
onder a genoemde toestellen. 

c. Voldoende practische kennis om bij sto
ring van de toestellen eenvoudige herstellin
gen te kunnen uitvoeren. 

d. H et seinen en op het gehoor opnemen 
van codegroepen (samengesteld uit letters, 
cijfers en leesteekens), met een snelheid van 
16 groepen per minuut en van een tekst in 
verstaanbare moedertaal met een snelheid van 
20 woorden per minuut. Elke codegroep moet 
bestaan uit 5 teekens, waarbij elk cij fer of 
leesteeken voor 2 teekens geldt. De woorden 
van den tekst in verstaanbare moedertaal moe
ten gemiddeld uit 5 teekens bestaan. 

e. Kennis van de op het radiotelefonische 
en -telegrafische verkeer van toepassing zijnde 
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voornchriften, in het bijronder van die welke 
voor de luchtvaart van belang zijn, en ~an die 
betreffende de veiligheid van menschenlevens. 

/. Eenige kennis van de algemeene aard
rijkskunde. 

g. Het vlot per telefoon kunnen overbren
gen en opnemen van berichten. 

h. Kennis van de voor luchtvaartweerbe
richten gebruikelijke coden. 

AFDEELING II. 

Leden van de bemanning van 
v r ij e b a I I o n s. 

Art. 62. l. De in artikel 15 der Luchtvaart
wet bedoelde bewijzen van geschiktheid van de 
leden der bemanning worden, ten aanzien van 
de uitoefening van de luchtvaart met vrije 
ballons, enkel vereischt voor dengene, die aan 
boord van een vrijen ballon zelfstandig de 
vaart leidt. 

2. H et bewijs wordt aangeduid met b.v.g. 
als ballonvoerder. 

3. Het in het vorige lid bedoelde b.v.g. , 
hetwelk is van het door Onzen Minister vast 
te stellen model, wordt uitgereikt aan ieder. 
die daartoe een aanvraag indient, mits hij 
blijkt te voldoen aan de in artikel 63 tot en 
met artikel 66 gestelde eischen. 

Art. 63. De bepalingen van a rtikel 21. van 
de artikelen 23 tot en met 30, van artikel 37, 
van het zevende en negende lid van artikel 
42 en van artikel 44 vinden ten aanzien van 
het b.v.g. als ballonvoerder overeenkomstige 
toepassing. met dien verstande dat: 

a. het bewijs geldig is uiterlijk tot den dag, 
vallende twee jaar na. dien der laatste keuring; 

b. het bewijs niet wordt verlengd, tenzij is 
gebleken, dat de aanvrager gedurende de 
laatste drie jaren voorafgaande aan den dag, 
waarop de geldigheidsduur eindigt, als ballon
voerder ten minste één vaart heeft geleid. 

Art. 64. De algemeene eischen voor het 
b.v.g. als ballonvoerder zijn de volgende: 

a. De aanvrager moet den leeftijd van 18 
jaar hebben bereikt. 

b. De aanvrager moet tegenover den ge
neeskundige een verklaring afleggen betref
fende zijn persoonlijke anamnese en die zijner 
familie en deze verklaring met zijn handtee
kening bekrachtigen. 

c. De aanvrager moet ten genoegen van de 
in artikel 25 genoemde commissie aantoonen, 
dat hij voldoende ervaring in zake ballonvaren 
bezit, en dat hij vijf ballonvaarten heeft me
degemaakt, waaronder één vaart bij nacht en 
één vaart, welke is geëindigd met een landing 
onder moeilijke omstandigheden. 

d. De aanvrager moet bovend ien onder het 
onmiddellijk toezicht van een houder van een 
geldig b.v.g. als ballonvoerder, lid der in ar
tikel 25 bedoelde commissie. een ballonvaart 
hebben geleid. die ten minste drie uren heeft 
geduurd en waarbij een hoogte van ten min
ste 2500 M. is bereikt. 

Art. 65. De eischen van lichamelijke ge-
8chiktheid voor het b.v.g. als ballonvoerder 
zijn de volgende: 

a.. Afwezigheid van elke lichamelijke of 
geestelijke ziekte, gebrek of afwijking. welke 
kan leiden tot een plotselinge onireschiktheid 
voor het besturen van een ballon. Bij vrouwe-

' lijke candidaten mogen uterus en adnexa geen 
afwijkingen vertoonen, welke haar ongeschikt 
maken voor het besturen van vrije ballons. 
Elk vermoeden op zwangerschap leidt tot on• 
geschiktverklaring. 

b. Voldoende functie van de vier Iedema• 
ten. 

c. Normale functie van hart, longen, nie
ren en zenuwstelsel. 

d. Een gezichts cherpte van ten minste 6/10 
op elk oog, zoo noodig met aanwending van 
glazen; voldoende stereo copisch zien voor het 
schatten van onder! inge afstanden; normaal 
blik- en gez ichtsveld; een voldoende kleur
onderscheidingsvermogen; afwezigheid van 
nachtblindheid. 

e. Een in verband met de uitoefening van 
zijn taak voldoende gehoorscherpte; een nor
maal middenoor; voldoende doorgankelijkheid 
der tubae Eustachii; vrij zijn van trornmel
vliesdoorboring. 

/. Vrij zijn van adenoïde vegetaties of ver• 
grooting der amandelen; voldoende neusdoor• 
gankelijkheid. 

g. Een voldoende weerstandsvermogen heb
ben tegen druk- en temperatuursverlaging, 
overeenkomende met die op een hoogte van 
ten minste 5000 M. 

Art. 66. De eischen van bekwaamheid voor 
het b.v.g. als ballonvoerder zijn de volgende: 

a. Algemeene kennis omtrent de behande
ling van den ballon en het ballonvaren, om
trent het uitleggen, het vullen en het optui
gen van den ballon het leiden van een op
stijging en het gebr;,ik van de instrumenten, 
alsmede omtrent de voorzorgen, te nemen 
tegen koude, en omtrent het gebruiken van 
zuurstof in hoogere luchtlagen. 

b. Voldoende kennis van de atmosferische 
invloeden en de meteorologie in verband met 
de luchtvaart. 

c. Voldoende kennis van het Luchtverkeers
reglement, voor zoover voor een ballonvoerder 
noodig; eenige kennis van internationale lucht
vaartwetgeving. 

d. Kennis van kaartlezen; oriënteering. 

AFDEELI G III. 

S a m e n s t e 1 1 i n g v a n d e b e m a n
n i n g van een v I i e g tuig. 

Art. 67. In een verkeersvliegtuig, dat een 
vlucht maakt van meer dan vijf uur, moeten 
twee bestuurders, voorzien van het vliegbe
wijs B , aanwezig zijn. 

Art. 68. l. Indien een verkeersvliegtuig 
een vlucht maakt van: 

a. meer dan 160 ICM. over land; 
b. meer dan 160 K.M., doch niet meer dan 

800 K.M. ,- over volle zee; 
c. meer dan 25 K.M., doch niet meer dan 

800 K.M., bij nacht, 
moet in dat vliegtuig een lid van de beman

ning aanwezig zijn, dat in het bezit is van 
een geldig bewijs als navigator der tweede 
klasse. 

2. Indien een verkeersvliegtuig een vlucht 
maakt van meer dan 800 K.M. : 

a. over volle zee; 
b. bij nacht, 
moet in dat vliegtuig een lid van de be

manning aanwezig zijn, dat in het bezit 18 
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van een geldig bewijs als navigat.or der eerste 
klasse. 

3. De bestuurder van een verkeersvliegtuig, 
die in het bezit is van een geldig bewijs als 
navigat.or der eerste klasse of der tweede 
klasse, mag, ook indien hij de eenige aan 
boord van het vliegtuig aanwezige bestuurder 
is, den dienst van navigator vervullen in ge
vallen, als in het eerste en tweede lid om
schreven, mits de vlucht zal worden gemaakt: 

a. bij dag over land; 
b. bij dag over een afstand van niet meer 

dan 800 K.M. over volle zee; 
c. bij nacht langs een door het bevoegde 

gezag erkende luchtroute, indien deze naar 
het oordeel van Onzen Minister afdoende van 
verlichting en bebakening is voorzien. 

4. Een lid der bemanning, zijnde bestuur
der van een verkeersvliegtuig, dat een vlucht 
maakt: 

a. van meer dan 800 K.M. over volle zee ; 
b. bij nacht, niet langs een route, als be

doeld onder c van het vorige lid, 
mag niet den dienst van navigat.or vervul

len, tenzij een a ndere bevoegde bestuurder 
aan boord aanwezig is, die in dat geval de 
besturing verricht. 

Art. 69. In het voorgaande a rtikel wordt 
verstaan onder : 

a. een vlucht bij nacht: een vlucht in den 
tijd, vallende tusschen een uur na zonsonder
gang en een uur voor zonsopkomst; 

b. een vlucht over volle zee: een vlucht 
waarbij het vliegtuig zich te eeniger tijd op 
een afstand van meer dan 100 K .M. uit de 
kust bevindt. 

Art. 70. 1. I ndien de bemanning van een 
vliegtuig uit meer dan één l id bestaat, zal de 
e igenaar een der leden als gezagvoerder aan
wijzen. 

2. H et is den gezagvoerder van een ver
keersvliegtuig verboden zich met dat vlieg
tuig in de lucht te bevinden, indien ten aan
zien van dat vliegtuig niet voldaan is aan 
het bepaalde in de artikelen 67 en 68. 

Art. 71. Van de bepalingen van deze af
deeling kan door of vanwege Onzen Minister 
geheel of gedeeltelijk ontheffing worden ver
leend. 

AFDEELING IV. 
0 p I e i d i n g v a n v I i e g t u i g

b e s t u u r d e r s. 
Art. 72. 1. H et ·is verboden zonder ver

gunning van Onzen Minister een school voor 
de opleiding van bestuurders van vliegtuigen 
op te richten of te houden of op andere wijze 
personen tegen betaling onderwijs te geven 
in het besturen van vliegtuigen. 

2. Bij de beoordeeling van de vraag, of 
vergunning zal worden verleend, zal Onze 
Minister rekening houden met de behoefte aan 
nieuwe gelegenheid tot zoodanige opleiding. 

Art. 73. Onze Minister is bevoegd aan de 
vergunning, in het vorige artikel bedoeld , 
voorwaarden te verb inden, waaronder niet mo
gen ontbreken voorwaarden met betrekking 
rot den leeftijd van de leerlingen, de geschikt
heid dergenen, die onderwijs geven in het be
sturen van vliegtuigen, de bij de opleiding te 
bezigen vliegtuigen en het toezicht op die 
opleiding. 

HOOFDSTUK V. 

Toezicht 01, luchtvaartmaterieel. 

AFDEELING I. 

Alg emeene voorschriften voor 
d e b eo ord ee l ing va n de lucht
w a a r d i g h e i d • e n d e d e u g d e I ij k-

h ei d va n vliegtuigen en 
motoren. 

§ 1. 

Algemeene bepalingen . 

Art. 74. Ten aanzien van de uit.oefe
ning van de ·luchtvaart met . vliegtuigen wor
den, behalve de bewijzen van luchtwaardig
heid, bedoeld in artikel 15 der Luchtvaartwet, 
hieronder b.v.!. genoemd, uitgereikt bewijzen 
van deugdelijkheid van vliegtuigen en bewij
zen van deugdelijkheid van mot.oren, hieronder 
b.v.d. genoemd. 

Art. 75. H et b.v.!. heeft betrekking op een 
volledig vliegtuig, d .w.z. een vliegtuig met 
een voortstuwingsinrichting en met de voor 
een veilige navigatie noodige uitrusting. 

Een b.v.d. van een vliegtuig heeft betrek
king op een serievliegtuig, dat onder t.oezicht 
is gebouwd, doch waarmede nog niet de noo
dige vliegproeven hebben plaats gehad. H et 
vliegtuig behoeft, om een b.v.d. te krijgen, 
niet van een voortstuwingsinrichting, noch van 
de in de vorige alinea bedoelde uitrusting te 
zij n voorzien. 

De uitgifte van bewijzen als het laatstbe
doelde geschiedt onder meer om te voorzien 
in de gevallen, dat een fabrikant vliegtuigen, 
als waarvan in het vorige lid sprake is, nog 
niet tot onmiddellij k gebruik wenscht te be
stemmen, doch in voorraad wenscht te hou
den of, anders dan door de lucht, naar het 
buitenland wenscht uit te voeren, of eindelijk 
met het oog op levering met buitenlandsche 
bestemming, na een hier te lande ten over
staan van een bui tenlandsche afnamecommis
sie gehouden proefneming. 

Art. 76. B.v.!. en b.v.d., als bedoeld in 
artikel 74, van het door Onzen Minister vast 
te stellen model, worden aan ieder uitgereikt, 
die daartoe een aanvraag indient bij het 
Departement van W aterstaat, mits gebleken 
zal zijn, dat aan de voorwaarden ter zake, in 
of krachtens de bepalingen van dit hoofdstuk 
gesteld, is voldaan. 

Art. 77. 1. De beoordeeling, of onder
scheidenlijk ten behoeve van een vliegtuig en 
van een mot.or een bewijs, a ls in artikel 76 
bedoeld, kan worden afgegeven, geschiedt, 
met inachtneming van het bepaalde in dat 
artikel, naar de volgende beginselen: 

a. H et vliegtuig, onderscheidenlijk de mo
t.or, moet zijn ontworpen met inachtneming 
van bepaalde eischen met betrekking tot de 
veiligheid. 

b. Elk nieuw type vliegtuig en elk nieuw 
type motor moet na gereedkoming worden 
onderworpen aan één of meer proeven, wat d~ 
vliegtuigen betreft, o. m. in de vaart, waarb11 
het vliegtuig, onderscheidenlijk de mot.or, aan 
bepaa lde m inimum-eischen zal moeten vol-
doen. · 

Ten aanzien van volgende exemplaren van 
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hetzelfde type kunnen sommige van die proe
ven achterwege blijven, dan wel lichter van 
aard zijn. 

c. De samenstelling van elk vliegtuig en 
van eiken motor moet, voor wat het te ge
bruiken materiaal en de wijze van bewerking 
betreft, worden goedgekeurd. Het Rijkstoe
zicht op den bouw, op het gebruikte mate
riaal en op het in elkander zetten van onder
deelen ten aanzien vai:J. de vliegtuigen, de 
motoren en de reservedeelen daarvan, alsook 
op de tijdens den bouw te nemen proeven, 
geschiedt in het algemeen door toezicht op de 
werkwijze van de fabriek. Het rechtstreeksche 
Rijkstoezicht op de fabricatie kan worden 
beperkt, naarmate de organisatie van de fa
briek een beteren waarborg biedt voor een 
goede uitvoering. 

d . Het vliegtuig moet zijn uitgerust met de 
instrum enten, die voor een veilige navigatie, 
in verband met zijn bestemming, noodig zijn. 

e. Indien het vliegtuig of de motor in het 
buitenland onder toezicht van het daartoe be
voegde gezag, dan wel hier te lande of in het 
buitenland onder toezicht van een door het 
bevoegde gezag daartoe gemachtigd controle
bureau is gebouwd, behoeft het Rijkstoez icht 
op den bouw niet te gesch ieden en kunnen de 
proeven, bedoeld onder b, geheel of gedeelte
lijk achterwege blijven, een en ander ter be
oordeeling van of vanwege Onzen Minister. 

2. H et Rijkstoezicht op het behoud van de 
luchtwaardigheid van een vliegtuig of van de 
deugdelijkheid van een motor geschiedt door 
het van tijd tot tijd onderzoeken van den 
staat, waarin het vliegtuig, onderscheidenlijk 
de motor, zich bevindt. 

Geldt het de vliegtuigen en motoren van een 
luchtvaartbedrijf, dan wordt toezicht uitgeoe
fend op den technischen dienst van dat bedrijf 
en op de wijze, waarop deze dienst het mate
rieel onderhoudt. H et rechtstreeksche Rijks
toezicht op het onderhoud kan worden be
perkt, naarmate de organisatie van den tech
nischen dienst een beteren waarborg biedt 
YOOr een goed onderhoud. 

Art. 78. In de volgende artikelen wordt 
verstaan onder: 

type-vliegtuig: een vliegtuig, hetv,elk wordt 
of is gebouwd als eerste van een bepaald 
type; 

serie-vliegtuig: een vliegtuig, hetwelk wordt 
of is gebouwd van gel ijksoortige materialen 
als het type-vliegtuig en gelijk aan het type
vliegtuig, dan wel met zoodanige kleine af
wijkingen ten aanzien daarvan, als door of 
vanwege Onzen Minister zijn toegelaten; 

type-motor: een motor, welke wordt of is 
gebouwd als eerste van een bepaald type; 

serie-moto,·: een motor, welke wordt of is 
gebouwd van gelijksoortige materialen als de 

. type-motor en gelijk aan den type-motor, dan 
wel met zoodanige kleine afwijkingen ten aan
zien daarvan, a ls door of vanwege Onzen Mi
nister zijn toegelaten. 

Art. 79. De vliegtuigen worden, in verband 
met de wijze, waarop en het doel, waarvoor 
zij gebouwd worden, verdeeld over drie cate
gorieën. 

Categorie I omvat die vliegtuigen, aan wel
ker con tructie slechts eischen zijn gesteld ten 
opzichte van "normaal" vliegen, zoodat met 

die vliegtuigen geen kunstvluchten mogen 
worden gedaan. 

Categorie II omvat die vliegtuigen, aan 
welker constructie zoodanige eischen zijn ge
steld , dat met die vliegtuigen kunstvluchten 
mogen worden gedaan. 

Categorie III omvat die vliegtuigen, welke 
voor een bijzonder doel of onder bijzondere 
omstandigheden zijn gebouwd en die, onder 
voorbehoud als door of vanwege Onzen Mi
nister voor ieder geval afzonderlijk te bepa
len, tot de uitoefening van de luchtvaart kun
nen worden toegelaten, en wel tot "normaal" 
vliegen, dan wel mede tot het doen van kunst
vluchten, terwij l zij niet ten volle voldoen 
aan de eischen, voor de v1iegtuigen onder
scheidenlijk van Categorie I en Categorie II 
gesteld. Omtrent de reden, waarom een bewijs 
in Categorie III wordt uitgereikt, en omtrent 
het in den vorigen zin bedoelde voorbehoud 
wordt een aanteekening op het b. v.i. gesteld, 
terwijl daarbij wordt aangeteekend, of kunst
vluchten met dat vliegtuig worden toegelaten. 

Tot deze categorie kunnen o. a. behooren 
vliegtuigen, bepaaldelijk gebouwd voor het 
deelnemen aan wedstrijden, voor het houden 
van demonstraties, voor het doen van bepaalde 
reizen, enz. 

Art. 80. Het is verboden als gezagvoerder 
kunstvluchten te verrichten met een vliegtuig, 
waarvoor niet is uitgereikt een b.v.!. van 
Categorie II, dan wel van Categorie III met 
een aanteekening, dat kunstvluchten met dat 
vliegtuig worden toegelaten. 

§ 2. 

D e behandeling ·van aanvragen. 

Art. 81. De aanvraag tot het verkrijgen 
van een der in artikel 76 bedoelde b.v.!. 
en b.v.d. geschiedt door indiening bij het 
Departement van Waterstaat van een behoor
lijk ingevuld en onderteekend formul ier, waar
van exemplaren bij dat Departement koste
loos verkrijgbaar zijn. 

Art. 82. 1. Betreft de aanvraag een vlieg
tuig of een motor, als bedoeld in het eerste 
lid onder e van artikel 77, dan worden bij de 
aanvraag overgelegd bescheiden, waaruit het 
resultaat van het daar bedoelde toezicht blijkt. 
Geëischt kan worden, dat bovendien verdere 
gegevens en teekeningen moeten worden over
gelegd en dat het vliegtuig of de motor aan 
sommige der in Afdeeling II van dit hoofd
stuk bepaalde proeven moet worden onder
worpen. 

2. Betreft de aanvraag een vliegtuig of een 
motor, als in het eerste lid bedoeld, waarmede 
reeds eenigen t ijd de luchtvaart is uitgeoefend, 
dan behooren gegevens omtrent het gebruik, 
alsook omtrent het toezicht door de bevoegde 
autoriteit, onder wier controle het vliegtuig 
of de motor tijdens dat gebruik heeft gestaan, 
mede te worden overgelegd. 

3. Betreft de aanvraag voor een b.v.!. een 
vliegtuig dat voorzien is van een geldig 
b.v.d., d~n zal door of vanwege Onzen Minis
ter worden bepaald, aan welke proeven het 
vliegtuig dient te worden onderworpen. 

Art. 83. 1. Voor het verkrijgen van een 
bewijs voor een ander vliegtuig of een ande
ren motor, dan bedoeld in het eerste lid van 
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.artikel 82, behoort de aanvraag in het alge
meen te worden ingediend, voordat met den 
bouw wordt begonnen. 

2. Betreft de aanvraag een type-vliegtuig, 
dan moeten de volgende gegevens worden 
overgelegd: 

a. Hoofdteekeningen van het vliegtuig bij 
voorkeur uitgevoerd volgens de voorschrï'ften 
van het Centraal Normali atie-bureau, in wel
ke teekeningen de voornaamste maten zijn op
genomen en waaruit duidelijk de voor de be
oordeeling noodige gegevens kunnen worden 
gevonden. Aangegeven moeten o. m. worden: 

1 °. de plaats van het zwaartepunt van het 
volbelaste vliegtuig; 

2°. de plaats van het zwaartepunt bij het 
vliegtuig zonder bedrijfsstoffen en zonder nut
tigen last (d.w.z. het ledige vliegtuig met alle 
vast ingebouwde deelen, de noodzakelijke uit
rusting, de bemanning en c. q. het koelwater); 

3°. de grootte der gewichten van de belang
rijkste deelen, welke te zamen het vliegtuig
gewicht vormen en de plaats van het zwaarte
punt dier deelen. 

lnpl aats van met het aanbrengen van de 
gegevens op de teekeningen, kan genoegen 
worden genomen met een berekening van de 
ligging van het zwaartepunt in de onder 1 en 
2 bedoelde gevallen. 

b. D tai lteeken ingen van de voornaamste 
onderdeelen met volledig ingeschreven maten 
en , indien dit voor de beoordeeling noodig is, 
van bijzondere constructies, welke teekeningen 
bij voorkeur uitgevoerd moeten zijn volgens 
de voorschriften van het Centraal Iormal isa
tie-bureau. Hierbij moet o. m. eene duidelijke 
teekening ingezonden worden van a lle pijp
leidingen voor brandstof, olie en water, zooals 
deze in het vliegtu ig worden aangebracht, 
eventueel door één of meer schematische tee
keningen aangevuld. 

c. E en opgaaf van de e igenschappen der 
materialen, uit welke de verschillende dealen 
worden vervaardigd. 

d. Een opgaaf van de voornaamste aero
dynamische eigenschappen van vliegtuig en 
vleugel(s). 

e. Een sterkteberekening ( in tweevoud). 
uit welke moet bl ijken, dat aan de voorschrif
ten voor de sterkte van vliegtuigen, a ls be
doeld in Afdeeling II van dit hoofdstuk, 
wordt voldaan. 

3. Voor zoover de gegevens, bedoeld in het 
tweede lid, niet reeds bij de aanvraag kunnen 
worden overgelegd, zullen zij worden inge
diend op een zoodanig tijdstip, dat de beoor
deel ing van de gegevens ten genoegen van 
Onzen Minister t ijdig kan plaats hebben, in 
verband met den voortgang van den bouw 
van het vliegtuig. 

4. Van de teekeningen moeten twee stellen 
ingediend worden. 

5. Betreft de aanvraag een serie-vliegtuig, 
dan kan verwezen worden naar de bij de aan
vraag voor het bewijs voor het type-vliegtu ig 
overgelegde gegevens. 

.6. Ligt het in het voornemen ten aanzien 
v~_n den bouw van het ser ie-vl iegtuig af te 
w1Jken van de gegevens, overgelegd ten aan
zien van het betrekkelijke type-vliegtuig, dan 
behooren van de afwijkingen de noodige ge
gevens ter beoordeeling te worden overgelegd. 

Indien afwijkingen, zulks ter beoordeel ing van 
of vanwege Onzen l\finister, daartoe van vol
doende beteekenis zijn , zal het vliegtuig niet 
als serie-vl iegtuig worden gekeurd, doch zal 
een aanvullende type-keuring, aans lui tende 
aan het onderzoek van het type-vliegtuig, wor
den verricht. 

7. Ten aanzien van de gegevens, welke voor 
het ve rkrijgen van een bewijs voor een type
motor moeten worden overgelegd, zu llen, wan
neer daartoe een aanvraag inocht worden 
ingediend, door Onzen Minister voor dat ge
val aanwijzing n worden gegeven. 

8. Indien deelen van het vliegtuig of van 
den motor geheel overeenkomen met deelen 
van vroeger gebouwde v liegtu igen of moto
ren, waarvan voldoende gegevens bij het De
partement van Waterstaat bekend zijn, of in
d ien uitkomsten van modelproeven van het 
vliegtuig overgelegd worden, . kan ten aan
zien van die deelen of van die proeven worden 
verwezen naar de bedoelde gegevens omtrent 
die vliegtuigen of motoren, onderscheidenlijk 
naar de bij de modelproeven verkregen uit
komsten. Door of vanwege Onzen Minister 
wordt besli st, in hoeverre met die verwijzing 
genoegen kan worden genomen. 

9. Ten aanzien van reeds a fgebouwde vlieg
t uigen en motoren, die niet onder het toezicht 
zijn gebouwd, als bedoeld in het eerste lid 
van artikel 82, of onder Rijkstoezicht hier te 
lande ingevolge de voorschr iften van dit 
hoofdstuk, zal in elk geval a fzonderlijk wor
den beoordeeld, of en onder welke voorwaar
den een b.v.!., onderscheidenlijk een b.v.d., 
kan worden uitgereikt. 

Art. 84. Is de aanvraag, a ls bedoeld in 
artikel 83, in orde bevonden, dan wordt den 
aanvrager medegedeeld, dat hij met den bouw 
kan beginnen. 

Art. 85. 1. I ndien het schriftelijk inge
wonnen oordeel van den Inspecteur over de 
luch twaardigheid of de deugdelijkheid van 
een vliegtuig of over de deugdelijkheid van 
een motor, in verband met de voorsch riften 
van deze regeling, gunstig luidt en ook overi
gens aan die voorschriften is voldaan, wordt 
overgegaan tot uitreiking van een b.v.!. of een 
b.v.d. 

2. Een duplicaat van het b.v.!. of van het 
b.v.d. wordt op het Departement van Water
staat gehouden, om te dienen bij de ver
lenging van den geldigheidsduur, a ls bedoeld 
in artikel 93. 

§ 3. 

B eoordeeling van de luchtwaardigheid en 
deugdelijkheid. 

Art. 86. 1. De beoordeeling van de lucht
waardigheid of deugdelijkheid van vlieg
tuigen en van de deugdelijkheid van motoren 
geschiedt, op de wijze als in artikel 77 aan
gegeven, naar de in dit hoofdstuk gestelde 
voorschriften en overigens naa r aanwijzingen 
van of vanwege Onzen Minister, door den In
specteur. Door of vanwege Onzen Minister kan 
in bijzondere gevallen afwijking van deze 
voorschriften worden toegestaan. Omtrent die 
afwijkingen wordt een aanteekening op het 
b.v.!., onderscheidenl ijk het b.v.d., gesteld. 

2. V an de voor de beoordeeling van de 
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luchtwaardi gheid of deugdelijkheid verkregen 
gegevens en de uit.slagen van de daartoe ge
houden proeven mogen aan buitenstaanders 
geen mededeelingen worden gedaan. 

Art. 87. De kosten, verbooden aan het ne
men van proeven, en het daaraan verbonden 
risico worden gedragen door den aanvrager 
van het b.v.!. of het b.v.d., met uitzondering 
van het risico voor het bij de proefnemingen 
betrokken Rijkspersoneel. 

Art. 88. 1. Voor het toezicht op het onder
houd van in gebruik zijnde vliegtuigen en 
motoren, waarvoor een b.v.!., onderscheiden
lijk een b.v.d., is afgegeven, kan de Inspec
teur te allen tijde verzoeken het vliegtuig of 
den motor te zijner beschikking te stellen. 

2. De Inspecteur zal daarbij, met betrek
king tot den tijd en de plaats van het onder
zoek, zooveel mogelijk rekening houden met 
de belangen van den eigenaar. 

3. Bevindt zich het vliegtuig in het buiten
land, dan kan in bijzondere gevallen, voor zoo
ver op dit punt niet door een met het land, 
waar dat vliegtuig zich bevindt, getroffen 
regeling wordt voorzien, worden verlangd, dat 
het vliegtuig voor het onderzoek hier te lande 
terug keert. 

Art. 89. 1. De e igenaar van een vliegtuig 
of een motor is verplicht aan het Departement 
van Waterstaat: 

a. er onmiddellijk kennis van te geven, 
wanneer het vliegtuig of de motor schade heeft 
beloopen, welke van blijvenden invloed zqu 
kunnen zijn op de luchtwaardigheid of deug
delijkheid; 

a. er onmiddellij k kennis van te geven, 
wanneer een vliegtuig of een motor een zoo
danige herstelling zal ondergaan of in vorm 
of samenstelling zoodanig gewijzigd zal wor
den, dat de luchtwaardigheid of de deugde
lijkheid daardoor zou kunnen worden beïn
vloed; 

c. er binnen zeven dagen kennis van te ge
ven, wanneer het v!Jegtuig of de motor te 
niet is gegaan of voor goed buiten gebruik 
wordt gesteld, in het laatste geval onder over
legging van het b.v.!. of het b.v.d. 

2. Is herstelling van een vliegtuig of van 
een motor in een geval, als in het eerste lid 
onder a bedoeld, van voorloopigen aard ge
weest, dan kan, in afwachting van de uiteinde
lijke herstelling, door of vanwege Onzen Mi
nister worden bepaald, dat het gebruik van 
dat vliegtuig, onderscheidenlijk van het vl ieg
tuig, waarin de motor is ingebouwd, wordt be
perkt tot een reis naar een aangeduid lucht
vaartterrein, en/of dat geen passagiers met 
het vliegtuig mogen worden vervoerd. 

3. De gezagvoerder van een vliegtuig, als 
in het tweede lid bedoeld, heeft zich naar de 
ingevolge dat lid door of vanwege Onzen 
Minister gestelde bepalingen te gedragen. 

Art. 90. 1. Een verkeersvliegtuig zal , al
vorens een vlucht aan te vangen, waarbij pas
sagiers of goederen worden vervoerd, op den 
dag der vlucht vanwege den eigenaar ten 
minste éénmaal moeten zijn onderzocht en in 
orde bevonden. 

2. Het onderzoek, bedoeld in het vorige 
lid, betreft de luchtwaardigheid van het vlieg
tuig, de deugdelijkheid van de(n) motor(en), 
de uitrusting, alsook de belading. 

3. Het onderzoek behoort te geschieden 
door één of meer personen, die daartoe, op 
voorstel van den eigenaar, door of vanwege 
Onzen Minister bevoegd zijn verklaard. De 
bevoegdheid kan betreffen het geheele onder
zoek, dan wel een bepaald gedeelte van het 
onderzoek. 

Die personen zulien voor het verkrijgen van 
de bedoelde bevoegdheid blijk moeten hebben 
gegeven de daartoe noodige bekwaamheid en 
geschiktheid te bezitten. Door of vanwege On
zen Minister kan te allen tijde die bevoegd
heid worden ingetrokken, onder opgave van de 
redenen, welke tot deze intrekking aanleiding 
hebben gegeven. 

4. Van het onderwek worden door den 
persoon (de personen), bedoeld in het derde 
lid, verklaringen in tweevoud opgemaakt, 
waaruit blijkt, dat het onderzoek door hem 
(hen) naar behooren is uitgevoerd en het 
vliegtuig in zijn geheel in orde is bevonden. 

5. De in het vorige lid bedoelde verklarin
gen behooren te zijn inger icht overeenkomstig 
het model, door Onzen Minister aangegeven. 

6. Van deze verklaringen, welke voor den 
aanvang van de vlucht door den bestuurder 
van het vliegtuig voor gezien moeten worden 
geteekend, dient één exemplaar gedurende de 
op dien dag te ondernemen vluchten aan boord 
aanwezig te zijn ; het andere exemplaar wordt 
door den exploitant behouden en moet ge
durende ten minste één maand worden be
waard om op eerste aanvraag van of vanwege 
Onzen Minister te worden vertoond. 

7. Het bepaalde in de vorige leden van 
dit artikel is niet van toepassing op vluchten, 
welke ter voortzetting van eon onderbroken 
reis geschieden vanuit een luchtvaartterrein, 
waar geen persoon, als bedoeld in het derde 
lid van dit artikel, aanwezig is. 

8. Het is den gezagvoerder van een ver
keersvliegtuig verboden met dat vliegtuig de 
luchtvaart uit te oefenen, indien niet voldaan 
is aan het bepaalde in de vorige leden van 
dit artikel. 

§ 4. 

De geldigheidsduur, de verlenging, de intrek
king, de schorsing en de wederuitreiking. 

Art. 91. 1. Een b.v.!. of een b.v.d. is, 
behoudens schorsing of intrekking en verder 
behoudens het bepaalde in a rtikel 93, geldig 
voor den op dat bewijs aangegeven termijn. 

2. De termijn van geldigheid bedraagt ten 
hoogste twaalf maanden. 

Art. 92. 1. Een b.v.!. is niet geldig: 
a. indien ten aanzien van het vliegtuig, 

waarop het betrekking heeft, niet wordt vol
daan aan het bepaalde in de ai·tikelen 129 tot 
en met 136 ; 

b. indien niet wordt voldaan aan de be
palingen, ten aanzien van beperkingen en 
grenzen bij de uitoefening van de luchtvaart 
met het betrekkelijke vliegtuig gesteld op het 
b.v.!., onderscheidenlijk op het b.v.d. van den 
in het vliegtuig ingebouwden motor. 

2. Een b.v.!. van een verkeersvliegtuig is 
niet geldig, indien de in het vliegtuig inge
bouwde motor niet is voorz ien van een geldig 
b.v.d. 

3. Een b.v.!. van een vliegtuig, niet zijnde 
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-verkeersvliegtuig, is niet geldig, indien de in 
het vliegtuig ingebouwde motor niet is voor
zien van een geldig b.v.d., of indien de 111 

het vliegtuig ingebouwde motor niet door ver
melding van het fabrieksnummer op het b.v.!. 
is aangeduid. 

Art. 93. 1. Voor .de verlenging van den ter
mijn van geld igheid van een b.v.!. of van een 
b.v.d. moet ten minste 14 dagen vóór het 
e inde vcin dien termijn aan het Departement 
van Waterstaat een aanvraag worden inge
diend. 

2. Na ontvangst van die aanvraag wordt 
een onderzoek ingesteld, waartoe het vliegtuig, 
c. q. de motor, voor het onderzoek gereed, 
ter beschikking gesteld moet worden. Bevindt 
zich het vliegtuig of de motor in het buiten
land, dan kan, voor zoover daarin niet door 
een met het land, waarin zich dat vliegtuig 
of die motor bevindt, getroffen regeling wordt 
tegemoet gekomen, worden verlangd, dat het 
voor het onderzoek hier te lande terugkeert. 

3. Indien uit het onderzoek, bedoeld in het 
vorige lid, blijkt, dan wel uit anderen hoofde 
mag worden aangenomen, dat tegen de ver
lenging geen bezwaar bestaat, wordt daarvan 
een aanteekening gesteld op het duplicaat van 
het b.v.!. of b.v.d., dat daarna den aanvrager 
wordt uitgereikt. · 

4. Uiterlijk den achtsten dag na de uit
reiking van het in het vorige lid bedoelde 
bewijs is de houder verplicht het vroeger ont
vangen bewijs aan het Departement van Wa
terstaat terug te zenden. 

Art. 94. Een b.v.!. of een b.v.d. kan door 
of vanwege Onzen Minister worden ingetrok
ken: 

a. wanneer het vliegtuig, onderscheidenlijk 
de motor, bij onderzoek blijkt niet of niet 
meer aan de gestelde eischen te voldoen; 

b. indien een herstelling niet naar behoo
ren is geschied; 

c. indien in de constructie van het vliegtuig 
of den motor een wijziging wordt of is aange
bracht, die niet door of vanwege Onzen Minis
ter is of wordt goedgekeurd; 

d. indien niet tijdig wordt vol daan aan het 
verzoek, bedoeld in het derde lid van artikel 
88; 

e. indien blijkt, dat de gegevens, vermeld 
op het b.v.!. of het b.v.d., niet of niet meer 
met de werkelijkheid overeenkomen. 

Art. 95. Bij twijfel of zich een der in het 
vorige artikel bedoelde gevallen voordoet, als
ook in de gevallen, bedoeld in het eerste lid 
onder a en b van artikel 89, kan het b.v.!. 
of het b.v.d. door of vanwege Onzen Minister 
worden geschorst. 

Art. 96. 1. Van de intrekking of de schor
sing, als in de artikelen 94 en 95 bedoeld, 
wordt aan den belanghebbende schriftelijk 
kennis gegeven, met vermelding van de reden, 
die daartoe gele id heeft. 

2. Uiterlij k den achtsten dag na de kennis
geving, bedoeld in het vorige lid, is de houder 
verplicht het bewijs aan het Departement van 
Waterstaat in te zenden. 

3. ·wordt de schorsing opgeheven, dan 
wordt daarvan kennis gegeven aan den be
langhebbende onder wederuitreiking van het 
bewijs. 

Art. 97. 1. Is een b.v.!. of een b.v.d. ver-

!oren geraakt, dan is de belanghebbende ver
plicht daarvan onmiddellijk kennis te geven 
aan het Departement van Waterstaat. 

2. H em kan op zijn verzoek een duplicaat
oewijs worden uitgereikt, waarop . de nietig
heid van het oorspronkelij ke bewijs wordt ver
meld. 

3. Is een b.v.!. of een b.v.d. beschadigd ol 
onleesbaar geworden, dan kan aan den houder 
op diens verzoek een duplicaatbewijs worden 
uitgereikt. 

4. In het geval, in het vorige lid bedoeld, 
is de houder verplicht het oorspronkelijke 
bewijs uiterlijk den achtsten dag na de uit
reiking aan het Departement van Waterstaat 
in te zenden. 

§ 5. 
Jounwl en, vliegtuigboeken en vioto,·boeken. 

Art. 98. 1. De gezagvoerder van een in
geschreven vliegtuig is verplicht ten aanzien 
van een zoodanig vliegtuig een journaal te 
houden, met inachtneming van hetgeen ter
zake in de volgende artikelen van deze af
deeling is bepaald. 

2. De eigenaar van een ingeschreven ver
keersvliegtuig is verplicht ten aanzien van een 
zoodanig vliegtuig een vliegtu,gboek en ten 
aanzien van eiken in het vliegtuig gebruikten 
motor een motorboek te houden of te doen 
houden, met inachtneming van hetgeen terzake 
in de volgende artikelen van deze afdeeling 
is bepaald. 

Art. 99. De journalen, vliegtuigboeken en 
motorboeken moeten zijn ingericht volgens 
door Onzen Minister vast te stellen modellen. 

Art. 100. De gezagvoerder is verplicht zorg 
te dragen, dat het journaal gedurende d, reis 
aanwezig is aan boord van het vliegtuig, ten 
behoeve waarvan het is aangelegà. 

Art. 101. De gezagvoerder is verplicht zorg 
te dragen, dat in het journaal dadelijk na af
loop van elke reis en, in geval van een reis 
van meerdere dagen, gedurende die reis dage
lijks, aanteekeningen worden gesteld met J.,e
trekking tot: 

a. de namen van de ieden der bemanning 
en den werkkring, welken zij m het vliegtuig 
tijdens de vaart hebb"n te vervullen ; 

b. de plaats en het tijdstip van den aan
vang en van het einde van elke vlucht; 

c. voorgekomen tusschen- of noodlandingen 
wegens motor- of andere storingen of ongun
stige weersgesteldheid; 

d. voorgekomen ongevallen en de daarbij 
door het vliegtuig beloopen of aan derden 
veroorzaakte schade; 

e. verrichte herstellingen. 
Art. 102. In het vl iegtuigboek, onderschei

denlijk het motorboek, worden al de verrich
tingen van het vliegtuig, onderscheidenlijk 
van den motor, geregeld vermeld en bijgehou
den, zoodat daaruit onder meer kan blijken, 
hoeveel uren het vliegtui g, onderscheidenlijk 
de motor, sedert den bouw in bedrijf is ge
weest. 

Art. 103. 1. De inschrijvingen in het jour
naal, het vliegtuigboek en het motorboek moe
ten geschieden met inkt of inktpotlood. 

2. Inschrijvingen in het journaal, het vlieg
tuigboek en het motorboek mogen niet worden 
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uitgewischt of geradeerd; bladen mogen niet 
uit een dier boeken worden verwijderd. 

3. De voor het journaal bestemde gegevens 
mogen aanvankelijk in een notitieboekje wor
den gesteld en moeten, met inachtneming van 
het bepaalde in artikel 101, in het journaal 
worden overgenomen. 

Art. 104. Het journaal , het vliegtuigboek 
en het motorboek moeten, nadat zij buiten 
gebruik zijn gesteld, bewaard blijven, totdat 
er twee jaar zijn verloopen na het tijdstip, 
waarop het vliegtuig, onderscheidenlijk de 
motor, waarvoor zij zijn gehouden, is afge
schreven. 

AFDEELING II. 
Technische voorschriften voor 
de beoordeeling van de lucht
w a a r d i g h e i d e n d e d e u g d e I ij k-

h ei d van vliegtuigen en 
motoren. 

§ 1. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 105. Bij de opstelling van deze voor
schriften is enkel gelet op landvliegtui
gen. Wanneer in een bepaald geval behoefte 
mocht blijken te bestaan aan toezicht op de 
1 uchtwaardigheid van watervliegtuigen en 
vliegbooten, zal voor elk geval afzonderlijk 
door of vanwege Onzen Minister worden be
paald, of, en onder welke voorwaarden, een 
b.v.!., onderscheidenlijk een b.v.d., voor zulk 
een luchtvaartuig kan worden uitgereikt. 

Art. 106. In de volgende artikelen beduidt: 
Internationaal toerental van een motor: het 

grootste aantal omwentelingen per minuut, 
waarmede een motor gedurende langen tijd 
achtereen mag loopen. 

Internationaal ve1·mogen van een motor: het 
door den fabrikant bepaalde grootste vermo
gen, uitgedrukt in P.K., waarmede een motor, 
draa iende met het internationaal toerental, 
gedurende ten hoogste een uur achtereen mag 
loopen. 

Maximaal toerental van een motor: het 
grootste aantal omwentelingen per minuut, 
dat gedurende korten tijd wordt toegelaten. 

B oofildeelen van een motor: de deelen, die 
als voornaamste onderdeelen worden be
schouwd. Deze zullen voor elk motortype door 
of vanwege Onzen Minister worden aangewe
zen. 

§ 2. 

Sterkte-eischen voor vl iegtuigen. 
Art. 107. Elk onderdeel van een vlieg

tuig moet zoodanig zijn geconstrueerd, dat het 
niet breekt en ook niet een overmatige ( blij
vende of elastische) vormverandering onder
gaat, indien het vliegtuig onderworpen zoude 
worden aan een statische belasting of combi
natie van belastingen, als hieronder voor ver
schillende gevallen is aangegeven. 

Onder overmatige vormverandering wordt 
verstaan een zoodanige vormverandering, dat 
daardoor gevaar kan ontstaan. 

Ten einde de verschillende deelen van de 
constructie te kunnen berekenen, wanneer het 
vliegtuig aan die belasting is onderworpen, 
moeten de krachten, welke deze deelen onder-

ling op elkaar uitoefenen, bekend zijn. Deze 
kunnen worden gevonden op de volgende 
wijze: 

Het vliegtuig wordt gedacht alleen onder
worpen te zijn aan de onderomschreven be
lasting, niet aan de zwaartekracht of een an
dere Uitwendige kracht. Het vliegtuig zou door 
deze belasting een versnelde beweging aanne
men. Door het invoeren van de daardoor ont
stane traagheidskrachten, welke evenwicht ma
ken met de belasting, is de sterkteberekening 
als een geval van evenwicht uit te voeren. 

Op verzoek van den aanvrager kan in plaats. 
van met de hierboven omschreven traagheids
krachten rekening worden gehouden met een 
ander door hem aan ,te geven krachtenstelsel, 
dat ter beoordeeling vanwege Onzen Minister 
dezelfde veiligheid waarborgt. 

Ter vereenvoudiging van de berekening kan 
de massa gedacht worden te zijn geconcen
treerd in een beperkt, voldoend aantal punten. 

Het bewijs vi.n voldoende sterkte moet wor
den geleverd voor verschillende toestanden in 
de luch t en aan den grond, welke daartoe als 
maatstaf worden beschouwd. 

Bij deze toestanden zijn aangenomen belas
tingen, welke ais mogelij k worden ondersteld, 
mogelijke belasting (Bml, en welke gevonden 
worden door de normale belasting (B0 ), be_ 
hoorende bij dien toestand, te vermenigvuldi
gen met een overbelastingsfactor (kol. 

Teneinde voldoende veiligheid te waarbor
gen moet de constructie bestand zijn tegen een 
belasting, rekenbelasting (Brl, die gevonden 
wordt door de mogelijke belasting (Bml te 
vermenigvuldigen met den veiligheidsfactor 
(kvl• 

Deze veiligheidsfactor is het product van 
verschillende andere factoren (onderfactoren). 

De eerste onderfactor, die voor normale ge
vallen op 1,5 wordt aangenomen, levert een 
veiligheid in verband met de onzekerheid in 
berekening, lastverdeeling, afwerking, enz. 

De grootte der overige onderfactoren hangt 
o. m. af van de belangrijkheid van het betref
fende deel, het feit of het materiaal of de 
belastingswijze zoodanig zijn, dat na over
schrijding van de toelaatbare spanning het be
treffende onderdeel breekt, of wel, dat een 
grootere vervorming de breuk voorafgaat (bro
ze tegenover vloeiende materialen, knik tegen
over trek of druk, enz.) en de inspectie-moge
lijkheid van het deel, wanneer het vliegtuig 
in bedrijfstoestand is . Verder kan in deze 
onderfactoren uitgedrukt worden de mate van 
bijzondere onzekerheid in een lastverdeeling 
en verder te verwachten onzekerheden. 

Voor de hoofddeelen, a ls vleugel, romp en 
onderstel, zal de totale veiligheidsfactor (kvl, 
zijnde het product dezer onderfactoren, in den 
regel niet kleiner zijn dan 1,8, voor gevallen, 
waar verwacht kan worden, dat de constructie 
bij overschrijding der toelaatbare belasting 
nog niet breekt, terwijl bij knikgevallen en bij 
gebruik van brozere materialen de totale 
coëfficient in den i-egel niet kleiner dan 2,0 
zal zijn . 

De grootte der onderfactoren, di e tezamen 
den veiligheidsfactor (ky) bepalen, zal door 
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den aanvrager worden voorgesteld en, na 
overleg met dezen, worden vastgesteld. 

De tengevolge van de rekenbelasting op
tredende materiaalspanning mag niet hooger 
zijn dan de voor iedere materiaal-soort vast
gestelde toelaatbare spanning. 

Deze toelaatbare spanning van materia len is 
de spanning, uitgedrukt in K .G. per m.M2. 
doorsnede, waarbij geen groote blijvende ver
vorming na ontl asting voorkomt. In het alge
meen zal dus bij materialen, die een duidelijke 
strekgrens hebben, de toelaatbare spanning 
even boven deze grens liggen. 

Voor de materialen, waarvan onderdeelen, 
die aan trillingen of aan schokken zij n bloot
gesteld, gemaakt worden, zal a ls toelaatbare 
spanning de veilige spanning tegen deze wijze 
van belasten gelden. 

Voor elk materiaal zal a ls toelaatbare spau
ning gelden; di e, vermeld in de opgaaf, be
doeld in het tweede lid onder c van artikel 
83, voor zoover door of vanwege Onzen Minis
ter goedgekeurd , en overigens de toelaatbare 
spanningen, a ls door of vanwege Onzen Minis
ter bepaald. 

T en aanzien van die rleelen, waarvan het 
breken ernstig gevaar voor de veili gheid van 
het vliegtuig opl evert, kan door of vanwege 
Onzen Minister een grootere veiligheidsfactor 
worden verlangd. 

B elastinggei•all en . 
Art, 108. Voor de thans als normaal gel

dende vliegtuigen worden de volgende belas
tinggevallen als basis van de berekening ge
bruikt ; voor abnormale vliegtuigen, waaron
der worden, verstaan vliegtuigen, welke ter 
beoordeeling van Onzen Minister afwijkende 
aerodynam ische of constructieve eigenschappen 
bezitten, zullen voor elk geval afzonderlijk 
bijzondere eischen worden gesteld, na overleg 
met den aanvrager. 

De belasting wordt zooveel mogel ijk gedacht 
te zijn aangebracht overeenkomstig de aerody
namische eigenschappen, bedoeld in het tweede 
lid onder d van artikel 83. 

a. H et vliegtuig vliegt met zoodanigen po
sitieven invalshoek, dat de resultante der 
luchtkrachten op den vleugel zoo ver mogelijk 
naar voren aangrijpt. 

. b. H et vliegtui g beweegt zich voort met 
maximale eenpari ge horizontale snelheid bij 
den grond. 

c. H et vliegtuig bevindt zich in een duik
vlucht, waarvan de snelheid gelijk is aan n 
maal de snelhe id, a ls bedoeld in geval b. De 
snelheidsfactor n is in onderstaande tabellen 
aangegeven. 

Deze, voor de berekening gebezigde, duik
snelhe id moet in het b.v.!. vermeld worden, op 
zoodanige wijze, dat duidelijk blijkt, dat deze 
snelheid niet zonder gevaar overschreden kan 
worden, en moet bovendien op een voor den 
bestuurder duidelijke wijze in het vliegtuig 
aangegeven worden. 

d. H et vliegtui g vliegt op den rug; aange
nomen wordt, dat de resultante der 1 ucht
krachten aangrijpt op dezelfde plaats, a ls in 
geval a is aangegeven, terwijl de richting 
dier resultante tegengesteld is aan die van de 
resultante in geval a. 

Ter controle van de sterkte van de verbin-

ding van den vleugel aan den romp en van de 
krachten, door deze op den romp ui tgeoefend , 
wordt het vliegtuig gedacht: 

1. vastgehouden te worden aan den vleugel 
en onderworpen te zijn aan een samenstel van 
belastingen, bestaande uit 2/3 van de belas
tingen van geval a of b met een giermoment 
ter grootte van de helft van het giermoment, 
geleverd door den in artikel 110 voorgeschre
ven last op de verticale staartvlakken om het 
zwaartepunt van het vliegtuig, en 

2. vastgehouden te worden aan den romp 
en onderworpen te zijn aan 2/3 van de belas
ting van geval a of b met 

I. een rolmoment, geleverd door de belas
ting van één vleugelzijde te verhoogen met het. 
halve vliegtui ggewicht, 

IL een giermoment, geleverd door twee
maal den maximalen schroeftrek van de aan 
één zijde bui ten het midden van het vliegtuig: 
gelegen schroeven. 

B elas tingsfactoren . 

Categorie I. 
--- - ,- s... 

"'0 ~~~<D Ä~,.$,,; ~i ~ 
~.., 

-<I ]~é .!:P" ä"E J.l 1, ä"E •~ k 
;,- "'0 
~ 

~~~ 15.E ~ ~ ~"t; 1, ~ ;::1 ... 
C "' bi) >] g i:'; "'0 ;,- A ,SA i:'; tj~ _ _ _ o:.::: 

a . , 2 .5 (1.8-) 2 (4,5 -)5 
b •. 1.9 (1.8-) 2 (3.42-) 3.8 
C •. 1.0 (1.8-) 2 (1.8 -) 2 1.3 
d" 0.5 (1.8-) 2 (0,9 -) 1 

Categorie II. 
a .. 3.75 (1.8-) 2 (6.75-) 7.5 
b.. 2.75 (1.8-) 2 (4.95-) 5.5 
C • • 1.0 (1.8-) 2 (1.8 -) i 1.5 
d. . 2.0 (1.8-) 2 (3.6 -) 4 

Categorie III. 
Voor vliegtuigen van deze categorie zullen, 

voor elk geval in het bijzonder de factoren, 
worden vastgesteld. 

N.B. De in de tabel vermelde overbelas
ti ngsfactoren zullen als normaal gelden. Voor· 
buitengewoon goed wendbare en snelle toe
stellen zullen hoogere overbelastingsfactoren, 
worden verl angd en kunnen aanvullende bijc 
zondere e ischen worden gesteld. 

De vl eugel. 
Art . 109. De verdeel ing der belasting, wel

ke de vleugel of het samenstel van vleugel s. 
ingevol ge artikel 108 moet opnemen , geschiedt 
zooveel mogel ijk naar de aerodynamische ei
genschappen. Bij het bepalen van de afmetin
gen zal behalve op de sterkte ook gelet moeten 
worden op de torsie- en buigingsstijfheid. Hier
voor zullen voorloopig geen cijfers worden 
vastgesteld. 

D e stabilisatie- en stuurvla kken. 
Art. 110. Voor de berekening van de hori

zontale stabilisatie- en stuurvlakken worden, 
zoowel ten aanz ien van de grootte, a ls ten 
aanzien van de verdeeling der belasting twee· 
hieronder aangegeven gevallen onderscheiden; 
voor de berekening van de verticale vlakken 
geldt a ll een het onder punt 1 genoemde. 

De grootste der beide hieronder beschreven, 
belastingen is beslissend. 
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G1·ootte de,· belasting. 

1. De grootte der totale rekenbelasting 
wordt gevonden door het oppervlak te ver
menigvuldigen met een druk p, welke wordt 
gegeven door 

v• 
P = k -

V a' 
waarin p is uitgedrukt in kg/m2 en v is de 
grootste horizontale snelheid bij den grond in 
meters per seconde van het volbelaste vliegtuig. 

De coëfficient a wordt voor verkeersvlieg
t uigen aangenomen op 32; voor andere vlieg
tuigen wordt de coëfficient voor snelheden 
beneden 60 m/sec. op 32, voor snelheden bo
ven 100 m/sec. op 48 aangenomen, terwijl deze 
,voor tusschengelegen snelheden naar even
iedigheid met de snelheid toeneemt. 

Als minimum waarde van den veiligheids
factor, genoemd in artikel 107, wordt genomen 
kv = 2,0 - 2,2. 

Wanneer de druk p kleiner is dan 75 kg/m2, 
kan worden geëischt, dat de constructie ster 
ker wordt uitgevoerd, ter voorkoming van ver
vorming door het met de hand verplaatsen 
;van het vliegtuig op den grond, a ls anderszins. 

2. De grootte der totale rekenbelasting 
\Wordt gevonden door het grootste der duik
momenten, die de vleugel in de gevall en a, 
b, c en d om het zwaartepunt van het vlieg
tuig levert, te deelen door den afstand van 
oit zwaartepunt tot dat van het oppervlak van 
.<Ie stabilisatie. en stuurvlakken. 

Verdeeling der belasting. 

1. De druk is constant over het vaste deel 
,en verloopt op het beweegbare deel I ineair 
rnn den vóór- tot den achterrand, tot op een 
derde van den maximalen druk. 

2. D e druk is m aximaal aan den voorrand 
~an het vaste deel en verloopt lineai r tot nul 
.aan den achterrand van het beweegl ijke deel. 

Indien nauwkeurige aerodynamische gege
ens over de drukverdeeling bekend zijn kun

_nen deze in plaats van de bovenstaande ge
wall en worden toegepast. 

Bovenstaande voorschriften voor de stabili
.satie- en stuurvlakken gelden uitsluitend voor 
-vliegtuigen, waarvan het zwaartepunt zoo 
1igt, dat het vliegtuig indifferent of matig 
..stabiel is. Voor vliegtuigen met andere ligging 
van het zwaartepunt kan de coëfficient a in 1 
verlaagd worden. 

Ailerons (stuurvlakken aan den vleugel) 
-moeten een rekenbelasting kunnen dragen, ge-
1everd door een druk, welke lineair verloopt 
van 1 ½ p aan den voorrand tot ½ p aan den 
achterrand. 

Balansdeelen moeten een rekenbelasting kun
nen dragen, die in den regel geleverd wordt 
door een druk gelijk aan 2 p, werkende op 
'het geheele balans-oppervlak. In bijzondere 
gevallen kan een andere drukverdeeling wor
den voorgeschreven. 

H et onderstel. 

Art. 111. Het bewijs van voldoende sterkte 
-van het onderstel moet worden gegeven voor 
,<Ie volgende gevallen: 

1. Het vliegt1ûg landt zoo, dat de motoras 

horizontaal is en de beide zijden van het on
derstel gelijkelijk worden belast. 

De resultante van den gronddruk wordt ge
dacht te gaan door het zwaartepunt van het 
vliegtui g . 

2. H et vliegtuig landt zoo, dat de beide 
zijden van het onderstel en de staartsteun ge
lijktijdig den grond raken. 

De krachten, die in deze gevallen in reke
ning worden gebracht, zullen tenminste twee
maal zoo. groot zijn als die, welke in den 
ruststand voorkomen. 

De resultante van den gronddruk wordt ver
ticaal door het zwaartepunt gedacht. 

3. H et vliegtuig landt zoo, dat elke zijde 
van het onderstel belast wordt met 2/3 van de 
belasting, voortvloeiende uit het landingsge
val, omschreven in 1, samengesteld met een 
zijdelingsche kracht, gelijk aan 1/4 van den 
verticalen wiellast, welke aangrijpt in het 
midden van elk wiel. 

H ierbij behoeven geen luchtkrachten, wer
kende op een der vliegtuigdeelen, in rekening 
te worden gebracht. 

De bij de bovenstaande drie gevallen ge
vonden krachten moeten voor de berekening 
vermenigvuldigd worden met den veiligheid.s
factor ky, als bedoeld fn artikel 107. 

H et onderstel moet in de standen, om.schre
ven in de gevallen 1 en 2, bestand zijn tegen 
de grootste kracht, welke voorkomt bij de lan
ding, wanneer door de inrichting voor het 
breken van den schok de hieronder aangege
ven arbeid wordt opgenomen; hierbij wordt 
aangenomen, dat de verticaal ontbondene der 
snelheid van het vliegtuig gelijk is aan w, 
zooa ls deze in onderstaande formule wordt be
paald. Voor dit geval geldt ky = Ll. 

D e inrichting voor het breken van den 
schok bij het landen moet een arbeid A in kgm 
kunnen opnemen, bepaald door: 

½ G • A = 2 w. 
g 

Hierin is G het gewicht van het volbelaste 
vliegtuig in K.G., g de versnelling van de 
zwaartekracht in meters per seconde, w een 
verticale snelheid, welke gevonden wordt uit: 

w = 0,9 + 0,09 vm, 
waarin Vm voorstelt de kleinste horizontale 
snelheid bij den grond in meters per seconde 
van het volbelaste vliegtuig. 

De romp en de motorgondels. 

Art. 112. De romp moet bestand zijn tegen 
de krachten, die er op werken tengevolge van 
de belastingen, omschreven in de artikelen 
108, 109, 110 en 111. 

Bij de berekening worden de gevallen, be
schreven in de artikelen 108, 109 en 111, uit
gevoerd a ls gevall en van evenwicht door in
voering der traagheidskrachten en een passen
den last op den staart. 

Voor de berekening van den romp voor de 
belasting door de staartvlakken wordt aange
nomen, dat de romp vast is opgehangen aan 
de vleugelbevestigingspunten en onderworpen 
is aan de grootste der in artikel 110 voorge
schreven mogelijke belasting op de horizon
tale stabilisatie- en stuurvlakken en aan 1/3 
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gedeelte van de in d it artikel voorgeschreven 
belasting op de verticale stabil isatie- en stuur
vlakken. 

Voor de berekening van den romp wordt a ls 
minim um veiligheidsfactor kv, = 1.8 - 2. - , 
voor motorgondels kv, = 2,5 aangenomen . 

B ij rompen, waar de motor ingebouwd is, 
kan voor een deel van den romp, zooals den 
motorbok een minimale veiligheidsfactor kv 
= 2,6 worden verlangd. 

§ 3. 

Sterkte-eischen voor motoren en schroeven. 
Art. 113. Voor motoren en schroeven wor

den voorloopig nog geen a lgemeene sterkte
e ischen gegev"n. 

Elk geva l zal door of vanwege Onzen Mi
n ister op zich zelf worden beoordeel d. 

§ 4. 

T'liegeigenschappen en besturingsinrichtingen. 
Art. 114. Bij de proefnemingen, in deze 

paragraaf bedoeld, moet (en ) de motor (er:i), 
tenzij anders is bepaald, voorz ien z13n 
van een bij behoorende schroef, waarbij 
onder bij behoorende schroef wordt verstaan 
een schroef, waarmede de motor b ij het ge
bruik van het vl iegtuig zal worden uitgerust. 

Opstij gen en landen. 

Art. 115. De aan-, onderscheidenlijk uitloop 
van het volbel aste vliegtuig mag bij een 
windsnelheid van ten hoogste 2,5 M. per se
conde niet meer bedragen dan 300 M. ; het 
vliegtuig moet, na het verlaten van den grond 
in rechte lijn doorvliegend, ten m inste 20 M. 
gestegen zij n, wanneer het zich bevindt op 
een afstand van 600 M. van de plaats, waar 
het in beweging kwam, en móet daarna blij
ven stijgen. Getoond moet worden, dat zonder 
eenig bezwaar zoowel een snelle landing op de 
wielen, als een langzame driepunts-landing 
kan worden gemaakt. De aanloop wordt ge
meten van de plaats, waar de wielen voor het 
laatst den grond raken, terwijl de uitloop ge
meten wordt van de plaats, waar de wielen 
den grond voor de eerste maal raken, tot de 
plaats, waar het vliegtuig tot sti lstand is ge
komen. 

Vl iegeigenschappen. 

Art. 116. Algemeen. 
De vliegtuigen moeten bij normale vlieg

toestanden stabiel en goed bestuurbaar zij n. 
Voor vliegtuigen, niet zijnde verkeersvlieg

tu igen, kan, wat de stabil iteit bij snel vliegen 
betreft, in bijzondere gevallen hiervan onthef
f ing worden verleend. 

Het besturen moet zonder bij zondere k rach ts
inspanning geschieden. 

E lk volbelast vliegtuig, waarvan het maxi
m um totaalgewicht 2500 K.G. of meer be
draagt, moet in minder dan 15 minuten vijf 
op e l kaar volgende "achten" kunnen u itvoe
ren op een hoogte tusschen 500 en 1000 M. 

Elk volbelast vliegtuig, waarvan het maxi
mum totaalgewicht minder dan 2500 K.G. 
bedraagt, moet de bovenbedoelde "achten" in 
1ninder dan 10 minuten kunnen u itvoeren. 

I IJ2> 

Ver keersvl iegtu igen. 
Voor verkeersvliegtuigen zullen de volgende 

bepal ingen gelden: 
H et vliegtuig moet, wat de vliegeigenscha p

pen betreft, worden gecontroleerd, zoowel vol
belast (volle brandstoftanks en volle toegela
ten lading) a ls met de brandstoftanks slech ts 
gevuld met brandstof voor ten hoogste één 
uur vliegen en met de m inimale ladi ng, die 
toegestaan wordt. Indien de fa brikant bepaal
de voorschriften over de w ijze van stuwing der 
lading nood ig oordeelt, moet hij dit bij de 
aanvraag vermelden. 

De bovenbedoelde vluch ten moeten geschie
den gedeeltelijk met kruistoe rental en ge
deeltelijk met geheel geopende, zoowel a ls met 
geheel gesloten gasklep. 

In elk dezer gevallen mogen tijdens een 
proef geen verander ingen aan het vl iegtuig 
worden aangebracht, beh alve d ie, welke het 
gevolg zijn van het bedienen van de gewone 
stuurorganen. Verstellen van het stabil isatie
vla k t ijdens de proefvluch t is dus niet toege
staan. 

A . E énmotorige vliegtuigen. 
Normaal, vliegen. De bestur ing van het 

vliegtuig moet zoodanig zij n, dat in de nor
male rech t lij nige horizonta le v lucht , terwijl 
de motorregel ing onveranderd blij ft, bij groote 
snelhe id de stand van het hoogteroer lager , bij 
kleine snelheid hooger is dan bij gemiddelde 
snelhe id. 

B ij het bewegen van het hoogteroer uit den 
stand, behoorende bij een evenwich tstoestand 
van het vliegtuig, en het daarna terugbren
gen en stilhouden van het roer in den vorigen 
stand, moeten de ui tslagen van de slingerende 
beweging, waarin het vliegtuig daardoor is 
geraakt, niet toenemen, doch vanzelf afnemen. 

In bochten moet het vliegtuig gem akkelij k 
in de boch t te houden zijn . Er mag geen nei
g ing bestaan, bij zu iver gevlogen boch t en 
normaal voor deze boch t ingestelde en vast
gehouden sturen, d ie bocht te· verscherpen. In 
elke positie van het vl iegtuig moeten kle ine 
veranderingen van de baan met kleine roer 
uitslagen kunnen worden tegengegaan, zoodat 
het vliegtuig geen toenemende e igenbewegin
gen kan krijgen. 

Gedrag van het vliegtuig bij snelheidsverl ies. 
Indien langzaam de invalshoek van de vleu
gels wordt vergroot tot boven den hoek, welke 
overeenkomt met de minimale vliegsnelheid , 
moet bij rechtlijnige vlucht met stilgehouden 
hoogteroer het vl iegtu ig in den verkregen 
stand blijven doorvliegen of vanzel f overgaan 
in de normale vlucht met een invalshoek kle i
ner dan den hierboven genoemden , terwij l 
geen overmatige zijdel ingsche bewegingen mo
gen voorkomen. I n den stand met vergrooten 
invalshoek moeten de sturen voldoende werk
zaam blijven; ongewenschte p lotsel inge be
wegingen van het vliegtuig mogen h ierbij niet 
voorkomen. 

B. Meermotorige vl iegtuigen. 
Meermotorige vliegtuigen moeten aan de

zelfde eischen voldoen, a ls voor éénmotorige 
vliegtuigen zijn gesteld. Bovendien wordt ver
langd, dat ind ien zoowel bij de nurmale 
vluch t als bij het vliegen met minimale snel-

73 
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heid en in bochten plotseling een der motoren 
wordt afgezet, een mogelijke draaiing van het 
vliegtuig, die door dit stoppen wordt veroor
zaakt, gemakkelijk moet kunnen worden tegen
gegaan door stuurbewegingen. 

Art. 117. De besturingsinrichting moet zóó 
zijn aangebracht, dat onbevoegden geen in
vloed op de besturing kunnen uitoefenen, en 
dat beklemd geraken van de onderdeelen on
mogelij k is. 

Art. 118. De besturingsinrichting van het 
vliegtuig en de middelen voor het regelen van 
den gang van de(n) motor(en) moeten door 
den bestuurder van zij n zitplaats af gemakke
lijk kunnen worden bediend. 

§ 6. 
Eischen in verband met brandgevaar in het 

vliegtuig. 

Art. 119. 1. De brandstoftanks en brand
stofleidingen moeten zoo worden aange
bracht, dat door voldoende ventilatie zich bij 
lekkage geen brandstof kan ophoopen of een 
brandbaar mengsel kan vormen. 

2. De brandstofle idingen moeten zoo zijn 
aangebracht, dat eventueel lekkende brand

. stof onmiddellijk naar buiten afgevoerd wordt, 
zonder in de nabijheid te kunnen komen van 
brandgevaarlijke deelen. 

3. Alle leidingen moeten op zoodanige wijze 
worden ingebouwd, dat zij zoo weinig moge
l ijk aan tri ll ingen onderhevig zijn en steeds 
gemakkelijk kunnen worden gecontroleerd, ter
wijl de aansluitingen gemakkelijk toegankel ijk 
moeten zijn. 

4. Zooveel mogelij k moet de brandstoflei
ding naar de(n) carburator(s), bij deze(n) 
carburator(s), en de brandstofleiding van de 
tanks bij deze tanks afgesloten kunnen worden 
door onmiddellijk onder bereik van de beman
ning gelegen afsluiters . De open of gesloten 
stand van de afsluiters moet op een afstand 
duidel ijk zichtbaar zijn. De kranen moeten 
lel,."Vrij en van zoodanige constructie zijn, dat 
zij niet kunnen gaan vastzitten of kunnen 
dicht trillen. 

6. De carburator(s) moet(en) of geheel ge• 
sloten zijn óf een directen benzine-afvoer naar 
buiten hebben en mag (mogen) bij terugslag 
van de explosie niet in brand kunnen geraken. 

6. De zuigbuizen van de(n) carburator(s) 
moeten directe verbinding hebben met de bui
tenlucht, zoodat terugslag in de zuigleiding 
geen brandgevaar kan veroorzaken. 

7. De uitlaatbuizen en andere sterk ver
warmde dealen van de(n) motor(en) moeten 
zoo zijn aangebracht, dat gevaarlijke verwar
ming van eenig deel van het vliegtuig u itge
sloten is. 

8. Electrische leidingen moeten op plaat
sen, waar zich benzinedamp kan vormen, vol
komen afgesloten aangebracht worden. De 
electrische install atie moet tegen kortsluiting 
bevei ligd zijn. 

§ 6. 
B eproeving '!an vliegtuigen en motoren. 

Art. 120. Bij de proefnemingen, in deze 
paragraaf bedoeld, moet(en) de motor(en), 
tenzij anders is bepaald, voorzien zijn 

van een bijbehoorende schroef, waarbij 
onder bijbehoorende schroef wordt verstaan 
een schroef, waarmede de motor bij het ge
bruik van het vliegtuig zal worden uitgerust. 

Type-vliegtuig. 
Art. 121. De aanvrager van het b.v.!. voor 

een type-vliegtuig zal ten genoegen van den 
Inspecteur moeten aantoonen, dat het ver
vaardigde vl iegtuig voldoet aan de voorge
schreven eischen. Hij zal dat mogen doen, 
wat de sterkte betreft, hetzij door het vl iegtuig 
te belasten in verschillende standen, door be
lastingproeven te doen op onderdeelen en vol
doende vaststaande gegevens te verstrekken 
omtrent vroeger gedane proeven, hetzij door 
statische berekeningen over te leggen. 

Het aantoonen van de vliegeigenschappen 
dient te geschieden door het houden van vlieg
proeven, waarbij het vliegtuig zal worden be
stuurd door een R ijksvlieger, tenzij de aanvra
ger het verzoek doet, dat met de controle van 
de vliegeigenschappen door een door den aan
vrager aangewezen vlieger genoegen zal wor
den genomen en tegen inwill iging van het 
verzoek in verband met de eigenschappen van 
dien vlieger geen bezwaar bestaat. De vluch
ten door den Rijksvlieger zu llen eerst plaats 
vinden, nadat het vliegtuig is ingevlogen 
door een vlieger, die door den aanvrager 
wordt aangewezen . 

Als Rijksvlieger zullen slechts kunnen wor
den aangewezen vliegers, die, naast zeer goede 
kennis van het vliegen in het a lgemeen, een 
groote ervaring bezitten in het vliegen met 
vliegtuigen van verschillend type. 

Serie-vliegtuig. 

Art. 122. De aanvrager van het b.v.!. voor 
een serie-vliegtuig kan in het algemeen vol
staan met verwijzing naar de beproeving van 
het type-vl iegtuig. Door of vanwege Onzen 
Minister kan echter worden verlangd, dat ook 
bij den serie-bouw proefnemingen plaats heb
ben. 

V lucht van eenigen duur zoowel voor type
als voor serievliegtuigen. 

Art. 123. Verkeersvliegtuigen zullen, met 
volle belasting, een vlucht van drie opeen
volgende uren, de andere vliegtuigen een 
vlucht van één uur, in het algemeen zonder 
onderbreking, of, zoo de Inspecteur dit wenscht, 
met enkele tu schenlandingen, moeten uitvoe
ren ten einde de veiligheid en het goede wer
ken van alle onderdeelen van vliegtuig en 
motor(en) aan te toonen, bij welke proefvluch
ten de motor(en), voorzien van een bijbe
hoorende schroef, moet(en) loopen met ten 
minste 9/10 van het internationaal toeren
tal, met dien verstande, dat gedurende het 
laatste kwartier de motor(en) moet(en) loopen 
met een wis elend toerental, de laatste vijf 
minuten horizontaal vliegend met volle gas
klepopening, waarbij het maximaal toerenta l 
niet mag worden overschreden. 

H et vliegtuig mag ten gevolge van de bo
venbedoelde vlucht geen gebreken vertoonen, 
evenmin mogen zich gedurende die vlucht bij 
verschillend toerental van den motor over
matige trillingen voordoen. 
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Na afloop van de vlucht zal de aanvrager 
van het b.v.!. voor het betreffende vliegtuig 
aan den Inspecteur een rapport over den uit
slag der beproeving en de goede werking van 
alle onderdeelen van het vliegtuig en van den 
motor doen toekomen. 

Dit rapport moet opgemaakt en ondertee
kend zijn door één of meer personen, die de 
vlucht heeft (hebben) medegemaakt, en die 
tot het uitbrengen van het betreffende rapport 
door of vanwege Onzen Minister bevoegd ver
klaard is (zijn). Deze persoon(sonen) behoeft 
(behoeven) niet in 's Rijks dienst te zijn. 

Voor kleine serievliegtuigen, die geen ver
keersvliegtuigen zijn, kan worden toegestaan, 
dat volstaan wordt met een proef van een 
half uur. 

Art. 124. Vliegtuigen, waarvan het b.v.!. 
of het b.v.d. op grond van een der gevallen 
onder a, b en c van artikel 94 is ingetrokken, 
dan wel geschorst, zullen, nadat zij zijn her
steld, moeten worden onderworpen aan een 
proefvlucht van denzelfden duur, als voor een 
serievliegtuig van dat type in artikel 123 
wordt bepaald. Door of vanwege Onzen Mi
nister kan van deze bepaling ontheffing wor
den verleend in zooverre, dat de duur van de 
proefvlucht kau worden beperkt tot één uur 
ten aanz ien van verkeersvliegtuigen en tot 
een half uur ten aanzien van de overige vlieg-
tu igen. · 

Art. 125. De proeven, in de vorige artike
len bedoeld, zullen, voor zoover niet anders 
is bepaald, geschieden ten overstaan van den 
Inspecteur. Deze zal van de uitslagen van de 
proeven een rapport opmaken, indien het een 
nieuw vliegtuig betreft, en daarvan een onder
teekende aanteekening in het vliegtuigboek 
stellen, indien het een vliegtuig betreft, waar
van het b.v.!. is geschorst dan wel ingetrok
ken. 

In geval dat de proeven geschieden ten over
staan van een ander dan den Inspecteur, zal 
van den uitslag der proeven door dien ander 
in het vliegtuigboek een onderteekende aan
teekening worden gesteld. 

Ten aanzien van vliegtuigen, niet zijnde ver
keersvliegtuigen, zal de aanteekening worden 
gesteld in het journaal. 

T ype-motor. 

Art. 126. Ten aanzien van een type-motor 
kunnen uitgebreide proeven worden vereischt, 
voor welke proeven voorloopig nog geen alge
meene eischen worden gesteld. Voor elk afzon
derlijk geval kunnen daartoe door Onzen Mi
nister aanwijzingen worden gegeven. 

Serie-motor. 

Art. 127. A. Voor een motor van een se
rie, waarvan de type-motor aan de eischen van 
deugdelijkheid heeft voldaan, zullen, indien 
het een nieuwen motor betreft, de volgende 
eischen gelden: 

a. 1. E lke motor moet, gekoppeld aan een 
luchtschroef of een rem, gedurende twee ach
tereenvolgende uren loopen op een bank, en 
wel één uur 55 minuten met ten minste 29/30 
van het internationaal toerental en met onge
veer 9/10 van het internationaal vermogen 
en gedurende de laatste 5 minuten met volle 

gasklepopening, waarbij het maximaal toeren
tal niet mag overschreden worden. Indien 
inrichtingen aanwezig zijn, die tijdens het 
loopen van den motor bediend kunnen worden, 
en hierdoor invloed op den gang uitgeoefend 
kan worden, moeten deze worden beproefd. 

2. De motor moet hierna gedemonteerd 
worden, ten einde onderzocht te worden door 
den Inspecteur. Indi en bij dit onderzoek blijkt, 
dat overmatige sl ijtage heeft plaats gevon
den, of dat hoofddeelen van den motor niet 
meer in goeden staat verkeeren, kan worden 
bepaald, dat, na montage van nieuwe onder
deelen, de in A. a onder 1 bedoelde proef ge
heel of gedeeltelijk herhaald moet worden. 

3. Na• weder te zijn gemonteerd moet de 
motor een half uur achtereen loopen onder 
dezelfde omstandigheden als bij de proef, be
doeld in A. a onder 1, waarbij weder geduren
de de laatste 5 minuten met volle gasklepope
ning. 

4. Na het beëindigen van de proef, bedoeld 
in A. a onder 3, moet, terwijl de motor nog 
warm is, aangetoond worden, dat deze ge
durende ten minste 5" minuten met een gering 
aantal omwentelingen kan loopen, dat de mo
tor snel op het internationaal toerental is te 
brengen, en dat hij met wisselende toerental
len kan loopen, zonder dat de gang onregel
matig wordt. 

5. Als bij een van de proeven een onder
deel van den motor breekt of andere storingen 
optreden, kan de Inspecteur bepalen, dat de 
proef afgebroken wordt en deze geheel of ge
deeltelijk herhaald moet worden. 

6. Door of vanwege Onzen Minister kan 
worden bepaald, dat proeven zullen worden 
gedaan, ten einde het gedrag van den motor 
in verschillende standen te bepalen. 

b. Door of vanwege Onzen Minister kan 
worden bepaald, dat in plaats van de in A . a 
bepaalde proeven volstaan kan worden met de 
volgende proeven: 

1. Een proefvlucht van twee opeenvolgende 
uren met een vliegtuig, waarin de motor is 
ingebouwd, bij welke proefvlucht de motor, 
voorzien van een bijbehoorende schroef, moet 
loopen op de wijze, als omschreven in A. a 
onder 1. De schroef moet zoodanig zijn, dat 
bij het vliegen met volle gasklepopening ge
durende de laatste vijf minuten, in horizontale 
vlucht, het maximaal toerental niet wordt 
overschreden. 

2. In het in A. b onder 1 bedoelde geval 
moet de motor na deze proefvlucht gedemon
teerd worden, ten einde te worden onderzocht 
door den Inspecteur. Indien bij dit onderzoek 
blijkt, dat overmatige slijtage heeft plaats ge
vonden, of dat deelen van den motor niet meer 
in goeden staat verkeeren, kan worden be
paald, dat de in A. b onder 1 bedoelde proe
ven geheel of gedeeltel ijk herhaald moeten 
worden. 

3. Na weder monteeren moet een proef
vlucht van een half uur gemaakt worden, 
onder dezelfde omstandigheden als bedoeld in 
A. b onder 1, waarbij weder gedurende de 
laatste vijf minuten met volle gasklepopening. 

4. Na het beëindigen van de proefvlucht, 
bedoeld in A. b onder 3, moet, terwijl de mo
tor nog warm is, aangetoond worden, dat deze 



1928 6 DEC E M B ER (S.454) 11 52 

gedurende ten m inste 6 minuten met een ge
r ing aanta l omwentelingen kan loopen, dat 
de motor snel op het internationaa l ooerental 
is te brengen, en dat hij bij wisselende toeren
ta ll en kan loopen, zonder dat de gang onre
gelmatig wordt. 

5. Als bij een va n de proeven een onder
denl van den motor breekt of a ndere storingen 
optreden, kan worden bepaald, dat de proef 
herhaald moet worden. 

c. Voor motoren beneden een in ternationaal 
vermogen van 100 P .K . mag de geheele duur 
der proeven, bedoeld in A . a onder 1 en 3, 
onderscheidenlijk A . b onder 1 en 3, terug
gebrach t worden tot één uur, onderscheiden
lijk een kwa rtier , waa rva n gedurende de laat
ste drie m inuten met voll e gasklepopening 
wordt gedraa id. 

B . Voor motoren, die bestemd zijn , oor 
verkeersvl iegtuigen, en die herste ld of nage
zien zij n, zul len de volgende e ischen gelden, 
waarbij onder een herstelden motor wordt ver
staa n een motor, waarvan hoofddeelen zijn 
hersteld, en onder een nagezienen motor een 
motor, welke gedemonteerd is geworden en 
waaraan vóór het weder mon teeren a ls voor
naamste wer kzaamheden hebben pl aats gehad 
schoonmaken, pasmaken van draa ipunten, op
schuren van de kleppen en verwisselen van 
gesleten onderdeelen door nieuwe. 

H erstellingen aan motoren, waarvan het 
b.v.d. is geschorst, moeten gesch ieden ten ge· 
noegen van den Inspecteur. 

a. l. E en herstelde, onderscheidenlijk na
geziene motor moet een proef ondergaan over
eenkomstig d ie, omschreven in A . a onder 1, 
met dien verstande dat ten aanz ien van een 
herstelden motor, in plaats van twee opeen
volgende uren, één uur, en in pl aats van één 
uur 55 m inuten, 55 minuten, en ten aanzien 
van een nagezienen motor , in plaats van twee 
opeenvolgende uren, een half uur, en in plaa ts 
van één uur 55 minuten, 25 minuten moet wor
den gelezen. 

2. De herstelde motor moet na de proef, 
bedoeld in B . a onder 1, zoover worden ge
demonteerd , dat inspectie van het (de) her
stel de onderdeel (en) mogel ijk is, waarna de 
motor weder moet worden gemonteerd en nog 
gedurende een half uur moet loopen, a ls be
doeld in A . a onder 3 en 4. 

3. De nageziene motor moet na de proef, 
bedoeld in B . a onder 1, de proef ondergaan, 
bedoeld in A . a onder 4. 

b. Door of vanwege Onzen M inister kan 
bepaald worden, dat de in B. a bedoelde proe
ven kunnen geschieden, in plaats va n op een 
bank, met den in een vliegtuig ingebouwden 
motor t ijdens de vlucht . De schroef moet zoo
dan ig zij n, dat bij het vl iegen met volle gas
klepopening gedurende de laatste 5 m inuten, 
in horizontale vlucht, het m ax imaal toerental 
niet wordt overschreden . 

C. Indien motoren, die in gebruik zijn in 
andere vl iegtuigen dan verkeersvliegtui gen, 
worden hersteld of nagezien, zu ll en zij bij de 
eerstvol gende a lgemeene controle, of zooveel 
eerder als door den Inspecteur wordt bepaald, 
worden gecontroleerd. waarbij het goede wer
ken van den motor moet worden aangetoond, 
hetzij op de bank, hetzij tijdens de vlucht . 

Voor wat een herstelden motor betreft, za l de 
proef een half uur duren, en wel 25 minuten 
met ten minste 29/30 van .het internationaal 
toerental en met 9/10 van het internationaal 
vermogen, en da arna gedu rende de laa tste 5 
minuten met volle gasklepopening. Voor wat 
een nagezienen motor betreft, zal de proef 
een kwa r t ie r duren, en wel 12 m inuten met 
ten minste 29/30 van het internationaal toe
rental en met 9/10 van het in ternat ionaal ver
mogen, daarna gedurende de la a tste 3 m inu
ten met volle gas klepopening. De schroef 
moet zoodanig zijn, dat bij het vl iegen met 
vo ll e gasklepopen ing gedurende de laatste 5 
m inute n, in horizontale v lucht, het max imaal 
toerenta l niet wordt overschreden. 

Art. 128 . De in artikel 127 bedoelde proe
ven zull en geschieden ten overstaan van den 
I nspecteur , met di en verstande, dat de proe
ven betreffende herstelde of nagez iene moto
ren, waarvan het b.v.d. geld ig is gebleven, 
kunnen gesch ieden door een persoon, die door 
of vanwege Onzen M inister op voor tel van 
den eigenaar bevoegd is verklaard tot het hou
den van d ie proeven. 

V an de ui tslagen van de proeven zull en, in 
geval dat zij in tegenwoord igheid va n den In
specteur geschieden, door dezen een rapport 
worden opgemaakt, indien het een n ieuwen 
motor betreft, of in het motorboek een onder
teekende aanteekening worden gesteld , indien 
het een moto r betreft, waarvan het b.v.d. is 
geschorst of ingetrokken . In geval da t de 
proeven geschieden door den in de eerste a li
nea bedoelden persoon, zal deze van den ui t
slag der proeven in het motorboek van den 
betreffenden motor een onderteekende aantee
kening stellen. 

Ten aanzien van motoren van vliegtuigen, 
niet zij nde verkeersvliegtuigen, zal de aan
teekening worden gesteld in het journaa l. 

§ 7. 

Bijzondere bepal,ingcn voor ver keersvl iegtuigen. 

Art. 129. Verkeersvliegtu igen, welke ge
bruikt worden voor vluchten, langer dan 
vijf uren, moeten óf vooi-zien zijn van een 
dubbele besturings inr ichting, óf zoodan ig in
ge1·icht zijn, da t de bestuurder tijdens het vl ie
gen a fge lost kan worden, zonder da t di t in
vloed heeft op de goede besturing . 

Art. 130. W at betreft de verkeersvliegtui
gen met dubbele besturings inr icht ing, moei, 

• één besturi ngsinrichting vast ingebouwd zijn. 
Art. 131. De koelinrichting van den motor 

van een verkeersvliegtuig moet zoodani g zijn, 
dat de goede werking van den motor verzekerd 
blij ft, indien het vliegtu ig gedurende ten m in
ste 5 minuten een glij vlucht m aakt met zoo 
langzaam mogelijk werkenden motor in een 
luchttemperatuur van - 10° C. Voor motoren, 
bestemd voor vliegtuigen, die uitsluitend in 
landst re ken zull en vliegen, waar bovenge
noemde temperaturen niet voorkomen, kunnen 
andere eischen gesteld worden. 

A rt. 132. Uit een verkl aring, afgelegd door 
een daa rtoe door Onzen M inister bevoegd 
verklaard persoon, moet blij ken, dat bij den 
bouw van het verkeersvliegtuig op behoorl ijke 
wijze is gerekend met de opstell ing va n het 
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kompas en dat het kompas naar behooren is 
opgesteld en gecompenseerd. 

Het kompas moet telkens na één jaar of zoo
veel eerder, als door of vanwege Onzen Mi
nister noodig wordt geoordeeld, opnieuw door 
een daartoe door Onzen Minister bevoegd 
verklaard persoon worden gecompenseerd. In 
het vliegtuig moet, zoolang het aan het ver
keer deelneemt, een geregeld bijgehouden 
foutenlij st aanwezig zijn. 

Art. 133. Verkeersvliegtuigen behooren 
voorzien te zijn van een goed toegankelijken 
nooduitgang, d.w.z. van een uitgang uit de 
kajuit, welke uitgang ook na eenige vervor
ming van de kajuit van binnenuit gemakkelijk 
geopend kan worden. 

§ 8. 

Eischen omtrent rn ede te voe,·en instrumenten, 
brandbluschmiddelen, reddingsmiddelen, enz. 

Art. 134. De noodzakelijke uitrusting van 
verkeersvliegtuigen omvat: 

1. Controle-instrumenten: 

een hoogtemeter ; 
een snelheidsmeter; 
een toerenteller voor eiken motor, waarop 

met roode streep het maximum toerental aan
gegeven staat; 

een koelwater-thermometer voor eiken wa
tergekoelden motor en een olie-thermometer 
voor eiken luchtgekoelden motor; 

een benzinestandaanwijzer voor eiken hoofd
tank, waarop iq één stand van het vliegtuig 
de aanwezige hoeveelheid brandstof duidelijk 
kan worden afgelezen. De betreffende stand , 
waarvoor de meter geijkt moet zijn, moet op 
het instrument worden aangegeven; 

een ol iedrukmeter; 
een heli ing-meter. 

2. Navigatie-instrumenten: 

een kompas; 
een bochtaanwijzer, behoudens ontheffing 

vanwege Onzen Minister. 

3. Seinmiddelen : 

middelen, bestemd tot het geven van de 
seinen, als voorgeschreven in het Luchtver
keersreglement. 

4. Brandbluschmiddelen: 

ten minste twee brandbluschapparaten, 
waarvan een bij den bestuurder en het andere 
bij de passagiers. 

5. Verbandmiddel en: 

een verbandkistje met de middelen, die 
voor het verleenen van eerste hulp bij een 
ongeval ter beoordeeling vanwege Onzen Mi
nister noodig zijn . 

6. Gereedschap: 

het gereedschap (ijzerzaag, bijl, enz. ), noodig 
bij ongevall en . 

In elk geval afzonderlijk zal door of van
wege Oázen Minister worden bepaald , in hoe
verre nog andere apparaten medegevoerd 
moeten worden, zooals: 

zuurstofapparaten ; 

met lucht gevulde zakken, om het drijfver-
mogen te vergrooten; 

zwemvesten; 
ankers· 
drijfankers. 
Art. 135. De noodzakelijke uitrusting van 

vliegtuigen, niet zijnde verkeersvliegtuigen, 
omvat: 

1. Controle-instrumenten: 
een hoogtemeter; 
een snelheidsmeter ; 
een toerenteller voor eiken motor, waarop 

met een roode streep het maximum toerental 
aangegeven staat; 

een koelwater-thermometer voor eiken water
gekoelden motor ; 

een ol iedrukmeter voor eiken motor; 
een benzinestandaanwijzer. 

2. Brand bi uschmiddelen: 

een brandbluschapparaat bij den bestuurder. 
Art. 136. De in de a-rtikelen 134 en 135 

genoemde uitrustingsmiddelen moeten van een 
van Rijkswege goedgekeurd merk zijn. 

AFDEELING III. 

V r ij e b a l I o n s. 

§ 1. 

Algemeene voorschriften voor de beoordeeling 
van de luchtwaardigheid van vrije ballons. 

Art. 137. De bepalingen van de artike
len 76 , 81 en 85, van het tweede lid van ar
tikel 86, van artikel 87, van het eerste lid 
van artikel 89, van de artikelen 91 en 93, van 
artikel 94, onder a, b, c en e; en van de ar
tikelen 95, 96 en 97 vinden ten aanzien van 
het b.v.!. van een vrijen ballon overeenkom
stige toepassing, met dien verstande, dat: 

a. voor wat de uitreiking van het b.v.l. 
betreft, aan de in deze afdeeling gestel de 
eischen moet worden voldaan; 

b. de beoordeeling in zake de luchtwaardig
heid , a lsmede het toezicht op het behoud van 
de luchtwaard igheid, geschiedt door den In
specteur die ter zake een schriftelijk advies 
aan het Departement van ·w aterstaat uit
brengt. 

Art. 138. 1. De gezagvoerder van een inge
schreven vrijen ballon is verplicht ten aanzien 
van di en ballon een journaal te houden. 

2. Het bepaalde in de artikelen 101, 103 
en 104 vindt, voor zoover deze artikelen jour
nalen betreffen, ttln aanzien van vrije ballons 
overeenkomstige toepass ing. 

§ 2. 

T echnische voorschriften voor de beoordeeling 
van de luchtwaardigheid van vrije ballons. 

Art. 139. H et omhulsel van den vrijen 
ballon moet bestaan uit een stof van voldoen
de sterkte en gasdichtheid, en voorzien zijn 
van een voldoende afsluitend ventiel, een en 
ander met dien verstande, dat het gemiddeld 
gasverl ies per uur ten gevolge van lekken 
niet meer dan 2 pct. van het draagvermogen 
van den ballon bedraagt. 

Art. 140. 1. In het omhulsel moet zijn aan-
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gebracht een scheurbaan, welker opening ten 
minste 0.1 pct. van het geheele oppervlak van 
het omhulsel moet bedragen. 

2. De lijn, waarmede de scheurbaan ge
opend wordt, moet geborgd zij n, zoodanig, dat 
de lijn niet aan de scheurbaan hangt. 

Art. 141. Eet net, de ring en de mand, 
welke tot de uitrusting van den vrij en ballon 
behooren, a lsmede de verbindingen van het 
net, onderscheidenlijk de mand, met den ring, 
moeten zijn van deugdelijke samenstelling en 
voldoende sterkte, een en ander tér beoordee
ling door den I nspecteur. 

Art. 142. De vrije ballon moet gedurende 
de vaart voorzien zijn van: 

a. een sleeptouw, lang ten minste 60 M. 
en wegende ten minste 2 pct. van het draag
vermogen van den ballon, wanneer -deze geheel 
gevuld is. H et sleeptouw moet zijn bevestigd 
aan den ring en aan het ondereinde geheel 
glad zijn afgewerkt ; 

b. een hoogtemeter, welke bij het dalen 
geen grootere fout mag aanwijzen, dan de 
lengte van het sleeptouw bedraagt; 

c. een zuurstofapparaat, in geval van een 
vaart, waarbij een hoogte van meer dan 5000 
M. wordt bereikt. 

Art. 143. Eet is den ballonvoerder verbo
den de luchtvaart uit te oefenen met een vrijen 
ballon, ten aanzien waarvan niet wordt vol
daan aan het bepaalde in het tweede l id van 
artikel 140 en in artikel 142. 

HOOFDSTUK VI. 
Bijzondere bepalingen ten aanzien van val
schermen, zweefvliegtuigen, vliegtuigen, 
welke niet vallen onder de bepalingen van 
Hoofdstuk m, van de .A.fdeeling I van 
Hoofdstuk IV en van de .A.fdeelingen I en 

II , ·a,n Hoofdstuk V, en luchtschepen. 

~ 1. 

Valschermen. 

Art. 144. Behoudens in geval van nood, 
mogen valschermen niet worden gebruikt 
voor het verl aten van een zich in de luch t be
vindend luchtvaartuig of zweefvliegtuig, dan 
met toestemming van Onzen Minister. 

Art. 145. 1. Eet is den gezagvoerder van 
een verkeersluchtvaartuig verboden, met het 
oog op het in geval van nood verlaten van 
dat luchtvaartuig, valschermen daarin mede 
te voeren anders dan met toestemming van 
Onzen Minister. 

2. Onze Minister kan aan de toestemming, 
in het vorige lid bedoeld, voorwaarden ver
binden. 

§ 2. 

Zweefvliegtuigen. 

Art. 146. 1. Zweefvliegtuigen, waaronder 
in deze paragraaf worden verstaan toe
stellen zwaarder dan de lucht, welke niet wor
den voortbewogen door mechanische kracht, 
doch die zich met behulp van één of meer 
draagvla kken, los van den grond zwevende, 
in de luch t kunnen houden, mogen niet als 
zoodanig worden gebru ikt dan met toestem
ming van Onzen Minister. 

2. Onze Minister kan aan de toestemming, 

in het vorige lid bedoeld, voorwaarden verbin
den. 

Art. 147. H et verbod, in a r tikel 146 ge
steld, geldt niet ten aanzien van zweefvliegtui
gen, welke a ls zoodanig worden gebruikt bo
ven een voor oefeningen en voor proefvluchten, 
dan wel voor beide doeleinden aangewezen 
1 uchtvaartterrein. 

§ 3. 
Vliegtuigen, welke niet vallen ond er de be
palingen van H oofdstuk III, van de Afdeeling 
I van H oofdstuk IV en van de Afdeel ingen I 

en IT van H oofdstuk V, en luchtschepen. 
Art. 148. 1. T en aanzien van vliegtui

gen, welke niet vallen onder de bepalingen 
van Hoofdstuk III, van de Afdeeling I van 
Hoofdstuk IV en van de Afdeelingen I en II 
van H oofdstuk V ten aan~ ien van luchtsche
pen en ten aanzién van de leden van de be
manning van die beide groepen van lucht
vaartuigen, zullen onderscheidenlijk de bewij
zen van luchtwaardigheid en de bewijzen van 
geschiktheid aan Onzen Minister moeten wor
den aangevraagd en door di en Minister kunnen 
worden uitgereikt, die in a fwacht ing, dat 
daaromtrent nader regelen zu ll en worden ge
steld , daarvoor in elk geval afzonderlijk zal 
beoordeelen, in hoeverre tot die uitreiking 
zal kunnen worden overgegaan. 

2. Onze Minister kan aan die uitreiking 
1 voorwaarden verbinden. 

3. Onze Minister zal ten aanzien van het 
aanbrengen van nationali teits- en inschrijvings
kenmerken aan of op de in het eerste lid be
doelde vliegtuigen de noodige aanwijzingen 
verstrekken. 

HOOFDSTUK VII. 
Onderzoek naar de oorzaken van ongeval

len met luchtvaartuigen. 
Art. 149. W anneer een ongeval plaats heeft 

gehad met een N ederlandsch burgerlijk lucht
vaartuig, dan wel hier te lande met een 
vreemd burgerlijk luchtvaartuig, ten gevolge 
waarvan een der inzittenden of een ander 
lichamelij k letsel heeft bekomen, of het lucht
vaa rtu ig ernstig beschadigd is, of eenig ander 
goed dan het luchtvaartuig beschadigd is en 
in di t laatste geval daarover niet reeds een 
regeling der schadevergoeding is getroffen, 
zal door de zorg van Onzen Minister zoo 
spoedig mogel ijk na het ongeval een onder
toek naar de oorzaken daarvan worden inge
steld. 

Art. 150. Van het ongeval zal zoo spoedig 
mogelijk door of vanwege den Burgemeester 
der gemeente, waar het ongeval hier te lande 
plaats had, telegrafisch of telefonisch bericht 
worden gegeven aan het Depar tement van 
Waterstaat, onder vermelding van tijd en 
plaats, kenmerk van het luchtvaartuig, naam 
van den gezagvoerder en van den e igenaar 
en van verdere bijzonderheden. H et luchtvaar 
tuig zal, voor zoover de omstandigheden zulks 
mogelijk maken, worden gelaten in den toe
stand , waarin het na het ongeval is gekomen, 
totdat door of vanwege Onzen Minister toe
stemming wordt gegeven om daarin verande
ring te brengen. Deze toestemming wordt zoo 
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spoedig mogelijk, als in verband met het on
derzoek mogelijk is, verleend. 

Art. 151. 1. Betreft het een ongeval met 
een Nederlandsch luchtvaartuig in het buiten
land, dan zal het Departement van Water
staat zich tot de betrokken vreemde I ucht
vaartadministratie wenden om inlichtingen en 
in overleg met die luchtvaartadministratie zoo 
noodig een ambtenaar uitzenden, om het on
derzoek bij te wonen en ter plaatse in! ichtin
gen in te winnen. 

2. Betreft het een ongeval met een vreemd 
luchtvaartuig hier te lande, dan zal zoo spoe
dig mogelijk bericht worden gezonden aan de 
betrokken vreemde luchtvaartadministratie en 
aan de autoriteit, door die administratie voor 
het bijwonen van een zoodanig onderzoek aan
gewezen. 

Art. 152. 1. Degene, die het onderzoek, in 
de vorige artikelen bedoeld, leidt, maakt daar
van een verslag en dient dat bij het Departe
ment van Waterstaat in. Bij dat verslag 
worden voor zoover noodig en mogelijk de 
onderteekende verklaringen van de bij het 
ongeval betrokken personen en van getuigen 
overgelegd. 

2. Betreft het onderzoek een vreemd lucht
vaartu ig, dan zendt het Departement van 
Waterstaat een uittreksel uit het verslag aan 
de betrokken I uchtvaartadministratie. 

Art. 153. 1. Betreft het onderzoek een Ne
derlandsch luchtvaartu ig, en geeft het verslag 
aanleiding tot twijfel, hetzij aan de geschikt
heid van leden der bemanning van het lucht
vaartuig, hetzij aan de luchtwaardigheid van 
dat luchtvaartuig, of de deugdelijkheid van 
de(n) motor(en), of, ingeval het een ver
keersvliegtuig betreft, aan de bekwaamheid 
of nauwgezetheid van het personeel, belast 
met het onderzoek naar de dagelijksche lucht
waardigheid, dan zal vanwege Onzen Minister 
een nader onderzoek kunnen worden ingesteld. 

2. In bijzondere gevallen kan ook een nader 
onderzoek worden ingesteld met betrekking 
tot een ongeval, h ier te lande geschied met 
een vreemd burgerlijk luchtvaartuig. 

Art. 154. 1. Voor het onderzoeken van 
luchtvaartongevallen, als in artikel 153 be
doeld, stelt Onze Minister een permanente 
commissie in. 

2. Deze commissie zal bestaan uit ten min
ste drie leden en een secretaris. Bovendien 
zullen eenige plaatsvervangende leden worden 
benoemd. 

3. De commissie zal vergaderen ter plaatse, 
a ls door den voorzitter te bepalen. 

4. De commissie heeft de bevoegdheid ge• 
tuigen en deskundigen, zoowel ambtenaren 
als particulieren, te hooren en daartoe voor 
zich te doen verschijnen. 

HO OFDSTUK VIII. 
Luchtvaartterreinen ten dienste van vlieg

tuigen, luchtroutes, verlichting en 
bebakening. 

§ 1. 
Aanleg, inrichting en gebruik van luchtvaart

terreinen. 
Art. 155. 1. H et is verboden op, in of 

boven een luchtvaartterrein te bouwen, bouw-

werken te hebben, op dat terrein te planten, te 
doen planten, plant- of houtgewas te hebben, 
te weiden, te doen weiden, eenigerleï graaf
werk te verrichten of te doen verrichten, be
houdens door Onzen Minister verleende ont
heffing, die slechts t-0t wederopzeggens mag 
worden gegeven. 

2. Op het in het vorige lid genoemde ver
bod is van toepassing het bepaalde in het 
derde lid van artikel 22 der Luchtvaartwet. 

Art. 156. 1. De ondernemer van een lucht
vaartterre inbedrijf, in de volgende artikelen 
van dit hoofdstuk de ondernemer genoemd, 
moet, indien het een luchtvaartterrein ten 
dienste van het algemeen luchtverkeer betreft, 
zorg dragen, dat op een door Onzen Minister 
te bepalen plaats en op door dezen aan te 
geven wijze een aanduiding van den naam 
van het luchtvaartterrein in witte Romeinsche 
hoofdletters van de volgende afmetingen aan
wezig is: 

lengte van elke letter ... ............... 6 M. 
breedte van elke letter ..... .......... 4.80 M . 
ruimte tusschen twee letters ......... 4.80 M. 
breedte van de banden, welke de 

letters vormen ..... .. .. ............ ... ... 0.90 M. 
2. Ten aanz ien van luchtvaar tterreinen 

voor watervliegtuigen kan met toestemming 
van Onzen Minister van het in het eerste lid 
bepaalde met betrekking tot de afmetingen 
der letters worden afgeweken. 

Art. 157. 1. De ondernemer ten aanzien 
van een luchtvaartterrein voor landvliegtui gen 
moet zorg dragen, dat het midden van het voor 
het landen en opstijgen bestemde gedeelte 
van het terrein is aangegeven door middel 
van een teaken, waarvan de vorm en a fmetin
gen voor elk geval a fzonderlijk de goedkeu
ring van Onzen Minister behoeven. 

2. De ondernemer ten aanzien van een 
luchtvaartterrein voor landvliegtuigen; waar
voor Onze Minister heeft bepaald, dat bij het 
gebruik van het luchtvaartterrein bijzondere 
regelen moeten worden toegepast of a fwijkin
gen van de in het Luchtverkeersreglement 
vastgestelde regelen zijn toegestaan, moet zorg 
dragen, dat op dat terrein een of meer in ver
band daarmede door Onzen Minister vastge
stelde teekens worden aangebracht ter plaat
se, als door Onzen Minister aan te geven. 

Art. 158. Behoudens door Onzen Minister 
te verleenen ontheffing moet de ondernemer 
zorg dragen, dat op het luchtvaartterrein 
aanwezig zijn: 

a. een door Onzen Minister te bepalen 
aantal inrichtingen, waardoor het mogelijk is 
de windrichting aan te geven, aan te duiden, 
dat er windstilte heersch t, en aan te geven 
de richting, in welke bij windstilte moet wor
den geland en opgestegen ; 

b. een door Onzen Minister te bepalen 
aantal inrichtingen voor het geven van seinen, 
als bedoeld in het Luchtverkeersreglement; 

c. een door Onzen Minister te bepalen aan
tal inrichtingen, welke dienen ter bevordering 
van het veilig landen bij mist. 

Art. 159. Behoudens door Onzen Minister 
te verleenen ontheffing moet de ondernemer 
ten aanzien van een voor het algemeen lucht
verkeer aangewezen luchtvaartterrein zorg 
dragen, dat daarop aanwezig ûjn: 
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a. een bepaaldelij k ten behoeve van het bij 
dui sternis landen van vliegtui gen aangebrach
te inrichting ter aanduiding, a lsmede ter ver
lichting va n het daartoe bestemde gedeelte 
van het luchtvaartterrein; 

b. li chten ter aand uidi ng van den omtrek 
va n het voor het landen en opstij gen bestemde 
gedeelte van het terre in, a lsmede lichten ter 
aanduiding van bouwwerken en bepl antingen, 
welke voor bij duistern is boven en in de nabij
heid van het luchtvaartterrein zich bevindende 
vl iegtuigen gevaar kunnen opl everen ; 

c. een of meer inricht ingen, waardoor het 
mogelijk is bij dui sterni s de windr ich t ing aan 
te ge ven , aan te duide n dat e r windstilte 
heerscht, en aan te geven de r icht ing, in welke 
bij windstil te moet worden geland en opge
stegen; 

d. een herkenn ingslicht, ten doel hebbende 
de ligging van het luchtvaartterrein bij duis
te rnis kenbaar te maken. 

Art. 160. 1. De inr icht ingen, bedoeld in 
art ikel 158, a lsmede de inrichtingen en lich
ten, bedoeld in a r t ikel 159, behoeven, mede 
voor wat betreft h aar plaatsing op het lucht
vaar tterrein, de goedkeuri ng van Onzen Mi
nister. 

2. De ondernemer is verplicht de in de 
artikelen 156, 157, 158 en 159 bedoelde let
ters , teekens, inricht ingen en lichten in goeden 
staat te onderhouden. 

3. De ondernemer is verplicht, in geval van 
windstil te, zulks, a lsmede de r ichting, waarin 
a lsdan moet worden geland en opgestegen, 
aan te geven. Di t moet, voor het geval dat de 
inrichtingen, bedoeld in a r t ikel 158 onder a 
en artikel 159 onder c, zijn voorgeschreven, 
geschieden met behulp van die inricht ingen. 
De wijze, waarop een en ander geschiedt, be
hoeft de goedkeuring van Onzen Minister . 

4. Onder windstilte wordt in de artikelen 
158 en 159 en in dit a rt ikel begrepen wind 
met een snelheid van ten hoogste 2 M. per 
seconde {7.2 K .M. per uur ). 

5. De inrichtingen en lichten, bedoeld in 
artikel 159, moeten va n een half uur na zons
ondergang tot een half uur voor zonsopkomst 
door de zorg van den ondernemer zijn ont
stoken. 

6. Onze Minister ka n van de in het vorige 
lid omschreven verplicht ing geheel of gedeel
telijk ontheffin g verleenen. 

Art. 161. 1. De ondernemer ten aanzi en 
va n een luch tvaartterrein ten d ienste van het 
a lgemeen luchtverkeer moet w rg dragen , dat 
op dat luchtvaar t ter rein : 

a. voldoende gelegenheid is tot het ver
leenen van eerste hulp bij ongevallen; 

b. voldoende mi ddelen of inricht ingen aan
wezig zijn voor het bi usschen van brand. 

2. De hiervoren onder b bedoelde middelen 
of inrichtingen moeten steeds in bedrijfszeke
ren toestand worden gehouden. 

Art. 162. Indien voor het gebruik maken 
van een luch tvaartterre in kosten worden ge
heven, moet de ondernemer zorg dragen, dat 
op een duidelijk waarneembare pl aats een 
ta rief is aangebracht, vermeldende de kosten, 
verschuldigd voor de l anding en opstijg ing, de 
opberging en verzorging van vliegtuigen, het 

gebrui k van de verschillende inr icht ingen , de 
herstell ingen aan vliegtui gen en al hetgeen 
daarmede samenh a ngt. 

§ 2. 

B ij zondere bepalingen onitrent R ijkslucht
vaartterreinen. 

Art. 163. 1. De inrichting en het on
derhoud van R ij ks luchtvaar tterre inen kan 
door Onzen Minister worden opgedragen aan 
een daartoe voor elk luchtvaar tterrein a fzon
derlijk aan te wijzen ambtenaar van den Rijks
waterstaat. 

2. A a n den in het eers te I id bedoe lde n 
ambtenaar van den Rij kswaterstaat kunnen 
werkzaamheden worden opgedragen in ver
band met het toezicht op en de hulp bij het 
op het in dat lid bedoelde terre in uitgeoefende 
1 uchtverkeer . 

Art. 164. Ten aanzien van het gebruik van 
Rijksluchtvaartterre inen, niet ui tslui tend be
stemd tot het doen van noodl andingen, gelden 
de in de artikelen 165 en 166 aangegeven 
ta rieven, welke worden berekend naar het 
normaal vermogen in P .K . van den motor of 
van de motoren van een vliegtui g. 

Art. 165. 1. Voor elke land ing, met u it
zondering van de land ing na een proefvlucht 
vóór vertrek, is een bedrag verschuldi gd van 
f 0.01 per P .K . van den motor of van de ge
zamenlij ke motoren van het vliegtuig. 

2. De betali ng van het in het eerste Jid be
doelde bedrag geeft bovendien recht op hul p 
bij landing en vertrek, bij het aanslaan van 
den motor (de moto ren) en bij de vulling van 
de brandstof-, smeerolie- en waterreservoirs, 
voor zoover d ie hulp op het luchtvaartter rein, 
in verband met de personeelsbezetting daar
van, kan worden verstrekt. 

Art. 166. 1. Indien een vliegtuig na de 
1 anding op het 1 uch tvaartterrein langer in de 
open lucht verblij ft dan drie achtereenvol 
gende uren, en niet word t ondergebracht, is 
hiervoor verschuldi gd per etmaal of gedeel te 
daarva n f 0.015 per P .K . van den motor of 
van de gezamenlijke motoren va n het vlieg
tuig. 

2. Indien een vliegtuig wordt geborgen in 
een vl iegtuigloods of vl iegtuigtent of onder
gebracht in een herstellingswerkpl aats, is hier
voor verschul di gd, bij een verblijf van m inder 
dan 30 etmalen, per etmaal of gedeel te daa r
van f 0.03 per P .K. , beh alve voor de eerste 
d r ie etmalen of minder, waarvoor per etmaal 
of gedeelte daarvan f 0.02 per P .K. verschul 
digd zal zijn. 

3. Met bijzondere vergunning vanwege On
zen M in ister is een verblijf van langer dan 
30 etmalen toegestaan, voor welke vergunning 
bijzondere voorwaarden kunnen worden ge
steld , wel kll van het eerste etmaal af gelden. 

4. Ten aanzien van een vliegtui g, hetwelk 
na de landing wordt geborgen in een vlieg
tu igloods of in een vl iegtuigtent of onderge
bracht in een herstellingswerkplaats, dan wel 
dat na de landing op het luchtvaartterre in 
la nger in de open lucht verblijft dan dri e 
achtereenvol gende uren , en waarop de tarie
ven worden toegepast, als bedoeld in het eerste 
en tweede l id, worden niet in rekening ge-
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bracht ?e kosten, bedoeld in het eerste lid 
van artikel 165. 

5. De betaling van de in het eerste en 
tweede lid bedoelde bedragen geeft, behalve 
op de hulp, bedoeld in het tweede lid van ar
t ikel 165, recht op hulp bij het binnen- en 
buitenbrengen van het vliegtuig, het aftappen 
van water en het dagelijksche onderhoud, 
daaronder niet begrepen herstellingen, een en 
ander voor zoover die hulp op het luchtvaart
terrein, in verband met de personeelsbezetting 
daarvan, kan worden verstrekt. 

6. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
het eerste etmaal van het ver bi ij{ van een 
vliegtuig op een luchtvaartterrein . gerekend 
in te gaan op het tijdstip van de landing van 
dat vliegtuig. 

Art. 167. 1. Ten aanzien van het gebruik 
maken van Rijksluchtvaartterreinen voor de 
uitoefening van een geregelden luchtdienst, 
voor het verrichten van proefvluchten, het ge
ven van onderwijs in het besturen van vlieg
tu igen, het houden van luchtvaartvertooningen 
en dergelijke, kan Onze Minister met de ge
bruikers een overeenkomst aangaan, waarbij 
van de in de beide voorgaande artikelen be
doelde tarieven mag worden a fgeweken. 

2. Voor vliegtuigen, welke bestemd zijn om 
op grond van een gedane bestelling te worden 
geleverd aan het Rijk, worden noch land ings
noch verblijfkosten in rekening gebracht. 

§ 3. 
Maatregel en bet,·effende de veiligheid, het 
handhaven van de orde op luchtvaartterreinen, 

alsmede het toezicht op die terreinen. 
Art. 168. 1. De ondernemer ten aanzien 

van een aangewezen luchtvaartterrein is 
verplicht maatregelen te nemen voor een be
hoorlijk toezicht op de veiligheid en de goede 
orde op dat terrein. 

2. De ondernemer ten aanz ien van een 
luchtvaartterre in, aangewezen voor het alge
meen luchtverkeer, of mede daarvoor aange
wezen, zal het in het eerste lid bedoelde toe
zicht doen geschieden onder leiding van een 
in zijn dienst staand persoon, die niet tevens 
in eenige dienstbetrekking staat tot een ander 
dan den ondernemer, behoudens het bepaalde 
in het vijfde l id . 

3. De ondernemer ten aanzien van een 
1 uchtvaartterrein , aangewezen enkel voor proef
vluchten of oefeningen, dan wel voor beide 
doeleinden, zal, voor zoover hij het in het 
eerste l id bedoelde toezicht niet zel f uitoefent, 
dit doen geschieden door een in zijn dienst 
staand persoon. 

4. Degene, die alleen bel ast is met het in 
de vorige leden bedoelde toezicht, onderschei
denlijk degene, die daarva n de leiding heeft , 
hetzij het den ondernemer zei f betreft, hetzij 
een in diens dienst staand persoon, wordt hier
onder verder aangeduid als havenmeester . 

5. Van de bepaling in het tweede lid, voor 
zooveel betreft het niet in dienstbetrekking 
mogen staan van den daar bedoelden persoon 
tot een ander dan den ondernemer, kan Onze 
Minister ontheffing verleenen. Aan deze ont
heffing kunnen voorwaarden worden verbon
den. 

Art. 169. H et is verboden als gezagvoerder 
van een vliegtuig met dat vliegtuig van een 

aangewezen luchtvaartterrein op te stijgen 
zonder voorafgaande toestemming van of van
wege den havenmeester. 

Art. 170. De gezagvoerder van een zich. 
boven of op een aangewezen luchtvaartterre in 
bevindend vliegtuig is verplicht de aanwijzin
gen te volgen, die hem door of vanwege den 
havenmeester in verband met de veiligheid 
en orde worden gegeven. 

Art. 171. De ondernemer ten aanzien van 
een I uchtvaartterrei n, aangewezen voor het 
a lgemeen luchtverkeer , moet zorg dragen, dat 
langs den omtrek en in de nabijheid van de 
vliegtuigloodsen een strook uitsluitend bestemd 
wordt voor het zich voortbewegen van vlieg
tuigen op den grond anders dan bij landen of 
opstijgen, met dien verstande, dat het voor 
het opstijgen en l anden bestemde gedeelte zoo· 
g root mogelijk moet zijn. 

Het terrein, bestaande uit de bedoelde strook 
en het voor het op tijgen en landen bestemde 
gedeelte van het I uchtvaartterrein, zal verder 
worden aangeduid a ls landingsterre in. 

Art. 172. 1. De ondernemer moet zorg dra
gen, dat het landingsterre in niet onveilig 
wordt gemaakt door eenig voorwerp, hetwelk 
zich daarop bevindt anders dan ten behoeve· 
van werkzaamheden op dat terrein. 

2. Indien zich op het landingsterre in eenig
voorwerp bevindt, hetwelk gevaar voor vlieg
tuigen kan opleveren, moet dat voorwerp door 
de zorg van den ondernemer worden aange
duid. 

3. Indien een gedeelte van het landings
terrein niet geschikt is voor het veilig landen, 
en opstijgen van vliegtuigen, moet dat ge
deelte door de zorg van den ondernemer wor-· 
den aangeduid. 

4. De in het tweede en derde lid bedoelde 
aanduidingen moeten geschieden: 

bij duisternis door een in verband met de 
veiligheid noodig aantal mede naar boven 
schijnende roode I antaarns; 

overdag door een in verband met de veilig
heid noodig aantal daartoe geschikte, zooweF 
op den grond als vanuit de lucht zichtbare, 
kenteekenen. 

Art. 173. 1. De ondernemer is verplicht om,. 
ingeval dat het landingsterrein door eenigerler 
omstandigheid gevaarlijk is geworden voor 
vliegtuigen, daarvan zoo spoedig mogelijk, 
onder vermelding van de bijzonderheden dien
aangaande, kennis te geven aan het Departe
ment van W aterstaat. 

2. Gelijke mededeeling, als in het vor ige 
lid bedoeld, moet worden gegeven, indien door 
eenigerle i omstandigheid één of meer der in 
de artikelen 156, 157, 158 en 169 bedoelde 
letters, teekens, inrichtingen en I ichten niet 
meer aan de terzake geldende voorschriften 
voldoen, of indien in deze inrichtingen of 
lichten wijziging zal worden gebracht. 

Art. 174. Voor zoover bij dit besluit daarin 
niet is voorzien, moet de ondernemer de noo
dige maatregelen treffen in verband met 
brandgevaar en ter bevordering van de orde 
en veiligheid op het luchtvaartterre in en in de 
gebouwen daarvan, een en ander ter goedkeu
ring van Onzen Minister. 

Art. 175. 1. De ondernemer moet een re
gister doen aanleggen en nauwkeurig doen 
bijhouden. 
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2. In dat register moeten ten minste ten 
aanzien van elk vliegtuig, dat op het lucht
vaartterrein aankomt of daarvan vertrekt, 
worden vermeld: 

a. het nationaliteit.s- en inschrijvingsken-
merk; 

b. de eigenaar; 
c. het tijdstip van aankomst; 
d. het luchtvaartterrein, waarvan het vlieg

tuig het laat.st is vertrokken, en dat van be
stemming, en 

e. het tijdstip van vertrek. 
3. De ondernemer van een luchtvaartter

rein moet op aanvraag van of vanwege Onzen 
Minister aan door of vanwege Onzen Minister 
aan te wijzen ambtenaren inzage verleenen 
van het in het eerste lid bedoelde register. 

Art. 176. Het bepaalde in de artikelen 
174 en 175 is niet van toepassing ten aanzien 
van nood! andingsterreinen. 

§ 4. 

Luchtroutes, verlichting en bebakening. 

Art. 177. 1. Onze Minister is bevoegd 
luchtroutes aan te geven in verband met de 
veiligheid van het luchtverkeer. 

2. De naar het oordeel van Onzen Minister 
noodige bebakening en verlichting van de in 
het eerste lid bedoelde luchtroutes geschiedt 
van Rijkswege. 

HOOFDSTUK IX. 
De berichtendienst ten behoeve van het 

burgerlijke luchtverkeer. 

Art. 1 78. De berichtendienst ten behoeve 
van het burgerlijke luchtverkeer, hierna aan
geduid als de berichtendienst, omvat: 

a. de wisseling van berichten tusschen de 
luchtvaartterreinen ter verzekering van de 
veiligheid en de regelmaat van het luchtver
keer; 

b. de wisseling van berichten tusschen 
radiostations aan boord van I uchtvaartuigen 
onderling en tusschen deze stations en andere 
radiostations, ter verzekering van de veilig
heid en de regelmaat van het luchtverkeer, 
alsmede de bediening of het doen werken van 
inrichtingen tot het verstrekken van gegevens 
aan luchtvaartuigen omtrent hunne positie en 
den te volgen koers; 

c. het verstrekken van weerberichten ten 
dienste van het luchtverkeer. 

Art. 179. Onze Minister bepaalt, waar ra
diostations en andere inrichtingen ten behoeve 
van den berichtendien·st gevestigd worden. 

Art. 180. 1. Voor zoover daaromtrent bij 
verdrag niet anders is overeengekomen, is het 
verboden de luchtvaart uit te oefenen met een 
verkeersluchtvaartnig, dat niet is voorzien van 
een radiozend- en -ontvangstation, geschikt om 
met de daartoe door Onzen Minister aangege
ven radiostations verbinding te onderhouden. 

2. Onze Minister kan van het verbod, be
doeld in het vorige lid, geheel of gedeeltelijk 
ontheffing verleenen. 

Art. 181. Het is verboclen na het vernemen 
van het radiotelegrafische of radiotelefonische 
noodsein, bedoeld in het Luchtverkeersregle
ment, door middel van een radiozendstation 
aan boord van een niet in nood verkeerend 

luchtvaartuig radiotelegrafische of radioteie
fonische seinen te geven, welke de berichten
wisseling ten behoeve van de veiligheid van 
het in nood verkeerende luchtvaartuig geheel 
of gedeeltelijk kunnen belemmeren. 

Art. 182. 1. Het is verboden door middel 
van een radiozendstation aan boord van een 
luchtvaartuig andere seinen te geven dan die , 
welke betrekking hebben op de ve iligheid en 
de regelmaat van het luchtverkeer. 

2. Bij de berichtenwisseling behooren de 
groot.st mogelijke beknoptheid en duidelijkheid 
te worden betracht. 

Art. 183. 1. Onze Minister is belast met 
het geven van voorschriften omtrent de uit
voering van den bericht,endienst, voor zoover 
die door de Rijksambtenaren geschiedt. 

2. Onze Minister is belast met het geven 
van aanwijzingen voor het radioverkeer van 
luchtvaartuigen. 

H OOFDSTUK X. 
Bescheiden, In een luchtvaartuig mede 

te voeren. 
Art. 184. 1. De gezagvoerder van een zich 

in de lucht bevindend luchtvaartuig moet zorg 
dragen, dat daarin aanwezig zijn: 

a. het bewijs van inschrijving, bedoeld in 
artikel 6 der Luchtvaartwet; 

b. het bewijs (de bewijzen) van geschikt
heid, bedoeld in artikel 15 der Luchtvaart
wet; 

c. het bewijs van luchtwaardigheid, bedoeld 
in artikel 15 der Luchtvaartwet ; 

d. indien het luchtvaartuig is voorzien van 
een inrichting voor radiotelefonie of radio
telegrafie, de m achtiging voor het hebben en 
gebruiken van deze inrichting; 

e. het journaal, genoemd in artikel 98. 
2. Het voorschrift, in het eerste lid vervat, 

geldt niet ten aanzien van proef- en oefenings
vluchten, gehouden met vl iegtuigen binnen 
een afstand van 3 K.M., te rekenen van uit 
het middelpunt van een onderscheidenl ij k voor 
proefvluchten en voor oefeningen, dan wel 
voor beide doeleinden aangewezen luchtvaart
terrein, indien deze proef- en oefeningsvluch
ten met toestemming van den havenmeester 
van het luchtvaartterrein geschieden. 

Art. 185. De gezagvoerder van een zich in 
de lucht bevindend verkeersvliegtuig, dat in 
internationaal verkeer onderscheidenlijk pas
sagiers en goederen vervoert, moet zorg dra
gen, dat daarin, behalve de in het vorige 
artikel genoemde bescheiden, aanwezig zijn 
onderscheidenlijk een naamlijst van de passa
giers en de cognossementen en manifesten 
van lading. 

HOOFDSTUK XI. 
Vervoer van reizigers en goederen; aard 

van de ladin g en uitrusting van lucht
vaartuigen. 

Art. 186. De exploitant van een luchtvaart
bedrij f moet ten genoegen van den Inspecteur 
kunnen aantoonen, dat de techn ische dienst 
van dat bedrijf een voldoenden waarborg 
biedt voor een behoorlijk onderhoud van de 
luchtvaartuigen en de motoren en voor een 
behoorlijk toezicht op de luchtwaardigheid en 
de deugdelijkheid van het materieel. 
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Art. 187. 1. Een luchtvaartonderneming is 
verplicht ten minste zeven dagen voor de 
opening van een luchtdienst in een der door 
Onzen Minister aan te wijzen dagbladen aan
kondiging te doen van de dienstregeling en 
van de tarieven voor het vervoer van personen 
-On goederen. 

2. Gelijke aankondiging, als in het eerste 
1id bedoeld, zal moeten plaats vinden ten aan
zien van de wijziging in een dienstregeling 
of in de tarieven. 

Art. 188. 1. Een verzoek om een concessie 
of vergunning, als bedoeld i,-. "rtikel 11 der 
Luchtvaartwet, wordt schriftelijk ingediend, 
waarbij wordt overgelegd: 

a. een aanduiding van den uit te voeren 
luchtdienst, onder opgaaf van de begin-, eind
en tusschenstations en de te volgen luchtroute; 

b. een opgaaf van het type (de typen) en 
de nationaliteits- en inschrijvingskenmerken 
van de bij den luchtd ienst te gebruiken lucht
vaartuigen ; 

c. een opgaaf van de personen, belast met 
het onderhoud, als bedoeld in a rtikel 186; 

d . een aanvraag tot bevoegdverklaring van 
een of meer personen, als bedoeld in het derde 
lid van artikel 90. 

2. De luchtvaar tonderneming is verplicht 
van elke wijziging gedurende de uitoefen ing 
van den luchtdienst in het onder a en b van 
het vorige "lid gestelde te voren kennis te 
geven aan het Departement van Waterstaat. 

Art. 189. 1. Het is den gezagvoerder ver
boden een luchtvaartuig te gebruiken als ver
keersluchtvaartuig, ind ien niet in het b.v.!. is 
aangeteekend, dat het als zoodanig mag wor
den gebruikt . 

2. Het is den gezagvoerder van een lucht
vaartuig verboden bij de oefeningen en proef
vluchten, bedoeld in het derde lid van artikel 
15 der Luchtvaartwet, tenzij ten aanz ien van 
dat luchtvaartuig afgeweken wordt van het 
bepaa lde in het eerste lid van dat artikel, 
personen te vervoeren, die niet voor het hou
den van de oefeningen en proefvluchten in het 
l uchtvaartu ig aanwezig moeten zijn. 

Art. 190. H et is een reiziger van een ver
keersluchtvaartuig verboden zich in dat lucht
vaartuig, indien het op het punt is te ver
trekken, te bevinden, zonder voorzien te zijn 
van een plaatsbewijs, geldig voor de reis, 
welke zal worden afgelegd, en voor den dag, 
waarop die re is zal worden afgelegd. 

Art. 191. Een reiziger, als in het vorige 
arti kel bedoeld, is verplicht het in dat artikel 
bedoelde plaatsbewijs op eerste aanvraag te 
vertoonen en desverl angd te overhandigen aan 
den beambte of bediende van de I uchtvaart
onderneming, zoowel in het luchtvaartu ig als 
na aankomst op het luchtvaartterrein van be
stemming of op een tusschenstation. 

Art. 192. Een reiziger, als in artikel 190 
bedoeld, is verplicht bij het plaats nemen in 
of het verlaten van een I uchtvaartuig de aan
wijzingen te volgen van de beambten en be
dienden der luchtvaartonderneming. 

Art. 193. 1. H et is den gezagvoerder van 
een verkeersluchtvaartuig verboden personen, 
niet in het bezit van een geldig bewijs van 
geschiktheid als lid der bemanning, of niet · 
zijnde lid van het leidend of technisch perso
neel der onderneming, t ijdens het vervoer op 

zoodanige plaatsen toe te laten, dat zij daad
werkelijken invloed kunnen uitoefenen op de 
besturing van het l uchtvaartuig. 

2. Van het verbod, in het vorige lid bP
doeld, kan door of vanwege Onzen Minister 
ontheffing worden verleend . 

Art. 194. Het is verboden in een verkeers-
1 uchtvaartuig te rooken. 

Art. 195. Het is den gezagvoerder van een 
verkeersluchtvaartuig verbod n met dat lucht
vaartuig reizigers te vervoeren, die in kenne
lijk beschonken toestand zijn of die om eenige 
reden gevaarlij k zij n voor de vei ligheid of ge
zondheid van de overige reizigers en de be
manning. 

Art. 196. 1. H et is den gezagvoerder van 
een verkeersluchtvaartuig verboden te vervoe
ren: 

a. zieke of gevaarlijke dieren, tenzij onder 
behoorlijk geleide en met zoodanige voorzor
gen, als de vei ligheid van de reizigers en de 
bemanning vordert; 

b. wapenen, munitie, vergiftige gassen of 
ontplofbare stoffen; 

c. postduiven. 
2. Van het in het vorige lid bedoelde ver

bod kan door of vanwege Onzen Minister ont
heffing worden verleend. 

HOOFDSTUK XII. 
Luchtvaartvertoonlngen en luchtvaart

wedstrijden. 

Art. 197. 1. Een verzoek om toestemming 
tot het houden van een luchtvaartvertooning 
of luchtvaartwedstrijd, met uitzondering van 
die, bedoeld in het derde lid van artikel 9 
der Luchtvaartwet, wordt ingediend bij Onzen 
Minister door tusschenkomst van den Burge
meester der gemeente, waar de vertooning of 
wedstrijd zal plaats hebben. 

2. Indien de vertoon ing of de wedstrijd 
zich over meerdere gemeenten uitstrekt, wordt 
het verzoek ingediend door tusschenkomst van 
den Burgemeester der gemeente, waar de ver
tooni ng of de wedstrijd zal eindigen. 

3. Bij de doorzending van het verzoek zal 
de Burgemwster Onzen Minister van raad 
dienen terzake van het verzoek en de voor 
het geval van inwill iging daarbij te stellen 
bijzondere voorwaarden. 

Art. 198. 1. Bij het verwek, genoemd in 
het vorige artikel , moet zijn gevoegd een op
gaaf, vermeldende: 

1 °. den naam en de nationalite it van de(n) 
ondernemer(s) van de vertooning of den wed
strijd ; 

2°. een omschrijving van de vertooning of 
van den wedstrijd met aanduid ing van het 
{de) te gebruiken terrein(en) en van de te 
volgen route, alsmede met vermelding, in hoe
verre kunstvluchten zullen plaats hebben; 

3°. indien een terrein zal worden gebruikt, 
dat niet is aangewezen of goedgekeurd als 
luchtvaartterrein, een verzoek om ontheffing 
van de verbodsbepal ing van het eerste lid van 
artikel 18 der Luchtvaartwet, met vermelding 
van de gemeente, waarbinnen het terrein ligt, 
en onder overlegging van een duidelijke teeke
ning van het terrein en van de onmiddellijke 
omgeving daarvan. 

2. Bij het verzoek om toestemming voor het 
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houden van een luchtvaartvertooning moet 1 

bovendien gevoegd zijn een opgaaf, vermel
dende: 

1°. de(n) naam (namen) en de nationali
teit van de(n) bestuurder(s) van de lucht
vaartuigen, die aan de vel'tooning deelnemen, 
alsmede een aanduiding betreffende hun be
wijs van geschiktheid; 

2°. het type, het (de) nationaliteits- en in
schrijvingskenmerk(en) en een aanduiding be
treffende het bewijs ( de bewijzen) van lucht
waardigheid van het (de) te gebruiken lucht
vaartuig(en). 

Art. 199. 1. Aan de toestemming, genoemd 
in artikel 197, kunnen voorwaarden worden 
verbonden. 

2. Bij deze voorwaarden zal als regel wor
den gesteld: 

a. dat, ten aanzien van de inrichting van 
het terrein en verder met het oog op de veil ig
heid, de maatregelen worden getroffen, die 
door of vanwege Onzen Minister geëischt wor
den; 

b. dat de toestemming door Onzen Minister 
kan worden ingetrokken bij niet nakoming 
van de voorwaarden, waaronder zij is ver
leend, dan wel van de voorschriften van de 
Luchtvaartwet of van deze regeling. 

Art. 200. De beschikking van Onzen Mi
nister, waarbij de in artikel 197 genoemde 
toestemming wordt verleend of geweigerd, 
alsmede de aan de verleende toestemming ver
bonden voorwaarden worden ter kennis van 
den verzoeker gebracht door tusschenkomst 
van den Burgemeester, in dat artikel bedoeld. 

HOOFDSTUK XIII. 
Kosten, In rekenin g te brengen voor de 

uitreiking van bewijzen, enz. 

Art. 201. 1. De kosten, verschuldigd voor 
het onderzoek en de verdere werkzaamheden, 
verbonden aan de uitreiking, de verlenging 
of de vernieuwing van een bewijs van in
schrijving en de uitreiking, de verlenging, de 
wederuitreiking of de vernieuwing van een 
bewijs van geschiktheid, een bewijs van lucht
waardigheid of een bewijs van deugdelijkheid, 
worden berekend naar de in artikel 203 aan
gegeven tarieven. 

2. In bijzondere gevallen kan Onze Minis
ter geheel of gedeeltelijk ontheffing verleenen 
van de verplichting tot het betalen van de in 
het vorige l id bedoelde kosten. 

Zulks kan o. m. geschieden, indien, in ver
band met de eerste uitreiking van een b.v.!. 
of een b.v.d. voor een type-vliegtuig, onder
scheidenlijk een b.v.d. voor een type-motor, 
het onderzoek belangrij k minder werkzaam
heden heeft geëischt, dan a ls regel het geval 
is, en voorts in het geval van een aanvull ende 
type-keuring, a ls bedoeld in het zesde lid va11 
artikel 83. 

Art. 202. 1. De aanvraag voor de u itrei
king, de verlenging, <le vernieuwing of de 
wederuitreiking van een der in het vorige 
art,ikel genoemde bewijzen wordt als regel 
niet in behandeling genomen indien n iet is 
gebleken, dat de ten aanzien' van het bewijs 
bepaalde vergoeding is betaald. 

2. De betaling heeft plaats door middel 
van: 

a. een postwissel ; 
b. overschrijving of storting op de postgiro

rekening n°. 138777. 

Art. 203. TARIEVEN VOOR DE BEWIJ
ZEN VAN INSCHRIJVING VAN VLIEG-

TUIGEN EN VRIJE BALLONS. 

B. v.i. van P.eil 

vliegtuig f 10.-· f 5.- f 1.-

B.v. i. van een 

vrijen ballon ,, 10 .- ,,5.- "1.-

TARIEVEN VOOR DE BEWIJZEN VAN 
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Het tarief voor keuring geldt enkel voor 
personen, die den in het vierde lid van artikel 
24 aangegeven leeftijd hebben bereikt. Voor 
jongere personen kan een hooger bedrag door 
Onzen Minister worden bepaald. 

Indien de candidaat bij herkeuring wordt 
goedgekeurd, zal hem het bedrag, voor de 
herkeur ing gestort, worden teru gbetaald. Voor 
de keuring, onderscheidenlijk het examen, a ls 
bedoeld in het eerste lid van artikel 28, en 
rnor de keuring, bedoeld in het tweede lid 
van artikel 28, zijn geen kosten verschul
digd. 

Bij het verzoek om verlenging van het be
wijs zal enkel het bedrag worden gestort, voor 
de periodieke keuring vereischt. Indien het 
noodig wordt geacht, dat het examen geheel 
of gedeeltelijk wordt afgelegd, wordt den can
didaat daarvan mededeeling gedaan, onder 
uitnoodiging voor de aanvulling van het ont
brekende bedrag zorg te dragen. 

TARIEVEN VOOR DE BEWIJZEN VAN 
LUCHTWAARDIGHEID EN VAN DEUG
DELLJKHEID VAN LUCHTVAARTUIGEN 
E N DE BEvVIJZEN VAN DEUGDELIJK-

HEID VAN MOTOREN. 

I. ·vliegtuigen. 
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Ten aanzien van vliegtuigen met een maxi~ 
maal toe! aa tbaar gewicht van 1000 K.G. of 
m inder wordt de helft van de hierboven om-
schreven bedragen in rekening gebracht. 

II . M otoren. 
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Ten aanzien van motoren met een maximaal 
Yermogen van 100 P .K. en minder wordt de 
helft van de hierboven omschreven bedragen 
in rekening gebracht. 

III. Vrije ball ons. 

B. v. 1. van een 
vrijen ballon f 25.- f 10.-

HOOJ<,DSTUK XIV. 
Straf- en slotbepalingen. 

f 1.-

Art. 204. Overtreding van de artikelen 10, 
11, 17 en 18, het vierde lid van artikel 27, 
het vierde lid van artikel 28, het derde en 
vij fde lid van artikel 29, het eerste en vierde 
l id van artikel 30, van de artikelen 46, 52, 
57 en 63, voor zoover betreft het niet voldoen 
aan het vierde I id van artikel 27, het vierde 
lid van artikel 28, het derde en vijfde lid van 
artikel 29 en het eerste en vierde lid van ar
t ikel 30, van het eerste lid van artikel 
89, het vierde l id van artikel 93, het tweede 
lid van artikel 96, het eerste en vierde lid 
van artikel 97, de artikelen 100, 101, 102, 
103 en 104, van artikel 137, voor zoover be
treft het niet voldoen aan het eenite I id van 
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artikel 89, het vierde lid van artikél 93, het 
tweede lid van artikel 96 en het eerste en 
vierde lid van artikel 97, van het eerste lid 
van artikel 138, van het tweede lid van arti
kel 138, voor zoover betreft het niet voldoen 
aan de artikelen 101, 103 en 104, van de 
ar t ikelen 162, 171 en 175, het eerste lid van 
ar tikel 184, de a rtikelen 185 en 187, het twee
de li d van artikel 188, de artikelen 190, 191, 
192 en 195 en het derde lid van artikel 207 
wordt gestraft met geldboete van ten hoogste 
f 100. 

Art. 205. Overtreding van het tweede lid 
yan artikel 70, het eerste I id van artikel 72, 
artikel 80, het achtste lid van artikel 90, ar
t ikel 98, het eerste I id van artikel 145, het 
eerste lid van artikel 156, artikel 157, het 
tweede lid van artikel 160, artikel 161, het 
eerste lid van artikel 168, artikel 174, het 
eerste lid van artikel 182, artikel 189, het 
eerste lid van artikel 193, artikel 194 en het 
eerste lid van artikel 196 wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste dertig dagen of 
geldboete van ten hoogste f 250. 

Art. 206. Overtreding van het derde lid 
van a r t ikel 89, van de artikelen 143 en 144, 
het eerste lid van artikel 146, de artikelen 
158 en 159, het derde en vijfde lid van a rtikel 
160, de artikelen 169, 170, 172, 173, 180 en 
181 wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste vier maanden of geldboete van ten 
hoogste f 1000. 

Art. 207. 1. De door of vanwege Onzen 
Minister voorloopig uitgereikte bewijzen van 
inschrijving en van luchtwaardigheid, de be
wijzen van deugdelijkheid van vl iegtuigen en 
van motoren en de bewijzen van geschiktheid 
t reden voor den duur van ten hoogste een 

maand na de in werking treding van deze 
regeling in de plaats van de overeen~omstige 
in deze regeling vermelde bewijzen. 

2. De in het vorige lid bedoelde voorloopige 
bewijzen worden, voor zoover daartegen bij 
Onzen Minister geen bezwaar bestaat, vervan
gen door de overeenkomstige in deze regeling 
Yermelde bewijzen, zonder dat daarbij eenige 
kosten in rekening worden gebracht. 

3. De houder van een voorloopig bewijs is 
verplicht dat bewijs uiterlijk op den achtsten 
dag, nadat hem het vervangende bewijs is toe
gezonden, of, indien het bewijs niet is vervan
gen, uiterlijk den achtsten dag na het ver
strijken van den termijn, als bedoeld in het 
Perste lid, te zenden aan het Departement van 
Waterstaat. 

Art. 208. Deze regeling kan worden aan
gehaald onder den t itel "Regeling Toezicht 
Luchtvaart" of " R .T.L.". 

II. te bepalen, dat de onder I bedoelde 
r,•geling in werking treedt op een nader door 
Ons vast te stell en tijdstip 

Onze Mi nister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit bes] uit, dat in het 
Hlaatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
R aad van State medegedeeld zal worden. 

Gegeven te ' s-Gravenhage, den 6den De
cember 1928. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, H . v. d. V egt e. 

( Uitgeg. 20 December 1928.) 
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art. 59. 
Bekwaamheidseischen, artt. 50--51. 

§ 4. Bewijs van geschiktheid a ls werktuig
kundige, artt. 52-56. 
Algemeene eischen, art. 54. 
Eischen van lichamelijke geschiktheid, 
art. 55. 
Bekwaamheidseischen, art. 56. 

§ 5. Bewijzen van geschikthf•id a ls radiotele
fonist en als radiotelegrafist, artt_ 57- 61. 
Algemeene eischen en eischen van licha me
lijke geschiktheid, art .. 59. 
Bekwaamheidseischen voor radiotelefo
nist, art. 60. 
Bekwaamheidseischen voor radiotelegra
fist, art. 61. 

Afdeeling II. 
Leden der bemanning van vrije ballons, 62-66. 

Algemeene eischen, art. 64. 
Eischen van lichamelijke geschiktheid, 
art. 65. 
Bekwaamheidseischen, art. 66. 

Afdeeling III. 
Samenstelling van de bemanning van een vlieg

tuig, artt. 67-71. 

Afdeeling IV. 
Opleiding van vliegtuigbestuurders,artt.72- 73. 

Hoofdstuk V. 
T oezicht op luchtvaart matcrie.el. 

Afdeeling I. 
Algemeene voorschriften voor de beoordeeling 
van de luchtvaardigheid en de deugdelijkheid 

van vliegtuigen en motoren. 
1. Algemeene bepalingen, artt. 74-80. 
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§ 2. 
§ 3. 

§ 4. 

§ 5. 

De behandeling v. aanvrngen, artt. 81-85. 
Beoordeeling van de luchtwaardigheid en 
deugdeljjkheid, artt. 86- 90. 
Toezicht op het onderhoud, artt. 88- 90. 
De geldigheidsduur, de verlenging, de in
trekking, de schorsing en de wederuitrei
king, artt. 91-97. 
,T ournalen, vliegtuigboeken en motorboe
ken, art.t. 98-104. 

Afdeeling IL 
T echnische voorschriften voor de beoordeeling 
van de luchtwaardigheid en de deugdelijkheid 

van vliegtuigen en motoren. 
§ l. Algemeene bepalingen , artt. 105- 106. 
§ 2. Sterkte-eischen voor vliegtuigen, artt. 

107- 112. 
§ 3. Sterkte-eischen voor motoren en schroeven, 

art. 113. 
4. Vliegeigenschappen e.JJ. besturingsinrich

tingen, artt. 114-118. 
§ 5. Eischen in verband met bra ndgevaar in het 

v!iegtuig, art. 119. 
§ 6. Beproeving van vliegtuigen en motoren, 

artt. 120--128. 
§ , . Bij zondere bepalingen voor verkeersvlieg

tuigen, artt. 129- 133. 
§ 8. Eischen omtrent mede te voeren instru

menten, brandbluschmiddelen, reddings
middelen, enz. a rtt. 134-136. 

Afdeeling III. 
Vrije ballons, artt. 137- 143. 
§ 1. Algemeene voorschriften voor de beoor

deeling van de luchtwaardigheid van vrije 
ballons, artt. 137- 138. 

§ 2. Technische voorschriften voor d e beoor
deeling van de luchtwaardigheid van vrij e 
ballons, artt. 139-143. 

Hoofdstuk VI. 
Bijzondere bepalingen ten aanzien van val
schennen, zweefyliegtuigen, vliegtuigen, welke 
ruet vaJJen onder de bepalingen van H oofdstuk 
III, van de Afdeeling I van Hoofdstuk IV. en 
van de Afdeelingen I en II van Hoofsdtuk V, 

en luchtschepen. 
§ 1. Valschermen, artt. 144-145. 
§ 2. Zweefvliegtuigen, artt. 146- 147. 
§ 3. Vliegtuigen, welke ruet vallen onde. d e 

bepalingen van Hoofdstuk III, van de 
Afdeeling I van Hoofdstuk IV en van de 
Afdeelingen I en II van Hoofdstuk V, 
en luchtschepen, art. 148. 

Hoofdstuk VII. 
Onderzoek naar d e oorzaken van ongevallen 

met luchtvaartuigen, artt. 149- 154. 

Hoofdstuk VIII. 
Luchtvaartterreinen ten dienstevan vliegtuigen, 

luchtroutes, verlichting en bebakening. 
§ 1. Aanleg, inrichting en gebruik van lucht

vaartterreinen, artt. 155- 162. 
§ 2. Bijzondere bepalingen omtrent Rijkslucht

vaartterreinen, artt. 163- 167. 
§ 3. Maatregelen betreffende d e veiligheid, het 

handhaven van de orde op luchtvaartter
reinen, a lsmede het toezicht op die ter
reinen, artt. 168- 176. 

§ 4. Luchtroutes, verlichting en bebakening, 
art. 177. 

Hoofdstuk I X. 
De berichtendienst ten behoeve van het burger

lijke luchtverkeer, artt. 178- 183. 

Hoofdstuk X. 
Bescheiden, in een luchtva.artuig mede te vo, ren 

artt. 184- 185. 

Hoofdstuk XI. 
Vervoer van reizigers en goederen; aard van 

de lading en uitrusting van luchtvaartuigen, 
artt. 186-196. 

H oofdstukken XII. 
Lucht,vaartvertoorungen en luchtvaartwedstrij

den, artt. 197-200. 

Hoofdstuk XIII. 
Kosten, in rekening te brengen voor de uitrei

king va_n bewijzen, enz,, . artt. 201- 203 

Hoofdstuk XIV. 
Straf- en s lotbepalingen, artt. 20±-208. 

6 D ece1nber 1928. RONDSCHRIJVEN van 
den Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid aan Heeren Commissarissen der
Koningin, betreffende: Keuringsverorde
ning. 

Ik heb de eer U uit te noodigen bijgaande, 
circulaire ter kennis van de gemeentebesturen. 
in Uw provincie te willen brengen. 

Bij de inwerkingtreding der Warenwet (Sb . 
1919, no. 581) werd door mijn toenmaligen 
ambtsvoorganger een concept-verordening op. 
de keuring van waren ontworpen, welke ter· 
vergemakkeling van de uitvoering van de wet, 
onder de aandacht van alle gemeentebesturen. 
werd gebracht. Nader is gebleken, dat dit. 
concept op 2 punten verandering dient te on
dergaan. 

In de eerste plaats moet er op worden ge
wezen, dat het concept-keur ingsverordening; 
uits luitend het verkoopen strafbaar stelt van 
waren, welke niet voldoen aan de eischen, of 
ten aanz ien waarvan niet voldaan is of wordt. 
aan de eischen gesteld krachts de Warenwet, 
met uitzondering van artikel 16 dezer wet. 

Ten einde een overtreding te kunnen consta
teeren moet derhalve worden bewezen, dat de
waar is of wordt verkocht. Wat onder verkoo
pen wordt verstaan, geeft artikel 1 van het 
concept-verordening aan. Nu zijn er verschil-• 
lende voorschriften in de krachtens de Waren
wet ui tgevaardigde Kon. Besluiten ten aanzien 
waarvan het uiterst moeilijk is het feit van het 
verknopen van een waar, die niet overeenkom
stig die voorschriften is behandeld, te consta
teeren. Dit zijn in hoofdzaak voorschriften van 
hygiënischen aard. welke betrekking hebben. 
op het winnen, bereiden, bewaren of behande
len van waren. Wel kan worden geconstateerd, 
dat in strijd met die voorschriften wordt ge
handeld. 

De bedoelde bewijsmoeilijkheid kan worden 
ondervangen door aan artikel 4 een 2e lid toe 
te voegen, luidende : 

,,Het is verboden met betrekking tot waren. 
iets te doen of na te I aten in strijd met de· 
voorschriften krachtens de Warenwet (Sb .. 
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1919, o. 581), met uitzondering van artikel 
16 deze,· wet". 

In de tweede plaats dient de aandacht te 
worden gevestigd op het arrest van den Hoo
gen R aad van 5 Maart 1928 (opgenomen in 
het Weekblad van het Recht, o. 11819), 
waarin wordt uitgesproken, dat de melkvee
houder niet valt onder het begr ip "koopman", 
noch volgens het W etboek van Koophandel, 
noch volgens het spraakgebruik. Artikel 1, 
onder h. van het concept-keuringsverordening 
is dus volgens deze uitspraak niet van toepas
sing op melkveehouders die melk verkoopen, 
welke niet aan de gestelde eiscben vol doet. 
Het in artikel 1 van het concept-verordening 
onder a tot en met g bepaalde is voor een 
controle op melk door melkveehouders ver
kocht, van weinig beteekenis. De melk is im

_mer bij den melkveehouder niet ten verkoop 
in voorraad daar zij in den regel reeds is ver
kocht; zij wordt daar niet uitge tald, noch 
vervoerd, terwijl het afleveren vaak uiterst 
moeilijk is te constateeren. Waar bier en daar 
nog enkele melkveehouders doorgaan met het 
verkoopen van vervalschte mei k, is een nadere 
voorziening van beteeken is. In verband hier
mede ware het wenschelijk artikel 1 onder a 
van het concept-verordening aldus te lezen : 

.,Het ten verkoop of ter aflevering in voor
raad hebben" tenvijl in artikel 1 onder h 
achter het woord "kooplieden" zou kunuen 
worden opgenomen het woord "melkveehou
ders". 

Waar de volksgezondheid met wijziging van 
.de verordening op de keuring van waren op 
deze beide punten wordt gebaat, geef ik U 
in overweging aan den raad een voorstel te 
doen om in de in we gemeente geldende ver

.ord ningen de beide bovengenoemde aanvul
lingen aan te brengen indien a lthans die ver

. ordening de bovenges~hetste leemten bevat. 
(B.) 

•7 Dece1nber 1928. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 207.) Onthouding van 
goedkeuring aan een gemeentebegrooting 
moet zijn gegrond op bezwaren tegen de 
begrooting. Bezwaren, die betrekking heb
ben op het beleid van den gemeenteraad, 
buiten de begrooting om, (i.c. de hand
having van den directeur der gasfabriek, 
die zich had schuldig gemaakt aan het , 
aannemen van steekpenningen), mogen 
niet le iden tot het onthouden van die goed
keu,· ing. 

H et betoog van Ged. Staten, dat het ge
beele bel e id van het gemeentebestuur aan 
hun controle zou zijn onderworpen, is on- ' 
ju ist. D at college kan zijn goedkeuring op 
grond van bedenkingen tegen het finan-

. cieel beleid niet aan de begrooting ont
houden, indien uit die begrooting van 
strijd met het algemeen financieel belang 
der gemeente niet blijkt. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Be cbikkende op het beroep, ingesteld door 

• den Raad der gemeente Smallingerland, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Friesland van 
22 Februari 1928, n°. 119, 2e afd. F, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan de begrooting 

, dier gemeente voor het dienstjaar 1928 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuu,·, gehoord, advies van 
14 ovember 1928, n°. 961; 

Op de voordracht van Onzen l[inister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
4 December 1928, n°. 10876, afd. B.B. ; 

0. dat het besluit van Ged. Staten berust 
op de overweging, dat blij kens het officieele 
verslag van het verhandelde in de vergadering 
van den R aad der gemeente Small ingerland 
van 10 December 1927, A. Sonderman, direc
teur der gemeentegasfabriek te Dragten, in 
een tegen hem ingesteld onderzoek bekend 
heeft over de jaren 1913 tot en met 1927 van 
eeniu:e leveranciers steekpenningen of retour
commissies voor leveranties te hebben aange
nomen tot een totaal bedrag van f 5451.20 ; 
dat alzoo is komen vast te staan, dat de ge
noemde ambtenaar deze gelden heeft aange
nomen van meer dan éénen leverancier der 
gemeente en gedurende een tijdsverloop van 
15 jaren, zoodat hij dus van dat aannemen 
gedurende een langen tijd eene gewoonte heeft 
gemaakt; dat het van algemeene bekendheid 
is, dat gelden, als waarvan hier sprake is, 
worden gegeven, ten einde den ambtenaar, die 
ze ontvangt, niet vrij te doen zijn, om bij zijne 
adviezen aan het gemeentebestuur en bij de 
bedrijfsleiding uitsluitend het gemeente- en 
het bedrijfsbelang in het oog te houden; dat 
derhalve een bedrijfsleider, die dergelijke gel
den heeft aangenomen, getoond heeft een niet 
betrouwbaar ambtenaar te zijn; dat de Raad 
van Smallingerland, op voorstel van Burge
meester en Wethouders besloten heeft den ge
noemden ambtenaar in zijne functie van direc
teur der gemeentegasfabr iek te handhaven; 
dat het niet verantwoord is te achten, dat een 
Overheidslichaam de zijdelingsche beschik
king, of wel het geven van deskundige en 
daarom niet onmiddellijk controleerbare ad
viezen in zake de beschikking over de publieke 
kas en de leiding van een zijner publieke be
drijven blijft toevertrouwen aan iemand, d ie 
getoond heeft, een niet-betrouwbaar ambte
naar te zijn; dat immers de gemeente door de 
handhaving van den onbetrouwbaar gebleken 
ambtenaar als bed,,jjfsleider een geldelijk 
risico op zich neemt, dat zich niet verdraagt 
met de regelen van een deugdelijk financieel 
beheer; dat de dir cteur ook tegenover zijne 
ondergeschikten zijn prestige verloren heeft, 
daar hij het moreele recht heeft verbeurd, om 
op te treden tegen mogelijke misdragingen en 
vergrijpen van zijn personeel en de gemeente 
ook voor de daaruit voortspruitende geldelijke 
nadeel en dient te worden beschermd; dat, wat 
betreft de meening van het Gemeentebestuur, 
dat Ged. Staten tot inmenging niet bevoegd 
zouden zijn, de Grondwet en de wet hen be
lasten met het toezicht op de gemeente-finan
ciën in vollen omvang; 

dat de Gemeenteraad in beroep in hoofd
zaak aanvoert, dat Geel. Staten z. i. veel te 
ver gaan, nu zij zich bemoeien met aangele
genheden, waarover aan hen geen toezicht of 
goedkeuring toekomt en waarvan evenm in kan 
worden gezegd, dat zij op het financieel be
le id der gemeente van invloed zijn of daar
mede verband houden; dat toch het ontslaan 
van ambtenaren in gemeentedienst bij de wet 
zonder eenige reserve aan den Raad, dus zon-
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der inmenging van Ged. Staten, .is opgedra
gen; dat Ged. Staten zich hebben schuldig 
gemaakt aan détournement de pouvoir; dat 
het begrip toezicht, zooals het door Ged. Sta
ten wordt opgevat, zich niet verdraagt met 
het door de Grondwet gehuldigde beginsel van 
1Lutonomie; dat de begrooting van de gasfa
. briek niet door den directeur dier fabriek, 
maar door Burgemeester en Wethouders wordt 
uitgevoerd, welk College voor de financiee!e 
gestie van het bedrijf ten volle aansprakelijk 
is; dat voorts de Raad, na ernstig en uitvoerig 
onderzoek, tot de conclusie is gekomen, dat de 
directeur kan worden gehandhaafd; 

0. dat art. 207 der Gemeentewet bepaalt, 
dat de gemeentebegrooting, om te kunnen 
werken, de goedkeuring behoeft van Ged. 
.Staten; 

dat uit den aard van dit aan Ged. Staten 
verl eende goedkeuringsrecht voortvloeit, dat 
onthouding van goedkeuring moet zijn ge
grond op bezwaren, tegen de begrooting, hetzij 
deze betreffen het voorkomen of het ontbreken 
van bepaalde posten op de begrooting, dan 
wel de hoegrootheid of de bestemming van be
vaalde posten, hetzij het evenwicht of de e ind
bedragen van de begrooting; 

dat de bestreden grond , waarop Ged. Staten 
van Friesland in het onderhavige geva l goed
keuring aan de begrooting van de gemeente 
Smallingerland hebben onthouden, echter niet 
betreft de begrooting zelf in dien zin, dat de 
Raad door wijziging van de begrooting aan 
de gerezen bezwaren zou kunnen tegemoet 
komen, doch betrekking heeft op het beleid 
van den .Gemeenteraad, buiten de begrooting 
om; 

dat die grond Ged. Staten mitsdien niet had 
,nogen leiden tot het onthouden van goedkeu
ring aan de begrooting; 

dat weliswaar door Ged. Staten is betoogd, 
dat het geheele beleid van het Gemeentebe
.stuur aan hunne controle zou zijn onderwor
pen, doch dat, al moge bij de toel?assing van 
art. 194 der Gemeentewet ook buiten de be
grooting het financieel beleid kunnen worden 
in aanmerking genomen, deze bevoegdheid 
Ged. Staten niet machtigt hunne goedkeuring 
aan de begrooting te onthouden, indien uit de 
begrooting vim strijd met het algemeen finan
cieel belang der gemeente niet blijkt ; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden bes! uit 
van Ged. Staten van Friesland, alsnog goed
keuring te verleenen aan de begrooting van 
de gemeente Smallingerland voor het dienst
jaar 1928. 

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

7 December 1928. RONDSCHRIJVEN van 
den Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbo-uw aa n de Gemeentebesturen, be
treffende stemmen bij volmacht. 

Ingevolge artikel I , tweede lid, van het 
Koninklijk besluit van 27 Augustus 1928, S. 
no. 351, worden formulieren voor het inge
volge artikel 7 der Kieswet aan het gemeente
bestuur in te dienen verzoekschrift (modellen 
Ja en Ib) om bij volmacht te stemmen, ieder 

1928 

jaar van 15 September tot en met 31 December 
ter secretarie kosteloos verkrijgbaar gesteld. 

Sommige gemeentebesturen schijnen op het 
standpunt te staan , bedoelde form ui ieren al
leen verkrijgbaar te stell en voor de ingezete
nen hunner gemeente, terwijl andere gemeente
besturen voor ieder, die een aanvraag doet, 
deze formulieren verkrijgbaar stell en . 

D e eerste opvatting schijnt mij minder juist. 
Noch artikel 7, laatste lid, der Kieswet, zoo
a ls dit arti kel gewijzi gd is bij de wet van 21 
Juli 1928, S. no. 288, noch bovengenoemd 
Kon. besluit, beperken de verkrijgbaarstelling 
van bedoelde formulieren tot hen, die inge
zeten der gemeente zijn. Een zoodanige beper
king houdt o.a. geen rekening met de belan
gen van de vele kiezers, di e door afwezigheid 
ui t hunne gemeente of om andere redenen 
niet in de gelegenheid zijn de formulieren ter 
secretar ie hunner woonplaats aan te vragen. 

Ik heb de eer Uw College in overweging te 
geven met het bovenstaande wel reken ing te 
willen houden. 

(B.) 

7 December 1928. ARREST van den Hoogen 
Raad. De provincie Noord-Brabant be
plant in 1920 een haar in e igendom be
hoorenden openbaren weg, op welks Ooste. 
lijken berm zich toen een door den Staat 
aangelegden telefoonlijn met steunpunten 
bevond. a eenige jaren bereiken de top
pen der hoornen de telefoonlijn en zwiepen 
zich voortdurend stuk tegen de draden. De 
provincie, stell ende dat geen belang, den 
di enst der telefonie betreffende, zich ver
zet tegen verplaats ing of verandering in de 
inrichting van de telefoonlijn , vordert nu 
deze van den Staat aan deze vordering 
o.m. ten gronds lag leggende een onrecht
matige daad, door den Staat gepleegd, 
waar deze, de verplaatsing van of verande
ring in de telefoonlijn niet toestaand, het 
privaatrecht der provincie schendend in 
strijd handelt met de Telegraaf- en T ele
foonwet 1904, a lthans handelt in strijd met 
de zorgvuldi gheid , welke in het maatschap
pelijk verkeer betaamt ten aanzien van 
eens anders persoon of goed. 

Hof: Het beginsel , in art. 4, lid 3, der 
Telegraaf- en Telefoonwet neergelegd 
(,. door den aanleg van telegraaf- en te
lefoonlijnen wordt geen verandering in de 
bestemming en zoo min mogelijk belem
m ering in het gebruik der openbare en 
andere gronden gebracht") geldt ook nà 
den aanleg, n.l. gedurende de instand
houding van de lijn en de Minister van 
W aterstaat had bij de behandeling van 
het verzoek van de provincie daarmede 
reken ing te houden, nu vaststond dat geen 
belang den dienst der telefonie betreffen
de, zich verzet tegen de verplaats ing of 
veranderde inrichting. D e weigering daar
toe levert dus een ongerechtvaardigde in
breuk op het e igendomsrech t der provin
cie op, daar art. 4, lid 3 niet is opge
volgd. Het door den Staat gedaan beroep 
op art. 9 der wet faalt, omdat dit artikel 
een geheel andere materie regelt. 

H. R. : 's Hofs opvatting van de betee• 
74 
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kenis van art. 4, lid 3 en van art. 9' der 
wet is juist. Doch het Hof ziet voorbij, 
dat art. 5 een administratieve procedure 
voorschrijft, waarin de beslissing aan den 
Minister van Waterstaat is opgedragen. 
Bij deze beslissing moet weliswaar in acht 
worden genomen het wettelijk voorschrift, 
dat zoo min mogelijk belemmering in het 
gebruik der gronden wordt gebracht, doch 
de hier getroffen regeling sluit, zij het 
dan ook niet uitdrukkelijk, elk beroep op 
den burgerlijken rechter gegrond op de 
bewering dat de aanleg der werken zooals 
die ingevolge 's Ministers beslissing heeft 
plaats gevonden in strijd met art. 4, lid 3 
het gebruik van den grond meer dan nood
zakelijk belemmert, uit. Dit stelsel van 
art. 5 wordt teruggezonden in het ten de
ze toepasselijk art. 8, dat door zijn termi
nologie nog eens uitdrukkelijk uitspreekt, 
dat hier de bes! issing niet bij den rechter 
maar bij den Minister is. 

De Staat der Nederlanden, woonplaats heb
bende te 's-Gravenhage, eischer tot cassatie 
van een arrest door het Gerechtshof te 's-Gra
venhage op 30 April 1928 tusschen partijen 
gewezen, advocaat Jhr. Mr. G. W. van der 
Does, gepleit door Mr. A. F. Telders, advo
caat alhier. 

tegen: 
Jhr. Mr. F . J . J . M. van Rijckevorsel wo
nende te 's-Hertogenbosch, ten deze optredende 
in zijne hoedanigheid van Commissaris der 
Koningin in de Provincie oord-Brabant, na
mens Gedeputeerde Staten, als vertegenwoor
digende die Provincie, verweerder in cassatie, 
advocaat Mr. J. van Kuyk. 

De adv.-gen. Berger heeft in deze zaak de 
volgende conclusie genomen: 

Edele Hoog Achtbare H eeren ! 
De openbare weg van Standdaarbuiten naar 

Oudenbosch, in eigendom, beheer en onder
houd bij de provincie Noord-Brabant, is in 
1920 met opgaande hoornen beplant, terwij l 
zich op den oostelijken berm van dien weg 
oone telefoonlijn met steunpunten bevond, 
welke thans eene ernstige belemmering voor 
die opgroeiende beplanting oplevert. Aange
zien immers de toppen der hoornen de telefoon
lijn hebben bereikt en voortdurend stuk zwie
pen tegen de draden, waardoor, gelijk in dit 
geding vaststaat, een onhoudbare toestand is 
ontstaan, waarin alleen óf verwijdering der 
beplanting óf verplaatsing of verandering in 
de inrichting van de telefoonlijn oplossing 
kan brengen, werd door verweerder voor de 
Arrond.-Rechtbank alhier de laatste oplossing 
gevorderd en wel in de eerste plaats op grond 
van eene beweerdelijk tusschen partijen ge
sloten, doch door eischer ontkende, overeen
komst, volgens welke eischer zich zoude hebben 
verbonden voor zijne rekening de telefoonlijn 
ten gerieve der hoornen te verplaatsen doch 
tevens op grond, dat eischer ingevolge de wet, 
althans ingevolge de zorgvuldigheid, die in 
het maatschappelijk verkeer betaamt ten aan
zien van eens anders persoon of goed, ver
plicht zoude zijn, de hem toebehoorende tele
foonlijn zoodanig te verplaatsen of in te rich-

ten
1 

dat zij den groei der hoornen niet belet 
of nelemmert. 

De Rechtbank, daarin bijgevallen door het 
Hof, wees, met ter zijde lating van het beroep 
van verweerder op de door eischer ontkende 
overeenkomst, de vordering toe op grond van 
onrechtmatige daad, hierin bestaande, dat 
eischer door verplaatsing te weigeren, tenzij 
de provincie de kosten daarvan betale, eene 
ongerechtvaardigde inbreuk maakt op het ei
gendomsrecht der provincie. De daartoe, door 
de R echtbank gevolgde en door het Hof be
aamde, redeneering is nedergelegd in deze, 
in het vonnis der Rechtbank weergegeven 
overwegingen: ,,dat de omschrijving van het 
eigendomsrecht in art. 625 B. W., dwingt tot 
de opvatting, dat op dat recht a lleen inbreuk 
mag worden gemaakt, indien die inbreu\{ ter 
behartiging van hoogere belangen volstrekt 
noodzakelijk is; 

dat mitsdien moet worden aangenomen, dat 
de door de bepalingen van de Telegraaf- en 
Telefoonwet op het eigendomsrecht gemaakte 
ernstige inbreuk alleen gerechtvaardigd is voor 
zoover de behoorlijke behartiging van de bij 
de wet beschermde belangen van den Telegraaf
en Telefoondienst die inbreuk noodig maakt; 

dat zulks ook volgt uit de bepalingen van 
die wet zelve, met name uit art. 4, 3e lid, 
1 uidende: ,,Door den aanleg van telegraaf- en 
telefoonlijnen wordt geene verandering in de 
bestemming en zoo min mogelij k belemmering 
in het gebruik der openbare en andere gron
den gebracht"; 

dat in verband met het bepaalde in art. 8 
dier wet moet worden aangenomen, dat art. 4, 
3e lid, niet alleen van toepassing is op het 
tijdstip dat de lijn wordt aangelegd, doch 
evenzeér geldt gedurende al den tijd, dat de 
lijn aangelegd blijft; 

dat toch art. 8 spreekt van verplaatsing van 
telegraaf- en telefoonlijnen en in het tweede 
lid aan den Minister van Waterstaat de be
voegdheid geeft, om op verzoek van belang
hebbenden die verplaatsing te bevelen "in alle 
andere gevallen" waaronder klaarblijkelijk zijn 
te verstaan alle die gevallen, waa rin die be
langhebbenden door het aangelegd zijn van 
lijnen, meer dan strikt noodig, belemmering 
in het gebruik hunner gronden ondervinden; 

dat namens gedaagde bij pleidooi uitdrukke
lijk is toe~egeven, dat het niet mogelijk is 
den huidigen toestand te handhaven en dat 
daarom de Minister tegen de gevraagde ver
plaatsing ten gerieve van de provinèie geen 
bezwaar zoude hebben, mits de kosten gedra
gen worden door de provincie; 

dat mitsdien vaststaat dat tegen die ver
plaatsing geen belang den dienst der telefonie 
betreffende zich verzet; 

dat ten deze dientengevolge een geval aan
wezig is, dat, zooals uit art. 4, de~de lid, der 
Telegraaf- en Telefoonwet en uit art. 625 
B. W . volgt, de Minister, die waar het hier 
betreft een Rijks telefoonlijn uit den aard der 
zaa k steeds tot verplaatsing kan overgaan, 
door zulks niet te doen een onrechtvaardige 
inbreuk maakt op het eigendomsrecht der 
provincie ; 

dat derhalve de gedaagde door de verpl aat
sing te weigeren tenzij de provincie de kos
ten daarvan betale, onrechtmatig handelt, im-
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mers die eisch niet gerechtvaardigd is, waar 
volgens art. 9 der Telegraaf- en Telefoonwet 
gedaagde. aansprakelijk is voor de schade, door 
het aanwezig blijven der telefoonlijn aan de 
provincie, als rechthebbende op de boomen, 
veroorzaakt''. 

Tegen het bestreden arrest, waarbij het voor
mei de vonnis der Rechtbank wordt bekrach
tigd, richt eischer thans de volgende cassatie
middelen: 

Midael I : 
Schending, althans verkeerde toepassing van 

de artt. 154 der Grondwet, 2 en 99 der wet 
van 18 April 1827, Stbl. 20 op de Samenstel
ling der Regterlijke Magt en het beleid der 
Justitie , 625, 1401, 1402 en 1403 B. W. , 48 
B. Rv. , 4, 8 en 9 van de Telegraaf- en Tele
foonwet 1904, Stbl. 7, 

doordat het Hof , het vonnis der R echtbank 
bevestigend, de ingestelde vordering ten deele 
ontvank\llijk verkl aart en t<lewijst, 

ten onrechte, 
1 °. daar art. 4, lid 3, Telegraaf- en Tele

foonwet ten deze niet toepasselijk is, immers 
dat lid slechts handelt over aanleg - niet over 
hetgeen daarna geschiedt - en in elk geval 
niet toepasselijk is op het onderhavige geval, 
te weten, dat door groei van hoornen een later 
conflict tusschen deze en de telefoon- en tele
graafdraden ontstond ; 

2°. daar art. 9 Telegraaf- en Telefoonwet 
wel degelijk regelt het onderhavige geval, dat 
hoornen en lijnen elkaar hinderen en voorts 
een onderscheiding tusschen de "vertakkingen" 
en de "hoornen zelve" daarin niet is te vin
den · 

3o'_ daar art. 8 Telegraaf- en Telefoonwet 
het geval van het verzoek tot verplaatsing van 
belanghebbenden anders dan ten behoeve van 
oprichting van gebouwen of uitvoering van 
werken behandelt en dan den Minister van 
W aterstaat vrijheid laat om de verplaatsing 
al dan niet te bevelen en al da n niet op door 
hem te bepalen voorwaarden, zoodat volgens 
de wet zelve de beslissing in handen van den 
Minister van Waterstaat is gesteld en diens 
beslissing op dit punt van beleid is te eer
biedigen en noch hare weigering, noch het 
stellen eener voorwaarde voor den rechter kan 
worden gedebatteerd, althans de rechter daarin 
geene wijziging vermag aan te brengen en in 
ieder geval daarin niet kan gelegen zijn eene 
- gegeven art. 625 B. W. en/of art. 4 Tele
graaf- en Telefoonwet - onrechtmatige daad. 

Middel II: 
Overschrijding van rechtsmacht met betrek

king tot, a,J thans schending of verkeerde toe
pass ing van, de in het eerste middel aange
haalde artikelen door, alhoewel het bevelen 
van verplaatsing van telegraaf- en telefoonlij 
nen door art. 8 der Tel egraaf- en Telefoonwet is 
opgedragen aan den Minister van Waterstaat, 
toch te bevestigen het vonnis van de R echt
bank, waarbij de Staat, gel ijk was gevorderd, 
werd veroordeeld om de bij dagvaarding om
schreven tel efoonlijn zoodanig te verplaatsen 
of in te richten, dat zij den groei van de langs 
die lijn aanwezige hoornen niet belemmert als
mede om te vergoeden all e schade, door het 
niet-verplaatsen der telefoonl ijn te lijden. 

Beide middelen komen mij gegrond voor. Al 
moge uit de geschiedkundige beschouwingen, 

door het Hof aan art. 4, derde lid, · der Tele
graaf_ en Telefoonwet 1904, S. no. 7, gewijd, 
zijn af te leiden, dat bedoelde bepaling niet 
alleen van toepassing is op het tijdstip, dat de 
lijn wordt aangelegd, doch evenzeer geldt ge
durende de instandhouding der lijn, dan brengt 
dit toch, naar mijne meening, nog geenszins 
mede, dat, zoodra zicb gedurende de instand
houding der telegraaf- of telefoonlijn eenige 
ernstige belemmering in het gebruik der gron
den mocht openbaren, de in art. 4, eerste lid , 
voorgeschreven verplichting tot gedoogen voor 
den eigenaar van den grond zonder meer zoude 
ophouden te bestaan, doordien de voorheen 
rechtmatige, immers door de wet voorgeschre
vene, inbreuk op het eigendomsrecht tot een 
onrechtmatige zoude worden. Uit de geschiede
nis, zooals die in het arrest van het Hof, wordt 
medegedeeld en waaruit blijkt, dat de oor
spronkelijk aan art. 4, lid 1, der Telegraaf- en 
Telefoonwet toegevoegde zinsnede: ,,met dien 
verstande dat daardoor geene verandering in 
de bestemming en zoo min mogelijk belemme
ring in het gebruik der openbare gronden 
wordt gebracht" werd weggelaten en eene af
zonderlijke bepaling omtrent de verandering 
in de bestemming en de belemmering in het 
gebruik in het derde lid werd opgenomen, 
naar aanleiding van het in het Voorloopig 
Verslag geopperd bezwaar, dat het voorschri ft 
omtrent het zoo min mogelijk belemmeren in 
het gebruik der gronden tot chicaneus verzet 
van eigenaren aanleiding zoude kunnen geven, 
wanneer dit voorschrift werd gegeven als een 
voorwaarde voor het gedoogen van den aanleg 
en de instandhouding van telegraaf- en tele
foonlijnen, zoude ik veeleer durven besluiten, 
dat de bedoeling der wet geenszins is geweest 
om het gedoogen van den eigenaar in te per
ken, telkens, wanneer zich eenige belemmering 
van beteekenis in het gebruik van den grond 
mocht voordoen met dit gevolg, dat daardoor 
een onrechtmatige, met de wet strijdige, toe
stand zoude ontstaan, die den eigenaar de be
voegdheid zoude verleenen, zich te dier zake, 
anders dan, overeenkomstig art. 10 der Te
legraaf- en Telefoonwet, tot het bekomen van 
eventueele schadevergoeding, tot den burger
lij ken rechter te wenden. Juist de bovenbe
doelde wijziging van art. 4, in verband met 
de daaraan ten grondslag liggende beweeg
reden, wijst er m. i. op, dat de zorg, dat geene 
verandering in de bestemming en zoo min 
mogelijk belemmering in het gebruik der gron
den worden gebracht, in het a lgemeen aan het 
beleid der administratie is overgelaten, be
houdens in gevallen, waarin de wet uitdruk
kelijk het tegendeel bepaalt, gel ijk in art. 8, 
lid 1, der Telegraaf- en Telefoonwet, waarbij, 
zooals in de Memorie van Antwoord werd ge
zegd "het gedoogen wordt ingeperkt" . In 
mijne meening, dat overigens de vraag, of de 
aanleg en de instandhouding van telegraaf- en 
telefoonl ij nen een door de wet niet bedoelde 
belemmering brengt in het gebruik van den 
grond door den eigenaar, die de lijnen heeft 
te gedoogen , is overgelaten aan het vrije in
zicht der administratie, a ls welker orgaan 
ten dezen de Minister van Waterstaat bij de 
wet is aangewezen, werd ik versterkt door art. 
5 der wet en bepaaldelijk door deszelfs zesde 
lid, waarbij aan den Minister van Waterstaa t 
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als hoogste administratief gezag de beslissing 
wordt toevertrouwd omtrent bezwaren van be
langhebbenden tegen het leggen van kabels of 
het plaatsen van steunpunten op hun grond, 
waaromtrent het in de vorige leden van het 
artikel bedoeld overleg niet tot overeenstem
ming heeft kunnen leiden. Ook bij deze be
slissingen toch - en vooral hier, waar het be
treft onderdeelen der inrichting, we lke het 
meest tot belemmeringen aan leiding zullen ge
ven, - za l dus ten slotte de Minister in hoog
sten aanleg hebben te beoordeelen, of de om
vang der belemmering het door de wet op
gelegde gedoogen rechtvaardigt. Is dit juist, 
dan vermag ik niet in te zien, dat ook art. 8, 
in de gevall en, bij deszelfs tweede lid bedoeld, 
het niet g heel aan het vrije beleid van den 
Minister zoude overlaten, of hij a l dan niet 
aan tot hem gerichte verzoeken tot verplaat
sing van lijnen zal gevolg geven en, zoo ja , 
om zulks te doen onder zoodanige voorwaar
den, als h ij zal goedvinden daarbij te stell en. 
Dat weigering van den Minister om tot ver
pi aatsing over te gáan of diens bere idverkla
r ing daartoe slechts onder door hem gestelde 
voorwaarden den, eenmaal wette lijk aanwe
zigen, toestand van gedoogen tot een onrecht
matigen zoude maken, behalve in het uitdruk
kelijk bij art. 8, eerste lid, geregelde geval, 
schij nt mij in verband met het hiervoren be
toogde niet aannemelijk. Men vergete hierbij 
niet, dat mogelijke willekeur der administra
tie in dit opzicht in de wet een breidel vindt 
in de uitdrukkelijk voorgeschreven verp lichting 
tot schadevergoeding, welke kan worden gevor
derd, indien schade wordt aangetoond, hetzij 
dit geschiedt bij den aanleg der lij n, hetzij 
daarna (M. v. A. 2e Kamer ad art. 7). Met 
den geëerden pleiter voor eischer zoude het 
mij dan ook willen voorkomen, dat, bijaldien 
de gevolgtrekking, door Rechtbank en Hof 
uit art. 4, 1 id 3, der T elegraaf- en Telefoon
wet in verband met art. 625 B. W. gemaakt, 
juist ware te oorcleelen, het voorschr ift van 
art. 8 vrijwel overbodig zoude zijn, immers de 
bewering namens de wederpartij bij pleidooi 
gevoerd,' als zoude laatstgemeld artikel uit
sluitend betrekking hebben op niet door den 
Staat, doch door concessionarissen geëxploi
teerde lijnen en alleen te n doel hebben tegen
over deze laatsten het eigendomsrecht onder 
de hoede der overheid te stellen, steunt m. i. 
op niet en zoude aan de overbodigheid van 
het artikel , in het stelsel van Rechtbank en 
Hof m. i. niet afdoen, vermits clan immers 
de ~igenaren ook tegenover concessionarissen 
alleszins heul zouden vinden bij de rechterlijke 
macht en den steun der admin istratieve over
heid zouden kunnen ontberen. 

Ik behoef er, dunkt mij, nauwelijks op te 
wijzen, dat dé door den geëerden pleiter voor 
verweerder terloops geopperde vraag, of niet 
het aanleggen en onderhouden eener boombe
plantirtg is de u itvoering van een werk in den 
zin van het eerste lid van art. 8, - daarge
laten, dat· ik die ook in verband met het zoo 
aanstonds nog in het kort te bespreken a rt. 9 
der Telegraaf- en Telefoonwet ontkennend 
zoude willen beantwoorden, - m. i. ook hier
om in cassatie niet ter sprake kan worden ge
brach t, omdat Rechtbank en Hof zich beide 
plaatsen op het feitelijke standpunt, dat in het 

onderwerpel ij k geval slechts valt te denken 
aan verp laats ing, a ls bedoeld in het tweede 
lid van art. 8. Ten slotte moge ik dan met be
trekking tot het, aan zijde van eischer mede 
in debat gebrachte, art. 9 der meergenoemde 
wet nog opmerken. dat, naar mijne meening, 
ook de daar in vervatte bepaling, a l gaat het 
in dit geding geenszins om het daarbij bedoel
de geval , niettemin in zoove rre eeni gen steun 
vermag te bieden aan het door den eischer 
verdedigde standpunt, als daarui t m .e. valt af 
te leiden, dat de wetgever zich kennel ijk n iet 
heeft voorgesteld, dat belemmeringen door den 
aanleg en de exploitatie van te legraaf- en tele
foonlijnen aangebracht aan den groe i van boo
men of beplantingen, oo it afbreuk zouden 
kunnen doen aan de verp lich t ing der e igena
ren van gronden om een en ander te gedoogen, 
doch zoodanige belemmering, bijaldien door 
de lijn aan hoornen of beplantingen en niet, 
als in art . 9, omgekeerd door deze aan den 
aanleg en de exploitatie de,· lijn in den weg 
gelegd, bl ijkbaar, naar 's wetgevers gedachten
gang, in de volgens art. 4 desvereischt verschul
digde schadevergoeding compensatie zoude 
moeten vinden. 

Het wil mij op grond van het hierboven 
betoogde toeschij nen, dat het bestreden arrest 
door te beslissen, dat de weigering van den 
Minister van Waterstaat om in het onder
werpelijke geval verplaatsing van de bedoelde 
telefoonlijn op kosten van den Staat te beve
len eene ongerechtvaard igde, immers door de 
wet niet gedekte inbreuk heeft gemaakt op 
het eigendomsrecht der provincie, inderdaad 
de in de middelen aangehaalde artikelen heeft 
geschonden of verkeerd toegepast, zoodat er 
geen aanleiding is om - gelijk aan zijde van 
e ischer dan ook bij pleidooi reeds werd toege
geven - in de bij het tweede middel gestelde 
,,overschrijding van rechtsmacht" een zelfstan
digen grond voo r cassatie te zien, hetgeen be
antwoording van de vraag, wat onder "over
schrijding van rechtsmacht" als zoodanig is 
te ver taan onnoodig maakt. 

Mocht u;v Hooge Raad zich met mijne voor. 
melde beschouwingen vereen igen, dan zal te
rugwijzing der zaak naar het Hof moeten vol
gen, ten einde abnog door dat college te doen 
bes! issen, in hoeverre de door verweerder ge
stel de overeenkomst tot toewijzing zijner vor
dering zal moeten leiden. 

Mitsdien heb ik de eer te concludeeren, dat 
het bestreden arrest zal worden vernietigd en 
dat het geding zal worden verwezen naar het 
Gerechtshof te 's-Gravenhage, ten einde met 
inachtneming van het door Uwen Hoogen 
R aad te wijzen arrest verder te worden behan
deld en beslist en dat verweerder in cassatie 
zal worden veroordeeld in de kosten, op het 
cassatieberoep gevallen. 

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

vonnis door de Arrond.-Rechtbank te 's-Gra
venhage op 24 Mei 1927, tusschen partijen 
gewezen, naar welk vonnis het a rrest voor wat 
de fe iten betreft verwijst, b lijkt, voor zoover 
ten deze van belang: 

dat tu chen partijen vaststaat, dat de open
bare weg van Standdaarbuiten naar Ouden
bosch, die eigendom is van en in beheer en 
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onderhoud is bij de provincie oord-Brabant, 
door de eigenare se in 1920 is beplant; dat 
zich toen op den oostelijken berm van dien 
weg eene door den Staat aangelegde telefoon
lij n met steunpunten bevond, die op den duur 
eene belemmering voor de bepl anting zou op
leveren ; dat na eeni ge ja ren dan ook de top
pen der hoornen de telefoonlijn hebben be
reikt en zich voortdurend stuk zwiepen tegen 
de drade n, waardoor een onhoudbare toestand 
is ontstaan, waarin a ll een oploss ing kan wor
den gebracht of door verwijdering van de aan
wezige beplanting óf door verplaats ing of ver
andering in de inrichting van de telefoonlijn, 
dat geen belang, den dienst der telefonie be
t reffende, zich verzet tegen de verpl aatsing 
of verandering in de inrichting van de tele
foonlijn; dat de provincie Noord-Brabant bij 
het geding inle idende dagvaarding deze ver
plaatsing of verandering in inricht ing heeft 
gevorderd, tevens vergoeding e ischend voor 
geleden en nog te lijden schade en machtig ing 
v ragend om, als de Staat in gebreke moch t 
blijven aan het vonnis te voldoen, het werk 
zelf uit te voeren ten koste van den Staat; 

dat de provincie aan hare vordering in de 
eer te plaats ten grondslag heeft gelegd eene 
overeenkomst, die tusschen partijen zou zijn 
aangegaan, en vervo lgens a ls g rondslag heeft 
gesteld een onrechtmatige daad, door den 
Staat gepleegd, daar de Staat, de verplaat
sing van of verandering in de telefoonl ijn niet 
toestaand, het privaatrecht der provincie schen
dend in strijd handelt met de Telegraaf- en 
Telefoonwet 1904 S . no. 7 a lthans handelt in 
strijd met de zorgvuldigheid, welke in het 
maatschappelijk verkeer betaamt, ten aanz ien 
van eens anders persoon of goed ; 

dat de R echtbank bij haar bovengenoemd 
vonnis, nu de Staat de gestelde overeenkomst 
ontkende, de behandeling van de onrechtma
tige daad heeft laten voorafgaan en heeft be
sl ist, dat de Minister van W aterstaat, waar 
het hier betreft eene Rijkstelefoonlijn, uit den 
aard der zaak steeds tot verplaatsing kan over
gaan, en, door zulks niet te doen, gelijk uit 
art. 625 B. W. en art. 4, al. 3, der Telegraa f
en Telefoonwet 1904, S. no. 7, volgt, een on
gerechtvaardigde inbreuk maakt op het e igen
domsrecht der provincie, hetwelk met zich 
brengt veroordeeling van den Staat om de 
tel efoonlijn zoodanig te verplaatsen of in te 
richten, dat zij den groei van de langs die lijn 
aanwez ige hoornen niet belemmert om aan de 
provincie te vergoeden de kosten, schaden en 
interessen door h aar te lijden door het niet 
verplaats~n van die telefoonlijn, de sch ade 
nader op te maken bij staat; 

dat de Staat in hooger beroep tegen het 
vonnis a ls grieven heeft aangevoerd : 

1 °. dat de Rechtba nk ten onrechte zich niet 
beperkt heeft het geschil te besli ssen aan de 
hand van de bijzondere regeling, gegeven in 
de Telegraaf- en T elefoonwet 1904, S. no. 7, 
maar voor hare bes! issing a rgumenten heeft 
ontleend aan art. 625 B. W ., alhoewel de 
specia le wet praevaleert boven deze bepaling 
van het Burgerlijk Wetboek en er geen reden 
was deze bepaling a ls van hooger orde te be
schouwen; 

2°. dat de R echtbank aan art. 4, a l. 3, der 
Telegraaf- en Tel efoonwet 1904, S. no. 7, het-

welk alleen ha ndelt over den aanleg, en niet 
betrekking heeft op hetgeen na den aanleg 
is ontstaan of gesch ied , eene zelfstandige be
teekenis heeft toegekend en in verba nd h ier
mede den Minister niet volkomen vrij acht 
in zijne besliss ing, ingevolge art. 8, 1 id 2 van 
voorzegde wet te geven; 

dat bij het bestreden arrest omtrent deze 
g1~ieven is overwogen: 

,, wat de eerste gri ef betreft, dat de Recht
bank te recht zich op het standpunt heeft ge
ste ld , dat bij de beoordeeling van de rechten 
en plichten zoowel van den gene, di e krachtens 
een specia le wet gerech t igd is inbreuk te m a
ken op eens anders eigendom a ls van den 
eigenaar die een zoodanigen inbreuk heeft te 
dulden, het bij art. 625 B. W. bepaalde niet 
uit het oog mag worden verloren maar van 
toepassing blijft ; 

,, dat toch in dit artikel e igendom wordt om
schreven als het recht om van een zaak het 
v1· ij genot te hebben en daarover op de vol
strekste wijze te beschikken, en a ll een beper
king van d it rech t geduld moet worden in de 
gevall en bij ditze lfde art ikel aanged uid , waar
toe behoo ren de voorschriften, bij een speciale 
wet gegeven; 

" dat zoodanige wet dus steunt op d itze lfde 
artikel en dat, indien daa rbij bevoegdheden 
worden gegeven, waarvan het gevolg is beper
king van eens anders eigendom, de daartoe 
gerechtigde, zoolang hij handelt volgens de be
palingen dier wet, wel inbreuk maakt op den 
e igendom van een ander doch rechtmatig, maar 
die inbreuk terstond een onrechtmatig karak
ter krijgt wanneer deze door de special e wet 
niet wordt gedekt, daar alsdan onaangetast 
is gebleven het recht van den e igenaar bij art. 
625 B. W . omschreven; 

" dat hieruit volgt, dat al praevaleert de 
special e wet, in casu de Te legraa f- en Tele
foonwet 1904, S. no. 7, boven de algemeene 
n .l. art. 625 B . W. , die wet hiervan echter 
niet geheel los staat, en bij ha re toepassing in 
verband met het bepaalde bij dit artikel moet 
worden beschouwd; da t dus het standpunt der 
R echtbank met de daa rvoor aangevoerde gron
den juist is, en appellants grief daartegen 
moet worden verworpen; 

" dat, wat de tweede g ri ef betreft, uit de 
gesch iedenis omtrent de totstandkoming van 
art. 4 van de Telegraaf- en T elefoonwet 1904, 
S . no. 7, duidelijk blijkt, dat het derde lid van 
dit artikel niet alleen van toepass ing is op 
het t ij dst ip dat de lij n wordt aangelegd, doch 
evenzeer geld t gelurende de instandhouding 
rnn die lij n ; 

" dat toch in het ontwerp dier wet achter de 
woorden van art. 4, al. 1, zooals deze thans 
lu iden, was toegevoegd: ,,met dien verstande, 
dat daardoor geene verandering in de bestem
ming en zoo min mogel ijk be lemmering in het 
gebru ik der openbare gmnden wordt ge
bracht"; 

" dat het vers! ag van het monde] ing overleg 
door de Commissie van R apporteurs met de 
R egeer ing omtrent art. 4 inhoud t: ,,In aan
sluiting aan het Voorloopig Verslag werd van 
de zijde der Commissie de aandacht gevestigd 
op het bezwaar in het Voorloopig Verslag ge
opperd tegen het opnemen van voorzegde woor
den in het eerste lid van art. 4. Betoogd werd, 
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dat in het bijzonder het voorschrift omtrent 
het zoo min mogelijk belemmeren in het ge
bruik der gronden tot chicaneus verzet van 
eigenaren aanleiding kan geven, wanneer dit 
voorschrift wordt gegeven als een voorwaarde 
voor het gedoogen van den aanleg en de in
standhouding van Telegraaf- en Telefoonlijnen. 
Beter kwam het der Commissie voor eene af
zonderlijke bepaling omtrent de verandering 
in de bestemming en de belemmering in het 
gebruik op te nemen. 

De Minister verklaarde zich bereid aan het 
verlangen der Commissie te voldoen en be
doelde afzonderlijke bepaling als derde lid van 
art. 4 op te nemen" ; 

,,dat, a l spreekt het derde lid van art. 4, 
zooals dit thans luidt a lleen van den aanleg, 
daaruit allerminst volgt, dat dit niet zou gel
den gedurende de instandhouding omdat uit 
niets blijkt, dat bij de veranderi~g van het 
oorspronkelijk art. 4 eene beperking van het 
derde lid, zooals dit thans luidt, werd ge
wenscht, en all een verplaatsing van de woor
den is toegezegd ; 

"dat dus moet worden aangenomen, dat het 
beginsel, in a rt. 4, al. 3 neergelegd, ook geldt 
nà den aanleg n.l. gedurende de instandhou
ding van de lÜn, en de Minister van Water
staat bij de behandeling van het verzoek van 
geïntimeerde daarmede had rekening te hou
den, omdat tusschen partijen feitelijk vast
staat, niet alleen als niet tegengesproken, doch 
a ls ook door appellant erkend, dat geen 
belang, den dienst der telefonie betreffende, 
zich verzet tegen de verplaatsing of veranderde 
inrichting ; dat dus de weigering tot verplaat
sing of veranderde inrichting oplevert een 
ongerechtvaardigde inbreuk op het eigendoms
recht der provincie, daar niet is opgevolgd 
art. 4, al. 3, hetwelk voorschrijft, dat zoomin 
mogelijk belemmering in het gebruik der open
bare en andere gronden door de telefoonlijn 
mag worden gebracht; 

"dat appell ant nog een beroep heeft gedaan 
op art. 9 dierzelfde wet, doch dit beroep faalt 
vooreerst, omdat dit artikel een geheel andere 
materie regelt, n.l. den hinder, welke de aan
leg en exploitatie van telegrafen en telefonen 
ondervindt van de uitgroeiing der hoornen of 
beplantingen, hetgeen hier het geval niet is, en 
vervolgens, omdat het hier niet betreft de ver
takkingen van de boomen, doch het bestaan 
der boomen zei ve ; 

"dat partijen nog gedebatteerd hebben over 
de vraag of de Minister van de Provincie 
mocht e ischen betaling van de kosten aan eene 
verplaatsing of veranderde inrichting verbon
den, doch deze vraag in een voor appellant 
ongunstigen zin moet worden opgelost, omdat 
bij de toepassing van art. 8 van voorzegde 
wet voldaan wordt of aan op de wet gegronde 
eischen of aan een rechtmatig verzoek van 
den e igenaar van den grond en niet alleen de 
geest van deze wet en het beginsel in art. 4, 
al. 3 uitgedrukt, maar ook de billijkheid mede
brengt, dat degene, die gehouden is een in
breuk op den eigendom, als vindende geen 
steun meer in de wet, op te heffen of te wijzi
gen, de daarnan verbonden kosten heeft te 
dragen"; 

op welke gronden het Hof het vonnis der 
Rechtbank heeft bekrachtigd; 

0. dat daartegen zijn gericht als middelen 
van cassatie: zie conclusie adv.-gen.; 

0. daaromtrent: 
dat de verplichting van den eigenaar van 

openbare gronden om ook het voortbestaan van 
lijnen ten behoeve van telegrafen en telefonen 
in en op die gronden te dulden, al gewaagt de 
Telegraaf- en Telefoonwet 1904, S. no. 7, daar
van niet uitdrukkelijk, ligt opgesloten in de 
bij art. 4 dier wet aan den eigenaar der gron
den opgelegde verplichting om den aanleg van 
zoodanige werken te gedoogen; 

dat daarom juist is 's Hofs opvatting, dat 
de bepaling aan het slot van evenvermeld 
wetsartikel, dat door den aanleg zoo min mo
gelijk belemmering wordt gebracht in het ge
bruik der gronden, ook beheerscht het be
staan van de werken, tegen welke opvatting 
het eerste middel in zijn eerste onderdeel dus 
ten onrechte opkomt; 

dat ook het tweede onderdeel van dit middel 
ongegrond is, daar art. 9 der wet slechts ziet 
op het geval , dat hoornen of beplantingen hin
derlijk zijn of worden voor aanleg of exploi
tatie van de I ijnen, waarvan hier niet is ge
bleken ; 

dat echter het derde onderdeel van dit mid
del en ook het tweede middel gegrond zijn; 

dat toch, indien bij den aanleg der lijnen 
omtrent het leggen van kabels of het plaatsen 
van steunpunten geen overeenstemming met de 
rechthebbenden op den grond wordt verkregen, 
ingevolge art. 5 een administratieve procedure 
plaats vindt, waarin de beslissing aan den 
Minister van Waterstaat is opgedragen ; 

dat bij deze beslissing in acht moet worden 
genomen het wettelijk voorschrift, dat zoo min 
mogelijk belemmering in het gebruik der gron
den wordt gebracht, waarbij, gelijk uit het 
boven overwogene volgt, ook moet gelet wor
den op den toestand gedurende het bestaan 
van de werken, voor zoover dit redelijkerwijze 
mogelijk is, doch de hier getroffen regeling, 
zij het dan ook niet uitdrukkelijk, uitsluit elk 
beroep op den burgerlijken rechter gegrond 
op de bewering, dat de aanleg der werken, 
zooals die ingevolge 's Ministers beslissing 
heeft plaats gevonden, in strijd met a rt. 4, 
laatste lid, het gebruik van den grond meer 
dan noodzakelijk belemmert; 

dat dit stelsel van art. 5 wordt teruggevon
den in het ten deze toepasselijke art. 8, dat 
door zijn terminologie nog eens uitdrukkelijk 
uitspreekt, dat hier de beslissing niet bij den 
rechter maar bij den Minister is; 

dat toch dit artikel rekening houdende met 
verandering in de omstandigheden, nada t het 
werk is tot stand gekomen, daarvoor deze re
geling geeft, dat voor op te richten gebouwen 
of uit te voeren werken - waaronder een be
planting niet is te brengen - de telegraaf- en 
telefoonlijnen moeten wijken, maar dat in alle 
andere gevallen de Minister heeft te beslissen, 
of en onder welke voorwaarden de lijnen zullen 
verplaatst worden, met welke regeling weder
om niet zoude strooken een bevoegdheid van 
den burgerlijken rechter om te beoordeelen, 
of bij deze beslissing met de belangen van den 
eigenaar van den grond in voldoende mate 
rekening is gehouden; 

dat van de zijde van den verweerder nog is 
aangevoerd, dat art. 8 slechts geldt voor tele-
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grafen en telefonen aangelegd door anderen 
dan door den Staat, maar dit betoog noch in 
de woorden noch in de strekking van het arti
kel eenigen steun vindt, daargelaten nog dat 
de juistheid van het betoog nog geenszins zou 
medebrengen het bestaan van een recht van de 
provincie op verplaatsing of verandering van 
werken, die destijds hetzij ingevol ge overeen
stemming, hetzij op andere rechtmatige wijze 
in of op h aar grond zijn aange bracht ; 

Vernietigt het bestreden arrest; 
Verwijst het geding naar het Gerechtshof te 

's-Gravenhage, ter verdere behandeling en be
s! issing, met inachtneming van dit a rrest; 

Veroordeelt den verweerder in zijne ge-
noemde hoedanigheid in de kosten op het be-
.roep in cassatie gevallen. (W.) 

10 Decemb er 1928. BESLUIT, houdende de 
bepaling, dat voor toelating tot een der 
examens ter verkr ijging van certificaten, 
als bedoeld in art. 7 van het Al gemeen 
Radio-reglement van Washington, examen
geld verchuldigd is. S. 455. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gelet op het Internationaal R adiotelegraa f

-verdrag met Al gemeen en Addi t ioneel Regl e
ment, geteekend den 25sten November 1927 te 
Washington (Staatsblad 1928, 11° . 424); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
W aterstaat van 18 September 1928, n°. 3, 
Hoofdbestuur der Posterij en en Telegrafie ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
16 October 1928, n°. 24) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 December 1928, n°. 
5 , Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie ; 

H ebben goedgevonden en versta.an: 
met intrekking van Ons besluit van 13 Juli 

1921, (Saatsblad n". 938) , te bepalen : 
Art. 1. Voor iedere toelating tot een der 

examens ter verkrijging van certificaten, als 
bedoeld in artikel 7 van het Al gemeen Regle
ment, behoorende bij het te Washington geslo
ten Interna tionaal R adiotelegraaf-verdrag, 
wordt, onder nader door den Directeur-Gene
raal der Posterijen en Telegrafie vast te 
stellen voorwaarden, een som betaald als hier
o nder is aangegeven : 

a. voor het examen ter verkrijging van een 
certificaat voor rad iotelegrafist der le of 2e 
klasse 10 gulden; : 

b. voor het examen ter verkrijg ing van een 
s peciaal certificaat 10 gulden; 

c. voor het examen ter verkrijging va n een 
certificaat voor radiotelefonist 5 gulden. 

Art. 2. Dit beslui t treedt in werking met 
ingang van 1 Janua ri 1929. 

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

's-Gravenhage, den l0den December 1928. 
WILHELMINA. 

JJe M inis ter van Wat erstaat, H . v. d. V egt e 
( Uitgeg . 20 Decemb er 1928.) 

11 Dece1nber 1928. BESLUIT, houdende wij 
z1grng van het Rijkstelegraafreglement 
1926, vastgesteld bij Koninklijk bes luit van 
30 Augustus 1926 (Staatsblad n° . 319), 
gewijzigd bij Koninklij k besluit van 5 J a
nuari 1928 (Staatsblad n°. 2). S . 456. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 

(Staatsblad n°. 7) ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 26 October 1928, n° . 9, Hoofd
bestuur der P osterijen en Telegrafie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 November 1928, n°. 26); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden M inister van 7 December 1928, n° . 
5, H oofdbestuur der Posterijen en Tel egrafi e; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
pal en : 

Art. I. Artikel 8, 5e lid van het "Rij ks-
telegraafreglement 1926" wordt gewijzigd als 
vol gt: 

5. Ter zake van hetgeen overeenkomstig 
het vorenstaande wordt aangelegd en in ge
bruik gegeven, is aan het Rijk het volgende 
verschuldi gd : 

a. jaa rlijks de huur van de geleiding; 
b. gedurende de eerste vijf jaren twintig 

ten honderd per jaar van de door den Direc
teur-Generaal der Posterij en en Telegrafie 
vastgestelde kosten van aanleg en onderhoud; 
na verloop van deze vijf jaren wordt de ver
goeding gesteld op tien ten honderd per jaar 
va n deze kosten ; 

c. de uitkeeringen ter zake van de verbin
ding door het Rij k aan derden verschuldigd; 

d . voor wijziging en uitbreiding, ter beoor
deel ing van den voornoemden D irecteur-Gene
raal op verzoek van den belanghebbende te 
verrichten, de door den Directeur-Generaal 
vastgestelde kosten ineens. 

Art. II . Artikel 9 van genoemd reglement 
wordt gewijzigd als volgt: 

B eschikbaarstelling van telegraa/gel eidingen. 

Art. 9. 1. Ingeval naar het oordeel van den 
Directeur-Generaal der Posterijen en Telegra
fie het verkeer zulks toelaat, kan ten behoeve 
van het telegraf isch verkeer tusschen twee 
rechtstreeks met Rijkstelegraafkantoren ver
bonden perceelen, tusschen deze kantoren een 
,telegraafgeleiding voortdurend dan wel ge
durende een of meer uren per etmaal voor de 
overbrenging van telegrammen ten gebruike 
worden a fgestaan. 

2. Geleidingen, die voortdurend ten ge
bruike zijn afgestaan, worden " huurlijnen", 
die, welke slechts voor één of meer uren per 
etmaal zijn afgestaan, worden "uurlijnen" ge
noemd. 

3. Door den Directeur-Generaal voornoemd 
worden vastgesteld de bepalingen omtrent de 
aansluiting van perceelen van belanghebben
den aan de kautoren, tusschen welke een huur
lijn of uurlijn in gebruik gegeven wordt, zoo
mede de overige bepalingen, welke in het be
lang van den dienst noodig worden geacht. 

4. De ter beschikking van belanghebbenden 
gestelde huurlijn of uurlijn mag niet zonder 
goedkeuring van den Directeur-Generaal voor-
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noemd, op eenigerlei wijze aan een ander ten 
gebruike worden afgestaan. 

5. De Directeur-Generaal voornoemd kan 
te allen tijde, indien hij zulks in het belang 
van den Rijksdienst noodig acht, de beschik
baarstelling van huurlijnen en uurlijnen in
trekken. 

6. Bij aldi en door omstandigheden, onaf
hankelijk van den wil van belanghebbenden, 
het gebruik van huurlijnen of uurlijnen is ge
stoord, heeft desverlangd wisseling van tele
grammen tusschen de hiervoren bedoelde per
ceelen kosteloos plaats, volgens de algerneene 
wette] ij ke voorschriften . 

7. Voor het gebruik van een huurlijn is per 
jaar verschuldigd een bedrag van 18,000 Gl. 

8. Voor het gebruik van een uurlijn is per 
jaar verschuldigd bij gebruik van: 

1 uur per dag ............................. . 
2 achtereenvolgende uren per dag 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

4.500 Gl. 
8,000 " 

10,500 " 
13.000 
15.000 " 
16,500 " 
17,000 " 
17,250 " 

9. Indien "uurlijnen" gedurende niet ach
tereenvolgende uren in gebruik zijn gegeven, 
wordt het te betalen bedrag samengesteld uit 
de som van de bedragen, verschuldigd over de 
afzonderlijke tijdvakken van het gebruik. 

10. De ingevolge dit artikel verschuldi gde 
bedragen moeten bij vooruitbetaling per drie 
maanden worden voldaan. 

11. De verbintenis voor een huurlijn wordt 
aangegaan voor twee achtereenvolgende jaren 
na afloop waarvan de verbintenis stilzwijgend 
van jaar tot jaar wordt verlengd, tenzij uiter
lijk drie maanden voor het einde van den 
loopenden termijn aan dan wel door den 
Directeur-Generaal voornoemd schriftelijk op
zegging is geschied. 

12. De verbintenis voor een uurlijn wordt 
aangegaan voor één jaar, na afloop waarvan 
die verbintenis stilzwijgend van jaar tot jaar 
wordt verlengd, tenzij uiterlijk één maand 
voor het einde van den loopenden termijn aan 
dan wel door den Directeur-Generaal voor
noemd schriftelijk opzegging is geschied. 

13. Zoowel voor de huurlijnen als voor de 
uurlijnen gaat de verbintenis in op den dag, 
waarop de geleiding ter beschikking van be
langhebbende is gesteld. · 

14. Met afwijking van het hiervoren be
paalde omtrent den duur van de verbintenis 
kan de Directeur-Generaal voornoemd op 
schri ftelij k verzoek van belanghebbenden het 
gebruik van een huurlijn of uurl ijn met den 
laatsten dag van het loopende gebruiks-kwar
taal doen eindigen en belanghebbenden van 
hunne verplichtingen ter zake ontslaan. Aan 
een ontheffing van de verbintenis kan even
redige terugbetaling van reeds ingevorderde 
gelden worden verbonden. 

15. Indien ten behoeve van het afstaan van 
uurlij nen bijzondere technische voorzieningen 
moeten worden getroffen, komen de daaraan 
verbonden kosten ten laste van den gebruiker. 

16. Op het gebruik bedoeld in dit artikel 
zijn niet van toepassing de tarieven vermeld 
in artikel 24 van dit reglement. 

Art. III. Artikel 15, 2e lid van genoemd 
reglement wordt gewijzigd als volgt: 

a. de betaalde dienstaanwijzingen 
,,X overnemingen telegraaf . . . . . . " 
.,X overnemingen brief .......... .. 

worden vervangen door: 
.,Overneming ...... ............... of RM" 

b. de betaalde dienstaanwijzing 
,,Geluktelegram ... ... .. .... ... of LX" 

wordt vervangen door: 
,,Geluktelegram ............ of LX ... " 

c. aan het slot wordt opgenomen de betaal
de dienstaanwijzing: 

.,Zegel X ......................... . 

Art. IV. A~tikel 17 van genoemd regl e
ment wordt ge)\'ijzigd als volgt: 

a. het opschrift wordt gelezen: 

Onderteekening. 
Vaststelling van de identiteit van den afzender. 
Verklaring van echtheid der rmderteekening. 

Telegrammen op zeycl. 

b. na het 5e lid wordt een nieuw lid op
genomen, luidende : 

6. In het binnenlandsch verkeer en in het 
verkeer met de landen, waarmede een desbe
treffende regeling is getroffen, bestaat voor 
den afzender van een telegram de gelegen
heid om indien het telegram bij de aanbieding 
op zegel was gesteld, aan den geadresseerde 
daarvan te doen blijken. Hij schrijft daartoe 
boven het adres de betaalde dienstaanwijzing 
"Zegel" , aangevuld met het bedrag van het 
gekweten zegelrecht. Het kantoor van aanbie
ding onderzoek--t de juistheid van de d ienst
aanwijzing. w·ordt deze niet juist bevonden, 
dan wordt de overseining van de dienstaanwij
zing geweigerd. Telegrammen met de aanwij
zing "Zegel" kunnen niet per telefoon of langs 
een telegraf ische verbinding worden aange
boden. · 

Art. V. In artikel 19 , sub 1 litt. d van ge
noemd reglement wordt gewijzigd "Minister 
van Marine" in "Minister van Defensie" 
(tweemaal). 

Art. VI. Van genoemd reglement wordt 
artikel 23, 7e lid , gewijzigd als volgt: 

a. de woorden "het kantoor van bcstem
m ing of kuststation" worden vervangen door 
,,het kantoor van bestemming of landstation"; 

b. ,,het scheepsstation" wordt vervangen 
door "het mobiele station". 

Art. VII. Artikel 24 van genoemd regle- · 
ment wordt gewijzigd als volgt: 

a. het 4e, 5e, 6e en 7e lid worden vervan
gen door: 

"4. Op de telegrammen, die per telefoon 
worden aangeboden aan een ander kantoor dan 
dat, waarop de afzender telefonisch is aange
sloten, is steeds toepasselijk het tarief, dat zou 
gelden, indien de telegrammen aan laatstge
noemd kantoor zouden zijn aangeboden. 

5. Het tarief van een radiotelegram om
vat naar omstandigheden: 

a. de boordtaks, toekomende aan het mo
biele station van afzending of van bestem
ming, of aan deze beide stations; 

b. de landstationstaks, toekomende aan het 
landstation of aan de landstations, die aan de 
overbrenging deelnemen; 

c. de kosten voor de verzending langs het 
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algemeen net van verkeerswegen, berekend 
naar de gewone regelen , met dien verstande, 
dat , met afwijking van het bepaalde in het 
eerste, tweede en derde lid van d it artikel , 
deze kosten voor telegrammen, afkomstig va n 
of bestemd voor N eder! andsche kanto ren te 
land en te wisselen door tusschenkomst van 
Rijkslandstations, 4 cent per woord bedragen , 
zonder heffing van een minimum; 

d . de kosten voor de bijzondere diensten, 
wel ke door den afzender worden verl a ngd. 

6. vVanneer voor de telegrammenwissel ing 
tusschen mobiele stations van de tusschenkomst 
van een landstation wordt gebruik gemaakt, 
is de landsta tionstaks slechts éénm aal ver
schu ldi gd. 

7. De landsta tionstaks va n de Rij ksland
stat ions bedraagt 20 cent per woord, zonder 
heffing van een mi nimum. 

8. De landsta tionstaks van de Rij ksl and
stat ions is niet verschuldigd voor telegrammen , 
welke langs r adiotelegrafi schen weg all een 
tusschen die sta tions en de N eder landsche licht
schepen worden gewisseld ; voor deze tele
grammen is ui ts lui tend het tar ie f genoemd in 
het eerste lid van dit artikel va n toepass ing. " 

b. het 8e lid wordt vernummerd in 9e lid. 
Art. VI II. In a rtikel 33 van genoemd regle

ment worden de 2e en de 3e a linea gewijzigd 
in: 

Bij de verdersein in g, langs het telegraafnet , 
van een radiotelegram , dat van een mobiel 
station ontvangen is, se int het landsta tion a ls 
pl aats van a fzending den naam van het mo
biele sta tion, waarva n het ra diotelegram af
komstig is, zooals deze naam in de naamlijst 
der rad iotelegraafsta tions voorkomt, gevol gd 
door den naam van genoemd landstation. 

Art . IX. In ar t ikel 49 va n genoemd regle
ment wordt in het 3e lid "ar t ikel 15, 4e lid" 
gewijzigd in "artikel 15, 3e lid". 

Art. X . Artikel 52 van genoemd reglement 
word t gewijzigd a ls volgt: 

Omschrijving van kustuin- tn radiotel e
grammen. 

Art . 52. 1. Telegrammen , welke door tus
schenkomst van kustseinposten met schepen 
op zee worden gewisseld, dragen den naam 
van kustseintelegrammen . 

2. Telegrammen, welke door tusschenkomst 
va n laadstations met mobiele stations aan 
boord van schepen, luchtvaartuigen of andere 
middelen van vervoer worden gewisseld, wor
den met den naam van radiotelegrammen 
aa ngeduid . 

Art. XI. Artikel 54 van genoemd regle
ment wordt gewijzigd al s vol gt : 

Radiotel egrammen. 

Art. 54. 1. R adiotelegrammen worden over
eenkomstig de bepal ingen van de art ikelen 
10 t/m 17 van dit reglement opgesteld. H et 
gebruik van g roepen van letters van het Inter
na tionaal seinboek is toegelaten. 

2. H et ad res van rad iotelegrammen, die 
voor mobiele sta tions zijn bestemd, moet zoo 
voll edig mogelijk zijn; het moet als vol gt zijn 
samengesteld: 

a. de naam of aanduiding van den geadres
seerde met de aanwijzingen, welke verder 
noodig mochten zij n ; 

b. de naam van het schip of, in geval van 
een lucht vaartu ig, de roepnaam , zooals deze 
in de eerste kolom va n de naamlijst der radio
telegraafstations voorkomt; 

c. de naam van het landsta t ion, da t met de 
overbrenging is belast , zooals deze in de naam
l ijst voorkomt. 

3. De naam en de roepnaam bedoeld onder 
b van het 2e lid van dit artikel kunnen ech
ter , op verantwoordelij kheid van den afzender, 
vervangen worden door de aanduiding van 
den door het mobiel station gevolgden weg, 
aangegeven door den naam van de havens van 
ver t rek en aankomst of door eenige andere 
daa raa n gelijlnvaardige a-anwijzing. 

4. Voor het tarief van radiotelegrammen 
wordt verwezen naar a r tikel 24 va n dit regle
ment. 

5. De voll e kosten van radiotelegrammen 
worden van den a fzender geheven, behalve 1 ° 
de kosten va n bodebezorging, welke bij aan• 
komst moeten worden geïnd (art. 51, 4e lid) ; 
2° de verschil! digde kosten wegens niet toe ge
l aten samenvoegingen of ·veranderingen van 
woorden , welke door het kantoor of mobiel 
station van bestemming worden opgemerkt 
(a r tikel 23 , 15e en 16e lid); deze kosten 
wor den va n den g eadresseerde geheven. 

6. Wa nneer het ra diotelegram geheel of 
gedeeltel ijk in een der tàlen van het land van 
bestemming gesteld is, voor zooveel het ra dio
telegrammen, afkomstig van mobiele stations 
betreft, of in een der talen van het land, 
waartoe het mobiel station behoort, wanneer 
het r ad iote legr ammen naar mobiele stat ions 
bet reft en het radiotelegram samenvoegingen 
of verander ingen van woorden bevat , welke 
in str ijd met het taal gebruik zijn, heeft, naar 
omstand igheden, het kantoor of mobiel station 
van bestemming de bevoegdheid van den ge
a dresseerde het bedrag der niet betaalde kos
ten in te vorderen. Indien beta li ng geweigerd 
wordt, kan het ra d iotelegram in zijn loop 
worden gestui t. 

7. De scheepssta t ions moeten , indien de 
afzender zulks verzocht heeft, hun tusschen
komst verl eenen voor de wisseling van rad io
telegrammen afkomstig van of bestemd voor 
andere scheepssta tions; echter is het aantal 
tusschenkomst verleenende scheepsstations be
perkt tot twee. 

De ta ks voor den overneemdienst wordt, 
zoowel wa nneer twee sta tions tussch enkomst 
verleenen, al s wanneer een enkel station over
neemt, zonder he ff ing van een minimum en 
u its luitend per woord vastg stel d op een uni
form bed rag van 20 cent. 

De radiotelegrammen, verzonden zooals hie r
boven is aangegeven,_ moeten boven het adres 
de betaa lde dienstaanwijzing = RM = (over
neming ) dragen. 

8. Tenzij het betreft het verkeer met eene 
Administrat ie, welke verklaard heeft, dat zij 
dit verkeer niet toepast, kunnen radiotele
grammen door een kuststation naar een 
scheepssta tion worden overgebracht ten einde 
van een h aven uit, welke door het ontvan
gende sta tion wordt aangedaan, per gewone 
post of per luchtpost verder te worden ge
zonden. 

Voor dezb 1·adiotelegrammen is overnem ing 
tusschen scheeps;;t.ations niet toe gel aten . 
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Het adres van deze radiotelegrammen moet 
a ls volgt zijn samengesteld: 

1 ° de betaalde dienstaanwijzing "Poste" 
(Post) of " PA V", gevolgd door den naam 
van de haven, waar het radiotelegram ter 
post moet worden bezorgd; 

2° de naam en het volledig adres van den 
geadres eerde ; 

3° de naam van het scheepsstation, dat het 
radiotelegram ter post moet bezorgen; 

4° de naam van het kuststation. 
Behalve de radiotelegrafische taksen be

doeld in artikel 24, 5e lid, wordt een bedrag 
van 20 cent geheven' voor de gewone postver
zending van het radiotelegram of van 62½ 
cent voor de voldoening van de kosten we
gens verzending per luchtpost. 

9. De a fzender van een radiotelegram, be
stemd voor een mobiel station, kan het aan
tal dagen aangeven, gedurende welke dat tele
gram door het landstation ter -beschikking 
van het mobiele station moet worden gehou
den. Hij schrijft dan boven het adres de be
taalde dienstaanwijzing: ,,X dagen" of = 
Jx =, welke dat aantal dagen, daaronder 
begrepen dien van aanbied ing van het tele
gram, aangeeft. 

10. Als het mobiele station, waarvoor een 
rad iotelegram bestemd is, zich niet aan het 
landstation gemeld heeft binnen den door den 
afzender aangegeven termijn of, bij gebreke 
van een dergelijke aanwijzing, vóór of op den 
morgen van den vijfden dag volgende op den 
dag van aanbieding, geeft het laadstation 
hiervan kennis aan het kantoor van afzending, 
dat den afzender inlicht. Deze kan per be
taalde di enstnota - per telegraaf of per post 
- aan het la~dstation verzoeken, dat zijn 
telegram beschikbaar zal worden gehouden 
tot na afloop van den veertienden dag, te re
kenen van den dag van aanbieding; bij ge
breke van een dergelijke nota wordt het radio
telegram aan het einde van den zevenden dag 
a ls onbestelbaar ter zijde gelegd. Er wordt 
evenwel geen rekening gehouden met het ver
strijken van een der bovenbedoelde termijnen, 
als het landstation de zekerheid heeft, dat het 
mobiele station binnenkort in zijn werkings
gebied zal komen. 

Omgekeerd wordt het ver trijken der ter
mijnen niet afgewacht, als het laadstation de 
zekerheid heeft, dat het mobiele station voor 
goed zijn werkingsgebied heeft verlaten. In
di en het onderstelt, dat geen ander landstation 
van de Administratie of van de particuliere 
onderneming, waartoe het behoort, met het 
mobiele station in verbinding is, annuleert 
het landstation het radiotelegram, voor zoo
veel den tusschen dit station en het mobiele 
station af tv leggen weg betreft en geeft het 
hiervan kennis aan het kantoor van a fzending, 
dat den afzender inlicht. In het tegengestelde 
geval zendt het landstation het radiotelegram 
naar het landstation, waarvan het onderstelt, 
dat het met het mobiele station in verb inding 
is, op voorwaarde evenwel , dat hieruit geen 
extra-taksen voortvloeien. 

Indien een radiotelegram niet naar een mo
biel station kan worden overgeseind, doordat 
dit in een nabij het laadstation gelegen haven 
is aangekomen, kan dit laatste station even
tueel het radiotelegram door andere verkeers-

middelen aan het mobiel,;, station doen toe
komen. 

ll. Indien een radiotelegram, afkomstig 
van een mobiel station en bestemd voor een 
kantoor te land, om een of andere reden niet 
aan den geadresseerde kan worden a fgeleverd, 
wordt een nota van onbestelbaarheid opge
maakt. Indien een radiotelegram, dat op een 
mobiel station is ontvangen, niet afgeleverd 
kan worden, deel t dit station zulks aan het 
kantoor van afzending per nota mede. 

12. Toegelaten zijn: 
1 ° radiotelegrammen met antwoord betaald. 

Het antwoordbewijs afgegeven door een mo 
biel station, geeft binnen de grenzen van zijn 
waarde de bevoegdheid een radiotelegram naar 
een willekeurige bestemming te verzenden, 
doch uitslu itend van het mobiel station uit, 
dat het antwoordbewijs heeft afgegeven; 

2° radiotelegrammen met collationneeri!)g ... 
3° radiotelegrammen met bezorging per 

bode ; 
4° radiotelegrammen met bezorging per 

post; 
5° meervoudige r adiotelegrammen; 
6° radiotelegrammen met kennisgeving 

van ontvang, doch uitsluitend voor zooveel 
betreft de mededeeling van de dagteekening 
en den tijd, waarop het landstation het voor 
het mobiele station bestemde radiotelegram 
naar dit station heeft overgebracht ; 

7° betaal de nota's, met uitzondering van 
die, waarbij een herhaling of een inlichting 
wordt gevraagd. Alle betaalde nota's zijn 
echter over den langs de telegrafische ver
keerswegen af te leggen weg toegelaten ; 

8° dringende radiotelegrammen, doch uit. 
sluitend over den langs de telegrafische ver
keerswegen a f te leggen weg en onder voor
behoud, dat dit reglement wordt toegepast. 

Art. XII. Artikel 56 sub 5 laatste alinea 
van genoemd reglement wordt gewijzigd in : 

Kustsein- en radiotelegrammen worden niet 
als uitgesteld toegelaten. 

Art. XIII. Artikel 58 van genoemd regle
ment wordt gewijzigd als volgt: 

a. het opschrift wordt gelezen: ,,lnzage
verleening van telegramrn en, verstrekking van 
afschrift en en fotograf ieën van tel egrammen." 

b . het 4e lid wordt gelezen: 
" 4. De prijs van een fotografie, bedoeld 

sub 2 van dit artikel , bedraagt gl. _2.50 per af
druk van elke verlangde fotografische opna
me.u 

Art. XIV. Artikel 59 van genoemd regle
ment wordt gewijzigd als volgt: 

a. het eerste lid, sub I, litt. b, voorlaatste 
alinea, wordt gelezen: 

"In de hierboven vermelde termijnen worden 
niet medegeteld de sluitingsduur van de kan
toren, indien deze de oorzaak van de vertra
g ing is , de tijd, noodig voor de bezorging per 
bode en die, besteed voor de overbrenging 
tusschen kustseinpost en schip of tusschen 
landstation en mobiel station van kustsein-, 
resp. ra diotelegrammen, alsmede de tijd ge
durende welken deze telegrammen op een 
kustseinpost, op een landstation of aan boord 
van een schip, luchtvaartuig of ander middel 
van vervoer hebben berust." 

b. het eerste lid, sub II, litt. a wordt ge
lezen: 
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"a. de landstations- en boordtaks geheven 
voor radiotelegrammen gericht aan een mobiel 
station, welke door het landstation niet naar 
het station van bestemming kunnen worden 
overgebracht;" . 

Art. XV. Artikel 63 sub a van genoemd 
reglement wordt gelezen: 

"a. van een binnenlandsch telegram, dat 
de lijnen van één of meer bijzondere onder
nemingen en die van het Rijk doorloopt: de 
bijzondere onderneming of elk der onderne
mingen en het Rijk een gelijk deel met dien 
verstande, dat voor een telegram, aangeboden 
aan een kantoor van een bijzondere onderne
ming en bestemd voor een Rijkskantoor, door 
die onderneming van de verschuldigde sein
kosten 15 cent aan het Rijk wordt uitgekeerd, 
terwijl het overblijvende gedeelte der sein
kosten gelijkelijk tusschen de bij de overbren
ging van het telegram betrokken partijen 
wordt verdeeld; ". 

Art. XVI. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van den l sten J anuari 1929. 

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

's-Gravenhage, den llden December 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H . v. d. V egt e. 
( Uitgeg. 21 December 1928:) 

12 D eceniber 1928. BESCHIKKING van den 
Hoogen R aad. (Z11kelijke belasting op het 
bedrijf in de gemeente Ubbergen.) Geen 
wetsvoorschrift verbiedt den gemeentelijken 
wetgever aan eene belastingverordening 
terugwerkende kracht te verleenen, ook 
niet over een reeds geheel verloopen jaar. 

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

naamlooze vennootschap A . voorheen B., ge
vestigd te X., tegen de uitspraak van den 
Raad van Beroep voor de Directe Belastingen 
te Arnhem dd. 13 April 1928, betreffende 
haar aanslag in de zakelijke belasting op het 
bedrijf der gemeente Ubbergen, belastingjaar 
1926 ; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Van Lier, namens den 
Procureur-Generaal, strekkende tot vernietiging 
van de bestreden uitspraak en terugwijzing der 
zaak naar den Raad van Beroep te Arnhem 
ter verdere behandeling en besl issing met in
achtneming van het in dezen te wijzen arrest; 

0. dat belanghebbende tegen bovenbedoelden 
aanslag heeft aangevoerd, dat de Verordening 
krachtens welke hij is opgelegd verbindende 
kracht mist, omdat zij is vastgesteld door den 
gemeenteraad van Ubbergen in de vergadering 
van 28 Mei 1927 en daarbij aan die Verorde
ning terugwerkende kracht is verleend tot 1 
Januari 1926, dus over een jaar, dat reeds ge
heel tot het verledene behoorde, hetgeen niet 
geoorloofd is; 

dat echter de Raad van Beroep dat bezwaar 
heeft verworpen, en belanghebbende tegen die 
beslissing a ls middel van cassatie heeft aan
gevoerd: 

Schending of verkeerde toepassing van de 
artt. 242, 242e, 257-268 der Gemeentewet, 
van de artt. 3, 4, 5, 6 der Verordening op de 
Invordering van eene Zakelijke Belasting op 
het bedrij f in de gemeente Ubbergen, en van 
de artt. 2 3, 4 12 en 13 van de Verordening 
op de heffing ;an een Zakelijke Belasting op 
het bedrijf in de gemeente Ubbergen; 

0 . dat tot toelichting van dit middel is aan
gevoerd: 

1 °. dat in het algemeen iedere terugwer
kende kracht van een belastingverordening in 
strijd is met het idee van belastingheffing en 
zulks vooral het geval is, ind ien die terugwer
kende kracht een geheel jaar betreft; 

2°. dat haar reeds op 29 Dec. 1926 over dit 
belastingjaar een aanslag in de bedoelde be
lasting was opgelegd, waarvoor zij dan ook in 
de kohieren voorkwam; dat het in strijd is met 
de voormelde artikelen der Gemeente)Vet en 
van de Verordeningen der gemeente Ubbergen 
om nieuwe kohieren vast te stellen, nadat de 
oorspronkel ij ke aanslag vernietigd is, omdat, 
wanneer éénmaal de kohieren zijn vastgesteld, 
de bevoegdheid daartoe, voor wat dat jaar be
treft, uitgeput is; 

0. dat het middel, voor wat betreft het sub 
1 ° bedoelde, niet tot cassatie kan leiden, om
dat geen wetsvoorschrift den gemeentelijken 
wetgever verbiedt aan eene verordening terug
werkende kracht te verleenen, ook n iet over 
een reeds geheel verloopen jaar ; 

0 . dat ook het sub 2° aangevoerde vruchte
loos is voorgesteld, omdat de daarin vervatte 
grief mede berust op omstandigheden van 
feitelijken aard van welke niet blijkt, dat zij 
door belanghebbende ook voor den Raad van 
Beroep zijn aangevoerd, en waaromtrent die 
Raad dan ook niets heeft vastgesteld noch be
hoeven vast te stellen; 

Verwerpt het beroep. (B.) 

14 December 1928. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van den Raad der gemeen
te Wisch van 4 Mei 1928, n°. VI, strek
kende o.m. tot het stopzetten van den 
bouw der Lagere Landbouwschool voor 
jongens, met daaraan verbonden localiteit 
voor het houden van een cursus voor land
bouwhuishoudonderwijs voor meisjes, te 
Varsseveld. S. 457. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 12 
November 1928, n°. 10398, afdeeling B innen
landsch Bestuur, tot vernietiging van het be
slui t van den Raad der gem!!ente Wisch van 
4· Mei 1928, n°. VI, strnkkende onder meer 
tot het stopzetten van den bouw der Lagere 
Landbouwschool voor jongens, met daaraan 
verbonden localite it voor het houden van een 
cursus voor landbouwhuishoudonderwij8 voor 
meisjes, te Varsseveld; 

Overwegende, dat door den Raad der ge
meente Wisch in zijne vergadering van 24 
Juni 1927 zonder hoofdelijke stemming werd 
aangenomen een voorstel van Burgemeester en 
Wethouders tot het doen bouwen van eene 
Lagere Landbouwschool voor jongens, en 
daaraan te verbinden eene localiteit voor een 
daarin te houden cursus voor landbouwhuis-
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houdonderwijs voor meisjes, te Varsseveld, 
uitgaande van de afdeeling Varsseveld van de 
Geldersch-Overijsselsche Maatschappij van 
Landbouw, op een aan de gemeente in e igen
dom toebehoorend terrein op de zoogenaamde 
Kamp aan den Doetinchemschen weg aldaar; 

dat, nadat door den Raad in zijne vergade
r ing van 25 ovember 1927 zonder hoofdel ijke 
stemming was aangenomen een voorstel van 
B urgemeester en Wethouders, om voor boven
genoemden bouw alsnog eenige perceelen aan 
te koopen, het voor genoemden bouw door den 
gemeente-architect opgemaakte plan, met toe
lichting, omvattende zoowel de te bouwen 
landbouwschool a ls de daaraan te verbinden 
local ite it voor den cursus voor landbouw
huishoudonderwijs, in de raadsvergadering van 
30 December 1927 door de raadsleden werd 
onderzocht en zonder hoofdel ij ke ste=ing 
werd goedgekeurd, terwijl bij het desbetref
fende raadsbeslui t van 30 December 1927, n°. 
XIII, Burgemeester en Wethouders tevens 
werden gemachtigd tot aanbesteding en gun
ning van den bouw, waarvan de kosten nader 
waren begroot op f 20,500, met een marge 
van f 1000 ; 

dat, ofschoon in laatstgenoemd raadsbeslui t 
met zooveel woorden alleen wordt gewaagd 
van " den bouw eener lagere landbouwschool 
te Varsseveld", Burgemeester en Wethouders 
redelijkerwijs de door den Raad bij dat besluit 
verleende goedkeuring en machtiging mochten 
beschouwen als te zijn verleend ten aanz ien 
van het aan den R aad overgelegde plan in 
zijn geheel , dus met inbegrip van den bouw 
van de locali teit voor den cursus in land bouw
huishoudonderwijs; 

dat intusschen bij eenige raadsleden twijfel 
ontstond, of bedoelde cursus, in plaats van in 
een daarvoor te Varsseveld te bouwen lokaal , 
ui t een oogpunt van bezuiniging op de fi nan
ciën der gemeente niet alsnog behoorde te 
worden ondergebracht in de te T erborg, onder
deel der gemeente W isch, reeds bestaande 
nijverheidsschool voor meisjes, in verband 
waarmede bedoelde raadsleden in de raads
ver gader ing van 2 Maart 1928 een voorstel 
deden om n iet tot den bouw van de lokalen 
voor de landbouwhuishoudcursussen over te 
gaan, welk voorstel echter door den R aad 
werd verworpen ; 

dat di ensvolgens en ter uitvoering van het 
r aadsbeslu it van 30 December 1927, n° . XIII, 
door Burgemee ter en Wethouders op 8 Maart 
1928 werd overgegaan tot openbare aanbe
steding van het bouwen van eene lagere land
bouwschool met lokaal voor landbouwhu ishoud
onderwijs te Varsseveld, en op 5 April 1928 
tot gunning van den bouw; 

dat vervolgens door den Raad in zijne ver
gader ing van 4 Mei 1928, met 7 tegen 6 stem
men, a lsnog werd aangenomen een door eenige 
raadsleden ingediend voorstel, strekkende o.a., 
met handhaving van het besluit tot bouw der 
Lagere L andbouwschool voor jongens te Vars
seveld, tot stopzetting van den reeds aange
vangen bouw van bovenbedoelde lagere land
bouwschool met daaraa n verbonden localiteit 
voor een cursus voor landbouwhuishoudonder
wijs; 

dat echter de Burgemeester onder dagteeke
ning van 4 Mei 1928 ten aanz ien van het des-

hetreffende raadsbesluit d .d. 4 M ei 1928. n°. 
VI, artikel 70 der Gemeentewet heeft toege
past, daarbij overwegende o. a., dat de gun
ning tot den bouw reeds geru im en t ijd ge leden 
is geschied en met den bouw een aanvang ge
maakt; dat de gunning is geschied door 
Burgemeester en Wethouders krach tens wettig 
genomen raadsbesluiten; dat stopzetting van 
den bouw groote bedrijfsschade zou ve roor
zaken aan de aannemers en dezen die schade 
zouden verhalen op de gemeente; dat de te 
vorderen schadevergoeding vrij zeker grooter 
zou zijn, dan de bouwkosten van het geheele 
leslokaal , ten gevolge van den opzet van het 
geheele bouwpl an; dat dit nadeel ig zou zijn 
voor de gemeentefinanciën; 

dat genoemd raadsbeslu it van 4 Mei 1928, 
n°. VI, door den Burgemeester aan Ons ter 
vernietiging, krachtens artikel 153 der Ge
meentewet, werd voorgedragen en, hangende 
het onderzoek naar de vraag, of dat raadsbe
sluit in strijd is met de wet of met het a lge
meen belang, bij Ons beslu it van 2 Juli 1928, 
n°. 9, is geschorst tot 1 Januari 1929 ; 

Overwegende, dat door Burgemeester en 
Wethouders de openbare aanbesteding op 8 
Maart 1928 en de gunning op 4 April d. a. v. 
va n den bouw van eene lagere landbouw
school , met daaraan verbonden lokaal voor een 
cursus voor landbouwhuishoudonderwijs te 
Varss eveld, wettig hebben plaats gehad krach
tens het raadsbesluit van 30 December 1927, 
n°. XIII en overeenkomstig het bij dat be
sluit goedgekeurde bouwplan; 

dat ten tijde van de dagteekening van het 
raadsbesluit van 4 Mei 1928, n°. VI, aan 
bovenbedoeld bouwplan bereids de nood ige 
uitvoering was gegeven en derhalve stopzet
ting van den bouw, wegens de scha de, welke 
stellig daaruit voor de gemeente W isch zou 
voortvloeien, in strijd zoude zijn geweest met 
het a lgemeen belang; 

Overwegende voorts, dat intusschen de bouw 
van meer bedoelde school en daaraan verbon
den localiteit zijn voltooi ing is genaderd en 
derhalve stopzetting van d"en bouw geen zin 
heeft; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet; 
Den R aad van State gehoord (advies van 

4 December 1928, n° . 27); 
Gelet op he t nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 11 December 1928, n°. 
11356, Afdeel ing Bi nnenlandsch B estuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd besluit van den R aad der ge

meente Wisch van 4 Mei 1928, n°. VI, te ver
nietigen wegens strijd met het a lgemeen be
lang. 

Onze M inister van Binnenlandsche Za ken 
en Landbouw is belast met de u itvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschr ift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 14den December 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandsche Zaken 
en Landbouw, J. B. Kan. 

( Uitgeg. 21 December 1928.) 
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14 Decem ber 1928. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninkl ij k besluit van 3 Septem
ber 1921, Staatsblad n°. 1042 tot vastste l-
1 ing van een algemeenen maatregel van 
bestuur als bedoeld in a rtikel 64, sub 6, 
der Ongevallenwet 1921, zooals dat be
sluit laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 22 M ei 1924, Staatsblad n°. 
256. s. 458. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 29 October 
1928, n°. 2331, afdeeling Arbeidersverzeke
ring ; 

Gezien artikel 64, sub 5, der Ongevallenwet 
1921; 

Den Raad van State gehoord (advies van 4 
December 1928, n°. 28); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 December 1928, n° . 
2907, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 3 September 

1921, Staatsblad n° . 1042, laatstelijk gewijzigd 
bij dat van 22 Mei 1924, Staatsblad n°. 255, 
en te bepalen als volgt : 

Art. I. In artikel 3 van Ons vorengenoemd 
gewijzigd besluit van 3 September 1921 , 
Staatsblad n°. 1042, wordt in plaats van: ,,De 
letter b : de contante waarde van alle schade
loosstellingen, toegekend" gelezen: ,,De letter 
b: de contante waarde van a ll e schadeloos
stellingen, door het bestuur der Rijksverzeke
ringsbank toegekend" . 

A an de a linea, beginnende met : ,,De letter 
b" wordt het navolgende toegevoegd: ,,bij het 
becijferen van de grootheid b ,.-ordt een mini
mum van 100 gulden per risico-drager in re
kening gebracht;". 

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

Onze Minister van Arbeid, Handel en ij- · 
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan a fschrift zal worden gezon
den aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 14den December 1928. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid. 
J. R. SI o t e m ake r d e B ruïne. 

(Uitg eg . 28 Decemb er 1928.) 

17 December 1928. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeen reglement voor het ve r
voor op de locaalspoonvegen . S . 459. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 23 November 1928, La. DD, 
a fdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op a rtikel 4 der Locaalspoor- en Tram
wegwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 December 1928, n° . 25) ; 

Gez ien het nader rapport van Onzen voor
noemden Mini ste r van 12 December 1928, L a. 
U, a fdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

H ebben goedgevqnden en verstaan: 
I. vast te stellen het Al gemeen Reglement 

voor he t vervoer op de Locaalspoorwcgen, 
zooal s da t hiernevens is gevoegd ; 

II. te doen vervallen het Al gemeen R egle
ment Vervoer Locaalspoorwegen, vastgesteld 
bij Koninklijk beslui t van 22 ovember 1921 
(Staatsblad n°. 1333), gewij zigd bij Konink
lij k bes luit van 26 F ebruari 1923 (Staat sblad 
n°. 51) ; 

III. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt op 1 J anuari 1929. 

Onze Minister van W aterstaat is belast met 
de uitvoering van dit beslui t, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschr ift aan den 
R aad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenh age, den 17den December 1928. 
WILHELMINA. 

De Minis ter van Wat erstaat, H. v. d. V eg t e. 
(Uit geg. 21 December 1928.) 

Algemeen Reglement voor het vervoer 
op de Locaalspoorwegen. 

HOOFDSTUK I. 
AI ge m ee n e be ,p a I i n gen. 

T oepasselijkheid van het Algen,een R eglem ent 
vo01· het vervoer op de Spoorwegen. 

Art. l. De bepalingen van het Algemeen 
R eglement voor het vervoer op de Spoorwegen 
zijn van toepass ing op locaalspoorwegen, be
doeld in artikel 1 der Locaalspoor. en Tram 
wegwet, behoudens de in hoofdstuk II van di t 
reglement aangegeven afwijkingen. 

V e,·voer bij staking van den dienst. Afwijking 
van art. 8 der Spoorwegwet . 

Art. 2. In geval van staking van den dienst 
op een locaalspoorweg zijn, in afwijking va n 
artikel 8, eerste lid, der Spoorwegwet, be
stuurders niet verplicht te zorgen voor het 
vervoer van personen en goederen in de rich
t ing van den spoorweg. 

HOOFDSTUK I I. 
A f w ij k i n g e n v a n h e t A I g e m e e n 
Reglef!! e nt voor het vervoe r op 

d e S p o o r w e ge n. 

'l'oegang tot de treinen. Afwijking van art. 13, 
par. 3, A. R . V . 

Art. 3. H et bepaalde onder a en b van art. 
13 , par. 3, A. R. V . wordt ge lezen a ls volgt : 

a. den vrachtprij s, bedoeld in par. 2 (a) , 
( b) of ( c), en bovendien: 

b. een verhoog ing van f 0 .50 voor de tweede 
en f 0.25 voor de derde k lasse. 

Plaatsaanwijzing. Luchtverversching en warm
teregel ing. Afwijking van art. 17 A. R. V., 

§§ 1, 4, 5 en 6. 
Art. 4. 1. P a r. 1 wordt gelezen als volgt: 

Er worden geene p laatsbewijzen voor bepaald 
aangewezen pl aatsen in de r ij tu igen afgegeven. 

2. Par. 4 geldt niet op de locaalspoorwegen. 
3. P a r. 5 wordt ge lezen al s vol gt: Indien 

in den trein afdeelingen, uitsluitend voor 
vrouwen bestemd, mochten zijn, worden jon
gens beneden den leeftijd van 10 jaar, door 
vrouwen begele id , in d ie afdeelingen toege
laten. 

4. P a r. 6 wordt gelezen als volgt: Een 
re iziger , di e zijn zitplaats verlaat, zonder 
daarop eenig voorwerp - geen courant of tijd-
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schrift - te laten liggen, moet, indien die 
plaats inmiddels door een reiziger bezet is, 
zich met een andere pi aats tevreden stellen. 

B espreking van rijtuigafdeel ingen. Afwijking 
van art. 18 A. R . V. 

A rt. 5. Art . 18 wordt gelezen als volgt: 
Rijtuigafdeeli ngen kunnen - tenzij de be

langen van den dienst zich daartegen ver
zetten - uiterlijk daags te voren afgehuurd 
worden op de voorwaarden, in de tar ieven 
bepaald. 

Stilstand der treinen aan de stations en onder
weg. Afwijking van art. 22, tweede lid, 

A. R . V. 

Art. 6. H et tweede lid wordt gelezen als 
volgt: 

De reizigers zorgen evenwel zelf bij aan
komst op het station van bestemmlng de rij
tuigen t ijdig te verlaten en bij treinverwisse-
1 ing niet in een verkeerden trein te blijven of 
over te gaan. 

R ooken in de rijtuigen. Afwijking van art. 23, 
tweede lid, A. R. V. 

Art. 7. H et tweede lid wordt gelezen a ls 
volgt : 

In eiken trein moet ten minste één rij tuig 
of één r ij tuigafdeeling van de tweede en zoo 
mogelijk ook van de derde klasse aanwezig 
zijn, waarin niet gerookt mag worden. 

B ewaring van bagage. Afwijking van art. 33, 
eerste lid, A. R . V. 

Art. 8. H et eerste lid wordt gelezen als 
volgt: 

De reizigers kunnen hun bagage, zoowel aan 
het station van vertrek, als aan dat van be
stemming, indien daartoe de gelegenheid is 
opengesteld, aan daartoe door den Spoorweg 
aangewezen personen in bewaring geven. 

Ontheffing bij gebruik van treinen, samenge-
steld uit bijzonder soort materieel. Afwij

king van art . 125 A . R. V. • 
Art. 9. Art. 125 wordt gelezen als volgt: 
Indien het gebruik van motortreinen of van 

treinen, samengesteld uit tramwegmaterieel, 
ontheffing van so=ige bepal ingen van dit 
reglement noodig maakt, is de Minister van 
Waterstaat bevoegd die te verleenen. 

HOOFDSTUK III. 

S I o t b e p a I i n g e n. 

Spoorwegen uitsluitend voor het vervoer van 
go ederen bestenid. 

Art. 10. Voor spoorwegen, welke uitslu itend 
bestemd zijn voor het vervoer van goederen, kan 
de Minister van W aterstaat geheel , ten deele of 
voorwaardelijk ontheffing verleenen van de 
bepali ngen van dit reglement. 

V erkorte titel. 
Art. ll. D it reglement kan worden aange

haa ld onder den titel "Algemeen R eglement 
Vervoer Locaalspoorwegen" of "A.R.V.L." . 

Behoort bij Koninklijk besluit van 17 De
cember 1928 (Staatsblad n°. 459). 

Mij bekend.-
De M inister van Waterstaat , H. v. d. V egt e. 

17 December 1928. BESLUIT tot wijziging 
van het Rij kswegenreglement. S. 460. 

Wij WILHE LMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

W'aterstaat van 2 ovember 1928, La. B.B. , 
Afdeeling W aterstaat A . ; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad n°. 69); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 December 1928, n°. 26); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 13 December 1928, La. 
H ., Afdeeling Waterstaat A.; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
A . het Rijkswegenreglement te wijzigen a ls 

volgt: 
I. in artikel 11 onder b. wordt in plaats 

van "met twee of meer aaneengekoppelde 
voertuigen" gesteld " met meer dan twee aan-

• eengekoppelde- voertuigen"; 
II. tusschen arti kel 11 en artikel 12 wordt 

ingevoegd: 
,,Art. llbis. H et is verboden over een Rij ks

weg te rijden, te doen of te laten rijden met 
aaneengekoppelde voer tu igen, die niet zoo
danig zijn verbonden, dat zijdelings uitwijken 
van een aangekoppeld voertuig zooveel moge
lij k wordt voorkomen." 

III. in artikel 20, onder c. wordt in p laats 
van "en 11" gesteld ,, , 11 en ll bis".; 

B. te bepalen, dat de onder A. bedoelde 
wijzig ingen in werking treden op den tweeden 
dag na de dagteekening van het Staatsblad, 
waarin dit besluit is geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 17den December 1928. 
WILHELMINA. 

De M inister van Waterstaat, H. v. d. V egt e. 
· ( Uitgeg. 27 December 1928.) 

S. 461 is niet verschenen ; wordt eventueel 
achterin opgenomen 

17 December 1928. BESLUIT tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderwijswet van de afdeeling gym
nasium van "Het N ederlandsch Lyceum" 
te 's-Gravenhage van de Vereeniging " H et 
Nederlandsch Lyceum" gevestigd te 's-Gra
venhage. S. 462. 

Wij WILHELM! A , enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
25 October 1928, n°. 12390 III, afdeeling 
Voorbere idend Hooger en Middelbaar Onder
wijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet: 

Gezien Ons besluit van 24 December 1923 
(Staatsblad n°. 555) ; 

Den Raad van State gehoord (a dvies van 4 
December 1928, n°. 19); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 December 1928, n°. 
16947, Afdeeling Voorbereidend H ooger en 
Middelbaar Onderwijs ; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 Januari 1929 de a fdee

ling gymnasium van "het N ederl andsch Ly
ceum" te 's-Gravenhage van de vereeniging 
" Het Nederlandsch Lyceum", gevestigd te 
's-Gravenhage, opnieuw voor een t ijdva k van 
zes jaren aan te wijzen als bevoegd om, met 
inachtneming der desbetreffende wettelijke 
voorschriften, aan haar leerlingen, die het 
onderwijs tot aan het einde hebben bijgewoond, 
een getuigschrift van bekwaamheid tot uni
vers ita ire studiën a f te geven, dat met het 
getuigschrift, in artikel 11 der hooger-onder
wijswet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Ondenvijs, Kunsten en 
Wetenscha ppen is belast met de ui tvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst , en waarvan afschrift zal worden 
gezonder aan den R aad van State. 

's-Gnfvenhage, den 17den December 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

Waszink. 
( Uitgeg. 29 D ece1nber 1928.) 

17 Decem ber 1928. BESLUIT, houdende na
dere wijziging van het Koninklijk besluit 
van 4 October 1920 (Staatsblad n°. 772), 
tot instelling van een centraal bureau van 
voorbereiding voor ambtenarenzaken. S . 
463. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Justitie van 14 December 1928, Kabinet, n° . 
221, A . ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

E enig artikel. 
In artikel 3 van Ons besluit van 4 October 

1920 (Staatsblad n°. 772), gewijzigd bij Onze 
besluiten van 25 Februari 1925 (Staatsblad 
n°. 49) en van 9 November 1928 (Staatsblad 
n°. 414), worden na de woorden "1. één on
derdirecteur;" ingevoegd de woorden : ,, la. 
één referendaris;" . 

Onze Minister van J ustitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan a fschrift 
zal worden gezonden aan Onzen Minister van 
Financiën en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 17den December 1928. 
WILHELM! A. 

De M inister van J ustitie , J . Don n er. 
( Uit geg. 21 December 1928.) 

17 Decem ber 1928. BESLUIT ter bekendma
king van den tekst van het Koninklijk be
s! uit van 18 November 1913 (Staatsblad 
n° . 412 ), houdende bepalingen ter uitvoe
ring van de artikelen l c 18, 19, 23 en 33 
der Vogelwet 1912, zooals dit is gewijzigd 
bij Koninklijke beslui ten van 4 September 
1922 (Staatsblad n°. 518) en van 8 Sep
tember 1928 (Staatsblad n°. 363). S. 464. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 14 
December 1928, Directie van den Landbouw, 
n°. 55 V. W ., 2e a fdeeling ; 

Gelet op artikel VI van Ons besluit van 8 
September 1928 (Staatsblad n°. 363) , houden
de wijziging van Ons besluit van 18 Novem
ber 1913 (Staatsblad n°. 412) , houdende be
palingen ter ui tvoering van de artikelen lc, 
18, 19, 23 en 33 der Vogelwet 1912, gelijk dit 
is gewijzigd bij Ons besluit van 4 September 
1922 (Staatsblad n°. 518); 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
den tekst van bovenvermeld besluit van 18 

November 1913 (Staatsblad n°. 412) , gelijk 
dit is gewijzigd bij Onze besluiten van 4 Sep
tember 1922 (Staatsblad n°. 518) en 8 Sep
tember 1928 (Staatsblad n°. 363 ), algemeen 
bekend te maken door bijvoeging van dien 
tekst in zijn geheel bij dit besluit. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en L andbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst. 

' s-Gra venhage, den 17den December 1928. 
WILHELM! A. 

De Minister van B innenlandsche Zaken 
en Landbouw, J. B. Kan. 

( Uitg eg. 7 Januari 1929.) 

TEKST VAN HET KONINKLIJK BESLUIT 
van 18° November 1913 (Staatsblad 11° .. 
412) , houdende bepalingen te r uitvoering 
van de a rtikelen l c, 18, 19 , 23 en 33 der 
Vogelwet 1912, zooals di t is gewijzigd bij 
Koninklijke be lui ten van 4 September 
1922 (Staatsblad n° . 518) en van 8 Sep
tember 1928 (Staatsblad n°. 363). 

Art. 1. Als schadelijk voor den land- , tuin
of boschbouw of voor de visscherij worden 
aangewezen : 
de schollevaar, Phal acrocorax carbo sub

cormoranus (Brehm); 
de blauwe reiger, Ardea cinerea (Linnaeus) , 
de sperwer, Accipiter nisus (Lin-

de woudduif, 

de kraai, 
de ekster, 
de vlaamsche gaai, 

de huismusch, 

de ringmusch, 

naeus ); 
Columba palumbus (Lin-

naeus); 
Corvus corone (Linnaeus) ~ 
Pica pica (Linnaeus) ; 
Garrulus glandarius (Lin-

naeus); 
Passer domesticus (Lin

naeus); 
Passer montanus (Lin

naeus). 
Art. 2. Zendingen van beschermde vogels 

of van eieren of nesten van beschermde vogels 
van personen, aan wie eene vergunning, als 
bedoeld in artikel 16 der Vogelwet 1912, is 
verleend, worden gedekt door eene desbetref
fende verklaring, onderteekend door den af
zender en gedrukt op strooken oranj ekleuri g: 
linnenpapier ter lengte van 11 centimeter en 
ter breedte van 7 centimeter, die op de collis. 
worden bevestigd. 

Art. 3. Zendingen van beschermde vogels. 
of van eieren of nesten van beschermde 
vogels van andere personen, dan dîe, bedoeld in 
artikel 2, naar de door Ons aan te wijzen 
wetenschappelijke inrichtingen worden gedekt 
door desbetreffende verklaringen, ondertee
kend door den directeur der inrich ting en ge
drukt op strooken oranjekleurig linnenpapier 
ter lengte van 11 centimeter en ter breedte-
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van 7 centimeter, die op de collis worden 
bevestigd. 

Art. 4. Zendingen van beschermde vogels 
of van eieren of nesten van beschermde vogels 
uit het buitenland naar de door Ons aan te 
wijzen wetenschappelijke imichtingen worden, 
indien zij niet voorzien zijn van eene verkla
l'ing, als bedoeld in artikel 3, gedekt door 
eene verklaring van een ambtenaar der in
voerrechten, langs wiens kantoor de zending 
wordt ingevoerd, inhoudende, dat de zending 
uit het buitenland afkomstig is, en gedrukt op 
trooken oranjekleurig linnenpapier ter lengte 

van 11 centimeter en ter breedte van 7 cen
t imeter, die op de collis worden bevestigd. 

Art. 5. Verklaringen, als bedoeld in de 
,a rtikelen 2 en 3, worden door Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, op 
hun verzoek afgegeven aan de houders van 
vergunningen, als bedoeld in artikel 16 der 
Vogelwet 1912 en aan de directeuren van de 
wetenschappeliJke inrichtingen, bedoeld in ar
tikel 3. 

Art. 6. Tot de in artikel 19 der Vogelwet 
1912 bedoelde vogels behooren: 

I. 
de zwarte lijster, Turdus merula (:tinnaeus); 
,de kauw, Coloeus monedula spermologus 

.de vink, 
,de kneu, 

.de putter 

,het sijsje, 

de groenling, 
.de geelgors, 

(Vieillot) ; 
Fringilla coelebs (Linnaeus); 
Cannabina cannahi na (Lin

naeus); 
Carduelis carduelis (Lin

naeus); 
Chrysomitris spinus (Lin

naeus) ; 
Chloris chloris (Linnaeua) ; 
Emberiza citrinella (Lin

naeus) ; 

IL 
de havik, Astur gentilus gallinarum 

(Brehm); 
de g iervalk, F alco gyrfalco (Linnaeus); 
de witte g iervalk, Falco gyrfalco islandus 

(Brünnich); 
.de slechtvalk, Falco peregrinus (Tunstall); 
de boomvalk, Falco subbuteo (Linnaeus); 
de klapekster, Lanius excubitor (Linnaeus). 

Art. 7. Het vangen en in het veld buiten 
openbare wegen en voetpaden vervoeren van 
vogels, genoemd in het vorige artikel, is toe
gelaten van 1 October tot en met 15 Decem
ber. 

Art. 8. Het is verboden vogels te vangen of 
te dooden door middel van: kunstlicht, lijm, 
Jltrikken, beugels, vallen, klemmen, kanonge
weren, slag kooien; 

alle soorten netten, beha! ve vang- of trek
netten, waarvan de deugels eene lengte heb
ben van niet meer dan tien Meter, gemeten 
van stijggaren tot stij ggaren, zooals het is 
bevestigd aan de bovenlijn, en eene breedte 
van niet meer dan twee Meter, gemeten vol
gens de lengte der staven en waarvan de ma
zen, gemeten langs het koord van knoop tot 
naastliggende knoop, eene lengte en éene 
breedte hebben van niet minder dan drie cen
timeter; 

giftige of verdoovende middelen; 

lokvogels, die geblind of verminkt ziju. 
Hij, aan wien eene vergunning is verleend, 

om vogels te vangen voor de kooi, mag in 
afwijking in zooverre van het in het vorige lid 
bepaalde, gebruik maken van netten, waarvan 
de mazen, gemeten op de wijze, in het vorige 
lid bepaald, eene lengte en eene breedte heb
ben van niet minder dan twee centimeter . 

Art. 9. Op verzoek van de eigenaren of 
gebrui kers van gronden of wateren, kan door 
den burgemeester van de gemeente, waarin 
die gronden of wateren gelegen zijn, aan hen 
of hunne lasthebbers vergunning worden ver
leend, om bij het vangen of dooden van vo
gels, genoemd in artikel 1, gebruik te maken 
van een of meer der in artikel 8 genoemde 
middelen, met uitzondering van kunstlicht en 
van lokvogels, die geblind of verminkt zijn , 
onder de door den burgemeester te stellen 
voorwaarden. 

Art. 10. Aan hen, wi en eene vergunning, 
als bedoeld in artikel 9 of 16 , of eene aan
stelling, als bedoeld in artikel 15 der Vogel
wet 1912, is verleend, kan worden vergund 
gebruik te maken van een of meer der in ar
tikel 8 genoemde middelen, met uitzondering 
van kunstlicht en van lokvogels, die geblind 
of verminkt zijn, onder de door de autoriteit, 
die de vergunning of aanstelling verleent, te 
stell en voorwaarden . 

Art. ll. Door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw wordt bepaald, 
dat, indien vogels, behoorende tot bepaald 
aangewezen soorten, schade toebrengen of 
overlast veroorzaken of zulks dreigen te doen , 
de vergunning, bedoeld in artikel 9 der Vogel
wet 1912, zal zijn beperkt tot het dooden met 
vuurwapenen. 

Art. 12. Het is aan een ieder verboden zich 
in het veld buiten openbare wegen en voetpa
den te bevinden met kunstlicht of met lok
vogels, die geblind of verminkt zijn. 

H et is aan ieder, behalve aan hen, di.e eene 
vergunning, als bedoeld in artikel 9 of 10, 
hebben verkregen, verboden zich in het veld 
buiten openbare wegen en voetpaden te be
vinden met: strikken, beugels, vallen, klem
men, kanongeweren, slag kooien; 

alle soorten netten, beha! ve vang- of trek
netten, waarvan de vleugels eene lengte heb
ben van niet meer dan t ien Meter, gemeten 
van stijggaren tot stijggaren, zooals het is be
vestigd aan de bovenl ijn, en eene breedte van 
niet meer dan twee Meter, gemeten volgens 
de lengte der staven en waarvan de mazen, 
gemeten langs het koord van knoop tot naast
liggende knoop, eene lengte en eene breedte 
hebben van niet minder dan drie centimeter. 

Hij, aan wien eene vergunning is verleend, 
om vogel te vangen voor de kooi , mag zich 
in het veld buiten openbare wegen en voet
paden bevinden met netten, als bedoeld in 
artikel 8, laatste lid. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 17 De
cember 1928 n°. 26. 

Mij bekend, 
De M inister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, J . B. Kan. 
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17 D ecernber 1928. KONINKLIJK BESLUIT, 
houdende wijziging van de bepalingen om
trent den leeftijd , waarop kinderen tot 
het gewoon lager onderwijs mogen worden 
toegelaten en dien, waarop ze d€l school 
moeten verlaten. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
14 December 1928, no. 9585, afdeeling Lager
Onderwijs-Al gemeen; 

0. dat bij Ons besluit van 26 Maart 1928, 
no. 4, artikel 2 2e lid van Ons besluit van 
13 December 1920, no. 37 in dier voege is 
gewijzigd , dat voor de leerlingen van het 
achtste leerjaar van eene school voor gewoon 
l ager onderwijs met ten minste acht achtereen
volgende leerjaren niet de leeftijd is bepaald, 
waarop zij die school moeten verlaten; 

0. dat het wenschelijk is deze bepaling ook 
van toepassing te verklaren voor de leerlingen 
van het achtste leerjaar van eene school voor 
gewoon lager onderwijs, waaraan het onderwijs 
met Onze vergunning, ingevolge artikel 3, 2e 
iid der Lager-onderwijswet 1920, minder dan 
zeven achtereenvolgende leerjaren mag om
vatten; 

De Afdeeling van den Onderwijsraad voor 
het a lgemeen vormend lager onderwijs en het 
bewaarschoolonderwijs gehoord, advies van 3 
December 1928, no. 8549; 

Gelet op artikel 11 , 2e lid der Lager-onder
wijswet 1920 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 

Aan het slo t van het tweede lid van artikel 
2 van Ons besluit van 13 December 1920, no. 
37, zooals het laatstelijk is gewijzigd bij Ons 
besluit van 26 Maart 1928, no. 4 vervallen de 
woorden: ,,met ten minste acht achtereen
volgende leerjaren" . 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in de Nederlandsche 
Staatscourant zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 17 December 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

Was z in k. 
(B.) 

17 Decernber 1928. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Sr. artt. 131, 139 ; Sv. art. 
359.) De plaats, waar een publiekrechte
lijk lichaam als de Raad eener gemeente 
vergadert, is een voor den openbaren dienst 
bestemd lokaal. :Met de strekking van art. 
139 Sr. is onvereenigbaar de opvatting van 
het begrip "dienst", als zoude daarvan 
alleen sprake zijn wanneer in dienst van 
een ander werkzaa~heden worden verricht. 

Terecht is aangenomen, dat het publiek 
in het lokaal wederrechtelijk vertoefde, 
daar door de schorsing de openbare raads
vergadering was opgeheven, waardoor het 
recht van het publiek om in het lokaal te 
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vertoeven kwam te vervallen, zoodat het 
publiek van dat oogenblik verplicht was 
zich aanstonds op vordering van den be
voegden ambtenaar te verwijderen. 

De burgemeester, voorzitter van den 
Raad, blijft de bevoegde ambtenaar, in
dien aan het publiek na het ophouden der 
vergadering of wel na. opheffing der open
baarheid, wordt gelast zich te verwijderen. 

De opruiing geschiedde i. c. in het open
baar, daar, ook a l was de vergadering ge
schorst, zoolang het publiek zich nog niet 
had verwijderd, de tot dat publiek gespro
ken woorden moeten geacht worden te zijn 
gesproken in het. openbaar in den zin van 
art. 131 Sr. 

De motiveering der straf "met het oog 
op den persoon van den verdachte" be
teekent dat de rechter rekening houdt met 
den indruk van verdachte's persoonlijkheid 
ter zitting verkregen, terwijl de mededee
ling van bepaalde feiten, waarop die in
druk steunt, door de wet niet wordt ver
eischt. 

Op het beroep van H. H ., requirant van 
cassatie tegen een te zijnen laste gewezen 
arrest van het Gerechtshof te Leeuwarden van 
5 September 1928, waarbij in hooger beroep, 
is bevestigd een door de Arr.-Rechtbank te 
Groningen op 8 Maart 1928 gedane uitspraak, 
bij welke de requirant ter zake van "monde
ling in het openbaar tot eenig strafbaar feit 
opruien", met aanhaling van de artt. 131 en 
139 Sr., is veroordeeld tot twee maanden ge
vangenisstraf (gepleit door Mr. Th. Muller 
Massis, advocaat te Amsterdam). 

Conclusie van den Adv. -Gen. Van Lier. 

Met bevestiging van een vonnis van -de 
Rechtbank te Groningen, werd door het Ge
rechtshof te Leeuwarden ten laste van requi
rant bewezen geacht dat hij op 15 December 
1927 in de gemeente Hoogkerk, na.dat de bur
gemeester van die gemeente als voorzitter van 
den Raad van de gemeente Hoogkerk een 
openbare vergadering van dien Raad, gehou
den wordende in de voor deri openbaren dienst 
bestemde raadzaal van die gemeente, had 
geschorst en deze vervolgens als de bevoegde 
ambtenaar aan het talrijke publiek, dat zich 
op de voor het publiek toegankelijk gestelde 
tribune van die raadzaal bevond, had gelast 
de tribune te verlaten en zich te verwijderen 
en nadat reeds een politiebeambte op bevel 
van den Burgemeester ter assistentie bij de 
deur van de tribune was gekomen , mondeling 
in het openbaar tot het misdrijf omschreven 
in art. 139 Sr. heeft opgeruid, door opzettelijk 
terstond na· bedoelden last opruiend op luiden 
toon dat publiek toe te roepen de woorden "en 
ik verzoek het publiek te blijven en zich niet 
te laten . verdrijven, ook niet door een paar 
onnoozele veldwachters of smerissen." 

Ter zake van het mondeling in het openbaar 
tot eenig strafbaar feit (n.l. tot dat van art. 
139 Sr.) opruien, volgde veroordeeling. 

Bij pleidooi zijn namens requirant twee mid
delen van cassatie voorgedragen n.l.: 

I. Schending, althans verkeerde toepassing 
van art. 139 juncto art. 131 Wetboek van 
Strafrecht en juncto de artt. 350, 358, 359, 
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415 en 423 Wetboek van Strafvordering, door
dat in het door het Hof bevestigde vonnis der 
R echtbank overwogen en beslist wordt: 

1. dat de raadzaal der gemeente Hoog
kerk is een voor den openbaren dienst be
stemd lokaal; 

2. dat het publiek in voornoemd lokaal 
wederrechtelijk vertoefde; 

3. dat de burgemeester alstoen aldaar de 
bevoegde ambtenaar ex art. 139 Sr. was; 

4. dat hier opruiing plaats heeft gehad tot 
het misdrijf van art. 139 Sr.; 

en doordat requirant op grond dier over
wegingen is veroordeeld a ls in het vonnis ver
meld. 

II. Schending althans verkeerde toepassing 
van de artt. 350, 358 en 359 in verband met 
de artt. 415 en 423 Wetboek van Strafvorde
ring door de straf van requirant te bepal en 
mede met het oog op den persoon van den 
verdachte, terwijl uit het vonnis niet blijkt 
dat dit oordeel op onderzoek ter terechtzitting 
berust a l thans terwijl het vonnis die omstan
digheid niet n·ader door feiten motiveert. 

Bij het eerste middel wordt betwist, dat de 
elementen voor veroordeeling wegens opruiing 
tot het misdrijf van art. 139 Sr. aanwezig 
zouden zijn . Dit misdrijf betreft, voorzoover 
thans van belang, het wederrechtelijk vertoe
ven in en zich dan op de vordering van den 
bevoegden ambtenaar niet aanstonds verwij
deren uit een voor den openbaren dienst be
stemd lokaal. Bij pleidooi is betoogd, dat de 
raadzaal, waarin een gemeenteraad vergade
ringen houdt, een dergelijk lokaal niet zou 
zijn daar de gemeenteraad niet in dienst is 
van' de gemeente en er bij gebreke van dienst
verband niet van een " dienstlokaal" gespro
ken zou kunnen worden. De geachte pleiter 
heeft klaarblijkelijk vastgehouden aan een der 
vele beteekenissen van het woord "dienst", 
welke hier niet van pas is. Dienst beteekent 
o.a. ook "werkkring" b.v. in de uitdrukkin
gen: Geneeskundige dienst, postdienst enz. En 
wanneer gesproken wordt van een lokaal be
stemd voor den openbaren dienst wordt hier
mede uitgedrukt, dat het lokaal de bestem
ming heeft gebruikt te worden ten behoeve 
van den werkkring van een publiekrechtelijk 
1 ichaam. Ik moge verwijzen naar het arrest 
van 2 Februa1·i 1921 , Beslissingen in Belas
tingzaken 2713. Een lokaal dat bestemd is 
voor het vergaderen van den gemeenteraad ter 
uitoefening van zijnen publiekrechtelijken 
werkkring is een lokaal voor den openbaren 
dienst bestemd. Terecht hebben Hof en R echt
bank aangenomen, dat de r aadzaal , waarin de 
vergaderingen van den gemeenteraad van de 
gemeente Hoogkerk plaats hebben, een voor 
den openbaren dienst bestemd lokaal is. Als 
grief is ook opgeworpen, dat de burgemeester 
niet de bevoegde ambtenaar bedoeld in art. 
139 Sr. zou zijn. Vol gens art. 66 der Gemeen
tewet is de burgemeester de voorzitter van den 
Raad en zorgt hij voor de handhaving der 
orde in de vergadering. Deze bevoegdheid 
brengt mede, dat hij bepaalt, wanneer het 
publiek in de raadzaal kan worden toegelaten 
en wanneer dit de zaal zal hebben te verlaten. 
Er is bewezen verklaard, dat de Raad van de 
gemeente Hoogkerk een openbare vergade
ring hield, de Voorzitter die vergadering had 

geschorst en deze toen het publiek dat zich 
op de voor het publiek toegankelijk: gestelde 
tribune bevond, heeft gelast de tribune te ver
laten. Daar ingevolge het genoemde artikel 
der Gemeentewet de burgemeester Voorzitter 
van den Raad is en aan hem dientengevolge 
de leiding en regeling toekomt omtrent het
geen in de raadzaal voor, tijdens en na de 
raadsvergadering plaats vindt, is de burge
meester ook als de door het openbaar gezag 
daartoe aangestelde autoriteit, de bij a rt. 
139 Sr. bedoelde ambtenaar , bevoegd te vor
deren, dat het publiek zich uit de raadzaal 
verwijdert. 

In het middel is als bezwaar naar voren 
gebracht, dat in het door het Hof bevestigde 
vonnis zou zijn beslist, dat het publiek in 
voornoemd lokaal wederrechtelijk vertoefde. 
Hieromtrent is all een bewezen verklaard, dat 
de Voorzitter aan het talrijke publiek, dat 
zich op de voor het publiek toegankelijk ge
stelde tribune van de raadzaal bevond, had 
gelast de tribune te verlaten en zich te ver
wijderen, zoodat niet bewezen is verklaard, 
dat het publiek toen in de raadzaal weder
rechtelijk vertoefde. Uit de verklaringen van 
den verdachte en de getuigen blijkt, hetgeen 
ook is bewezen verklaard, dat requirant ter
stond nadat de burgemeester het publiek ge
zegd had zich te verwijderen , geroepen heeft 
"en ik verzoek het publiek te blijven en zich 
niet te laten verdrijven ook niet door een 
paar onnoozele veldwachters of smerissen" , 
zoodat toen requirant die woorden tot het pu
bliek riep het publiek nog geen gelegenheid 
had gehad zich te verwijderen en op dat 
oogenblik het publiek nog niet wederrechte
lijk in de raadzaal vertoefde. Aan deze grief 
ontbreekt derhalve feitelijken grondslag. Voor 
een veroordeeling wegens opruiing tot het 
misdrijf van art. 139 Sr. is ook niet noodig, 
dat de opruiende woorden worden gericht tot 
lieden, die zich reeds wederrechtelijk in het 
lokaal bevinden. De opruiing tot dat misdrijf 
bestaat in het aanzetten van anderen om in 
het lokaal wederrechtelijk te gaan vertoeven 
en dan zich op de vordering van den bevoeg
den ambtenaar ook niet aanstonds te verwij
deren. Tot beide handelingen heeft requirant 
aangezet door het publiek toe te roepen: ,.ik 
verzoek het publiek te blijven", d.i. na den 
ontvangen last er wederrechtel ijk te blijven 
vertoeven, en vervolgens, .,en zich niet te la
ten verwijderen, ook niet door een paar onnoo
zele veldwachters of smerissen" waarin, zooals 
in het vonnis is overwogen, ligt opgesloten de 
aansporing om zich niet op de vordering van 
den bevoegden ambtenaar, indien deze mocht 
worden gedaan, te verwijderen. Hieruit volgt, 
dat het bewezen verklaarde oplevert opruiing 
tot het misdrijf van art. 139 Sr. De grieven 
van het eerste middel acht ik derhalve niet 
gegrond. 

Het andere middel betreft de bijzondere re
denen die de straf hebben bepaald. De recht
bank 'heeft hieromtrent overwogen, dat de 
straf is vastgesteld "met het oog op den per
soon van verdachte en het ernstig karakter van 
het gepleegde feit". Het Hof heeft dit over
genomen. In het middel wordt nu als bezwaar 
aangevoerd, dat uit het vonnis niet blijkt, dat 
het oordeel over den persoon van verdachte 
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berust op het onderzoek ter terechtzitting, al
thans het vonnis dit niet nader door feiten 
motiveert. 

Door de behandeling van de zaak ter terecht
zitting, waarbij verdachte zoowel in eersten 
aanleg als in hooger beroep aanwezig is ge
weest, heeft èn de Rechtbank èn het Hof zich 
een oordeel over verdachte kunnen vormen; 
dat tot het vormen van dit oordeel andere 
omstandigheden dan die ter terechtzitting zijn 
gebleken zouden hebben medegewerkt, volgt 
noch uit het vonnis, noch uit het arrest. En 
de wet vordert niet, dat in de uitspraak nog 
afzonderlijk vermeld wordt hoe de strafbepa
lende omstandigheden zijn gebleken. Het mid-
del is dus niet aannemelijk. · 

Daar geen der bezwaren mij gegrond voor
komt, concludeer ik tot verwerping van het 
beroep. 

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

Taverne; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi: (zie 
Concl. Adv.-Gen .); 

0 . dat bij het bevestigde vonnis, van het 
den requirant bij dagvaarding telaste gelegde, 
is bewezen verklaard - met qualificatie en 
strafoplegging a ls voormeld - dat hij (zie 
verder Concl. Adv.-Gen.); 

0. ten aanz ien van het eerste cassatiemid
del: 

1. dat de plaats waar een publiekrechtelijk 
lichaam als de Raad eener gemeente verga
dert, dus zijn publiekrechtelijke taak vervult, 
is een voor den openbaren dienst bestemd 
lokaal, en het middel, blijkens de toelichting, 
ten onrechte uitgaat van een beperkte - met 
de strekking van art. 139 Sr. onvereenigbare -
opvatting van het begrip "dienst, als zoude 
daarvan alleen sprake zijn wanneer in dienst 
van een ander werkzaamheden worden ver
richt, in welken zin dan in de raadzaal geen 
,,dienst" zou worden gedaan; 

2. dat in het bevestigde vonnis, ten be
tooge dat hier tot het misdrijf van art. 139 Sr. 
werd opgeruid toen verdachte zich tot het 
aanwezige pub! iek richtte, is overwogen dat 
het publiek in bedoeld lokaal wederrechtelijk 
vertoefde " immers aldaar bleef vertoeven na
dat de openbare raadsvergadering was ge
schorst en de burgemeester, die alstoen aldaar 
de bevoegde ambtenaar was, het publiek had 
gelast de tribune te verlaten en zich te ver
wijderen" en zulks terecht, daar door de 
schors ing de openbare raadsvergadering was op
geheven, waardoor het recht van het publiek 
om in het lokaal te vertoeven kwam te ver
vallen, zoodat het publiek van dat oogenblik 
af verplicht was zich aanstonds op vorcjering 
van den bevoegden ambtenaar te verwijderen; 

3. dat, daargelaten de vraag, wie de be
voegde ambtenaar" is, indien geen sprake is 
van een raadsvergadering. zeer zeker moet 
worden aangenomen dat de burgemeester, 
voorzitter van den raad, de bevoegde ambte
naar blijft, indien aan het publiek, dat bij 
een raadsvergadering aanwezig was, na het 
ophouden der vergadering door sluiting of 
schorsing, of wel na opheffing der openbaar
heid , wordt gelast zich te verwijderen; 

4. dat de door verdachte gesproken woor
den de strekking hadden om het publiek aan 
te zetten tot het, wederrechtelijk in meerbe
doeld lokaal vertoevende, zich niet op vorde-
1·ing van den bevoegden ambtenaar aanstonds 
verwijderen, derhalve tot het misdrij f van 
art. 139 Sr.; 

dat die opruiing geschiedde in het open
baar, daar, ook a l was de vergadering ge
schorst, zoolang het publiek z ich nog niet had 
verwijderd, de tot dat publiek gesproken 
woorden moeten geacht worden te zijn ge
sproken in het openbaar in den zin van art. 
131 Sr.; 

0. dat het middel dus in a l zijne onderdee
len ongegrond is; 

0. dat het tweede cassatiemiddel geen doel 
kan treffen, omdat de bepaling der straf mede 
,,met het oog op den persoon van verdachte" 
beteekent. dat de rechter rekening houdt met 
den indruk van verdachte's persoonlijkheid , 
welke bij de behandeling der zaak ter terecht
zitting - in casu dus door de Rechtbank en 
in hooger beroep door het Hof - werd ver
kregen, terwijl de mededeeling van bepaalde 
feiten, waarop die indruk steunt, door de wet 
niet wordt vereischt; 

0. dat dus ook dit middel niet tot cassatie 
kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J .) 

20 December 1928. MISSIVE van den Pen
sioenraad aan de Gemeentebesturen. 

Wij hebben de eer U mede te deelen, dat de 
secretaris ffener gezondheidscommissie, omdat 
h ij, door den Commissaris der Koningin be
noemd wordende, uit de inkomsten der tot zijn 
kring behoorende gemeenten gesalarieerd 
wordt, ambtenaar in dienst dier gemeenten is. 

Vóór 1 Juli 1922 viel hij onder de pensioen
wet voor de gemeenteambtenaren 1913, en 
sedert dien datum is hij "ambtenaar in den zin 
der pensioenwet 1922". 

Volgens de bestaande jurisprudentie wordt 
de secretaris eener gezondheidscommissie voor 
de toepassing van genoemde wetten geacht in 
dienst te zijn van de gemeente, waar de com
miss ie gevestigd is. Deze gemeente betaalt de 
volle pensioensbijdragen en geeft de voor
komende mutatiën op, terwijl zij van elk der 
kringgemeenten het door haar verschuldigde 
deel der pens ioensbijdragen terug ontvangt. 

Aangezien ons is gebleken, dat door een 
aantal gemeentebesturen tot heden geen pen
sioensbijdragen voor den secretar is der ge
zondbeidscommissiën werden gestort, hebben 
wij de eer U te verzoeken on een opgave te 
verstrekken van de personen, die sedert 1 Oc
tober 1913 als zoodanig hebben gefungeerd in 
de in Uwe gemeente gezetelde commissie, van 
den op dien datum vastgestelde wedde en pen
sioensgrondslag en van de eventueel na dien 
datum aangebrachte wijzigingen. 

Wijzigingen in de bezetting van het ambt of 
in de toegekende belooning, die nà 1 Juli 
1922 mochten hebben plaats gehad, moeten, 
voor zoover zulks tot heden niet is geschied, in 
mutatiestaten model A over de betrokken tijd
vakken worden verwerkt. 

Indien voor den bedoelden functionaris nim-
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mer een pensioensgrondslag werd vastgesteld , 
verzoeken wij U zoo mogelijk Uwe medewer
king te will en verleenen, opdat die vaststel
ling alsnog, hetzij op 1 October 1913, hetzij op 
een laternn datum geschiedt. 

Storting der nog verschuldigde pensioens
bijdragen in hun geheel op postgirorekening 
no. 74500 van het Algemeen Burgerlijk P en
sioenfonds zal ons aangenaam zijn. 

(Gem. Stem} 

20 December 1928. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gem.wet artt. 71, 143, 179.) De 
aard van de aan den R aad bij art. 143 
Gem.wet opgedragen taak brengt mede 
dat hij in ieder geval , waar in de vraag 
omtrent het voeren van een rechtgeding 
zich voordoet, afzonderlijk waardeere en 
beslisse. De raad komt zijn wettelijken 
plicht niet na, wanneer hij een beslu it 
neemt tot het voeren, in voorkomende ge
vallen, van alle rechtgedingen van een 
zeker type. Daarbij worden dus de vragen, 
die in de toekomst omtrent het voeren van 
een proces van dit type rijzen, geheel bui
ten de beoordeel ing van den Raad gelaten. 

Vonnissen in honger beroep en in eersten 
aanleg gewezen vernietigd en de burge
meester q.q. alsnog niet-ontv. verklaard. 

Adv.-Gen . B erger bovendien: Ook de 
grief dat het besluit van den Raad in 
voorkomende gevallen de besliss ing aan 
B. en W. laat, is gegrond. Hier is ver
boden delegatie aanwezig. Of het voeren 
van het geding in het belang der gemeente 
is, staat niet ter beoordeel ing van den 
rechter. 

J . Wolf Jr., wonende te Rotterdam, eischer 
tot cassatie van een vonnis der Arrondisse
ments-Rechtbank te Rotterdam den 18den Oc
tober 1927 in deze zaak gewezen, advocaat 
Mr. S. van Oven, 

tegen: 
Mr. P . Droogleever Fortuyn, wonende te Rot
terdam, in zijne hoedanigheid van H oofd van 
het Pl aatselijk Bestuur der gemeente Rotter
dam, en deze gemeente in rechte vertegen
woordi gende, verweerder in cassatie, advocaat 
,Jhr. Mr. W. M. de Brauw. 

Conclusie van den Adv.:Gen. Besier. 

In deze zaak is tegen het in honger beroep 
gewezen vonnis, dat het in eersten aanleg 
gewezene bevestigde, het volgende middel van 
cassatie aangevoerd: ,,Schending althans ver
keerde toepassing van ar tt. 1, 70, 71 , 134, 
135, 179, 194, 199 en 143 Gemeentewet, 45, 
48, 59, 99, 140, 141, 288 a, b, en c, 332, 347, 
353 Rv., 14 A. B., Besluit van den Gemeente
raad van Rotterdam van 9 October 1919, door 
te verwerpen de exceptie van niet-ontvankelijk
heid van requi rant en te bes! issen: 

"a. dat in casu aan het wettelijk voorschrift 
van art. 143 der Gemeentewet was voldaan, 
dat thans requirant ten onrechte heeft gesteld, 
dat art. 143 der Gemeentewet voor het voeren 
door de Gemeente van ieder rechtsgeding zou 
vorderen een afzondèrlij k Raadsbesluit en het 
vaststaat dat zoodanig besluit voor dit geding 

niet is genomen, op de onjuiste gronden, dat 
ae Rechtbank in de bewoordingen van het 
artikel de steil ing van requirant niet kan 
lezen en dat de bewoordingen van voormeld 
artikel niet verbieden, dat voor een herhaald 
voorkomend scherp omschreven geval, waarbij 
het naar 's Raads oordeel vaststaat dat steeds 
het voeren van eene procedure noodig is, zulks 
eens voor a ltijd wordt beslist zoodat door zoo
danig Raadsbesluit, mits door Gedeputeerde 
Staten goedgekeurd , voor zoodanig geval eens 
voor al aan het voorschrift van art. 143 is 
voldaan en dat het betrokken Raadsbesluit 
1 uidt: ,,De Raad der Gemeente Rotterdam; 
Gezien het voorstel van Burgemeester en Wet
houders, strekkende tot het nemen van een be
sluit tot het voeren in voorkomende gevallen 
van de rechtsgedingen, die tot het verkrijgen 
van de ontruiming van aan de Gemeente toe
behoorende perceelen, die zonder recht worden 
gebruikt, noodig zullen blijken; 

0. dat de vraag of van Gemeentewege tot 
ontruiming van aan haar toebehoorende per
ceelen, welke zonder recht worden gebruikt, 
in rechte moet worden opgetreden, gereedelijk 
voor een beoordeeling en beslissing in alge
meenen zin vatbaar kan worden geacht; Be
sluit tot het voeren in eersten aanleg en zoo 
noodig in honger beroep van de rechtsgedin
gen die noodig zullen bl ijken tot het verkrij
gen van de ontruiming van aan de Gemeente 
toebehoorende woningen die zonder recht wor
den bewoond of anderszins gebruikt"; en al
zoo in het onderwerpelijke geval een R aads
beslui t als bovenbedoeld door den Gemeente
raad is genomen ; 

b. dat requirant ten onrechte heeft be
toogd, dat dit Raadsbesluit zou inhouden een 
verboden delegatie van hetgeen door de ge
meent.i aan den Raad is opgedragen, daar in 
strijd met de wet thans niet meer de Raad 
zou uitma ken of in een bepaald geval een 
procedure zal worden gevoerd, omdat voor
meld R aadsbesluit uitdrukkelijk vaststelt, dat, 
wanneer een aan de Gemeente toehehoorende 
woning zonder recht of titel wordt gebruikt, 
altijd uiteraard wanneer zulks noodig is en de 
gebruikers de woning niet vrijwillig ontruimen 
een rechtsgeding tot ontruiming daarvan zal 
worden gevoerd, dat alzoo de Raad eens voor 
altijd tot het voeren van een rechtsgeding in 
al deze gevallen heeft besloten en het dage
lijksch bestuur der Gemeente in ieder voor
komend geval niet anders doet dan dit besluit 
uitvoeren en dat alzoo waar vaststaat dat de 
onderwerpel ijke proced;,re valt onder die in 
het Raadsbesluit bedoeld, ten aanzien daarvan 
aan het voorschrift van ar t. 143 der Gemeente
wet is voldaan; 

c. dat mede-appellant ten onrechte heeft 
gesteld, dat het voeren van deze procedure 
niet in het belang der Gemeente zou zijn, op 
grond dat de beoordeeling van de vraag of een 
rechtsgeding zal worden gevoerd niet staat 
aan den rechter maar aan het administratief 
gezag, zoodat dit punt buiten beschouwing 
moet blijven, alles ten onrechte, omdat de op 
dat oogenblik zijnde Raad in en voor elk geval 
moet beoordeelen en besl issen of vanwege de 
Gemeente het rechtsgeding zal worden ge
voerd , in de onderhavige omstandigheden van 
uitvoering niet meer kan worden gesproken en 
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de rechter het belang der in te stellen Rechts
vordering kan en moet beoordeelen." 

Alvorens dit middel te bespreken merk ik 
op, dat het besluit van den Rotterdamschen 
Raad daarin niet volledig is weergegeven. De 
daarin opgenomen tekst is ontleend en moest 
ontleend worden aan het bestreden vonnis in 
hooger beroep, dat echter van het raadsbesluit 
slechts aanhaalt, wat de rechter, die het wees, 
van belang achtte. Den volledigen tekst van 
het besluit met uitzondering van aanhef en 
den considerans vindt men in het bevestigde 
vonnis van den Kantonrechter. Daaruit blijkt, 
dat het niet betrekking heeft op rechtsgedin
gen tot ontruiming all een van woningen, welke 
zonder recht worden bewoond of anderszins 
gebruikt, doch van alle perceelen of perceels
gedeel ten, welke zonder recht worden bewoond 
of anderszins gebruikt of bewoond of anders
zins gebruikt gehouden, zoomede op rechts
gedingen tot het verkrijgen van de vol
doening aan de geldelijke verplichtingen, 
waartoe de gebruikers, tegen wie _een eisch 
tot ontruiming wordt ingesteld, terzake van 
het gebruik tegenover de gemeente gehouden 
zijn. Dit is van belang, o.a. omdat in deze 
zaak niet is gesteld, dat het te ontruimen 
perceel een woning zou zijn , doch het door 
verweerder bij inleidende dagvaarding slechts 
is gekenschetst als een benedenlokaal van een 
pand met open plaats en afdak, terwijl de 
gedaagde (thans eischer) bij antwoord heeft 
medegedeeld, dat liij het bezigde voor opslag 
van goederen. Grief a. schijnt mij gegrond. 

Reeds uit een onbevangen lezing van art. 
143 der Gemeentewet volgt, dat voor het 
voeren van elk rechtsgeding een afzonderlijk 
raadsbesluit noodig is. Niet alleen het ge
bezigde enkelvoud leidt hiertoe, doch ook dat 
de Raad hier niet alleen geroepen wordt om 
te beslissen. doch - gelijk de wetgever hier
aan duidelijkheidshalve meende te moeten toe
voegen - ook om eerst de opportuniteit van 
het voeren van het rechtsgeding te beoordee
len. Dit nu kan alleen voor elk geval afzon
derlijk met vrucht geschieden. In zijn bouw 
,erschilt art. 143 dus aanmerkelijk van art. 
138, met welks bewoordingen de Hooge Raad 
bij zijn arrest van 19 December 1924 (W. 
11346, N . J. 1925, blz. 321) een algemeen 
besluit voor zekere eventueele gevallen niet 
onvereenigbaar achtte. 

Andere artikelen van de Gemeentewet beves
t igen mijne meening. Bij pleidooi voor eischer 
is terecht gewezen op art. 199, dat voor de 
door art. 194 onder h vereischte goedkeuring 
van het raadsbesluit door Ged. Staten de me
dedeeling van een door het gemeentebestuur 
in te stellen rechtskundig onderzoek ten aan
zien van het te voeren rechtsgeding verlangt. 
Het is mij niet duidelijk hoe zulk een onder
zoek anders mogelijk zoil kunnen zijn dan ten 
aanzien van elk concreet rechtsgeding, daar 
toch de feitelijke en rechtskundige figuren 
van verschillende gedingen, ook indi en deze 
betrekking hebben op het beweerdelijk zonder 
recht gebruiken van aan de gemeente toebe
hoorende perceelen en op de geldelijke ver
plichtingen, welke hieru it voor de gebruikers 
voortvloeien, zeer knnnen uiteenloopen. 

Voorts wijs ik nog op art. 179 onder r, 
waarin aan B. en W. de bevoegdheid wordt 

gegeven tot het nemen van conservatoire maat
regelen zoo in als buiten rechte en tot het 
doen van wat noodig is ter voorkoming van 
verjaring en ver] ies van recht of bezit, al
vorens de gemeente tot het voeren van een 
rechtsgeding gemachtigd zij. Ook hier ver
onderstelt de wetgever, dat tot het voeren van 
elk rechtsgeding een afzonderlijk besluit zal 
worden genomen, dat krachtens art. 194 onder 
h afzonderlijke goedkeuring (machtiging tot 
het voeren van het geding) behoeft. Immers 
wanneer de Raad reeds bij voorbaat een al
gemeen besluit neemt tot het voeren in voor
komende gevallen van zekere rechtsgedingen 
en zoodanig besluit is goedgekeurd, is een 
periode, waarin de goedkeuring of machtiging 
nog ontbreekt, niet denkbaar. 

Ook grief b schijnt mij gegrond. Art. 143 
draagt, gelijk ik reeds opmerkte, aan den 
Raad op de opportuniteit van het te voeren 
rechtsgeding te beoordeelen. Verschillende 
factoren kunnen bij zoodanige beoordeeling te 
pas komen ; het belang der gemeente zal in 
den regel wel overwegend zijn en hierbij 
speelt ook een rol de vraag, of de in te stel
len vordering een redelijke kans van slagen 
biedt. Het Rotterdamsche besluit verschuift nu 
deze beoordeeling naar het college van B. en 
W., dat in de bijzondere gevallen het besluit 
tot het voeren van het concrete rechtsgeding 
zal moeten nemen. Vergeefs stelt men het 
aldus voor, dat zoodanig besluit van B. en W. 
niet meer. zou zijn dan de hun bij art. 179 
onder a opgedragen uitvoering van het alge
meene raadsbesluit. H et is in werkelijkheid 
het uitoefenen van de aan den Raad opge
dragen taak, welke op onwettige wijze aan 
hen is gedelegeerd. 

In het moeilijke vraagstuk van het trekken 
eener grens tusschen het opdragen der uit
voering van een besluit door de tot het nemen 
daarvan . bevoegde aan een andere autoriteit 
en het onwettig overdragen der bevoegdheid 
zelve stelt de Hooge R aad zich op het stand
punt dat het eerste slechts dan aanwezig is, 
wan~eer de opdrachtgevende autoriteit ook de 
voorschriften geeft, binnen welker grenzen de 
andere zich zal hebben te bewegen. Zijn zulke 
voorschriften niet gegeven, doch is aan de 
autoriteit, welke de opdracht ontvangt, de 
vrijheid gelaten om in elk concreet geval ge
heel naar eigen inzicht te handelen, dan is er 
verboden delegatie van macht. Ik verwijs naar 
het nog vrij jonge en bekende arrest van den 
Hoogen Raad van 25 Januari 1926 (W. 11464, 
N. J . 1926, blz. 246) en voor de oudere recht
spraak naar de sprekende tegenstelling tus
schen de dan ook in tegenovergestelden zin 
besliste gevallen, welke zijn behandeld in de 
arresten van 6 J anuari 1908 (W. 8646) en 
van 30 October 1911 (W. 9235). 

In het onderhavige geval nu heeft de Raad 
aan B. en W. geen enkel richtsnoer gegeven , 
hoe in voorkomende gevallen te handelen. 
Het al of niet instell en van rechtsvorderingen 
o.a. tot ontruiming wordt geheel aan het oor
deel van B. en W. overgelaten. Een richtsnoer 
toch is zeker niet gelegen in de woorden 
"rechtsgedingen, die noodig zullen blijken" en 
evenmin in de beperking van het besluit tot 
de gevallen, waarin de perceelen "zonder 
recht" worden gebruikt. Immers wat dit laat-
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ste betreft, het is ondenkbaar, dat B. en W. 
ooit een vordering tot ontruiming zouden in
stell en, wanneer zij zelf meenden, dat de ge
bruiker tot het gebruik recht had. Of het 
rechtsgeding noodig is en of de gebruiker 
aanva nkelij k geacht mag worden zonder recht 
in het perceel te zitten, zijn juist de vragen, 
welke art. 143 aan den R aad ter beoordeeling 
en besliss ing opdraagt. De overdracht van 
deze beoordeeling en beslissing aan B. en W. 
is dus een ongeoorloofde delegatie van macht. 

Met grief c. voor zoover zij niet een her
haling is van grief b, kan ik mij niet vereeni
gen. Of het voe1·en van het geding in het be
lang der gemeente is, staat niet ter beoordee-
1 ing van den rechter maar van het administra
tief gezag en wel in het bijzonder van den 
Raad. 

Op grond van de grieven a en b concludeer 
ik echter, dat het bestreden vonnis zal worden 
vernietigd, dat de Hooge R aad, op de hoofd
zaak rechtdoende, met vernietiging ook van 
het in eersten aanleg gewezen vonnis den ver
weerder qq. niet-ontvankelijk zal verkl aren in 
zijne vordering en dat deze zal worden ver
oordeeld in de kosten , zoo in et>rsten aanleg 
als in hooger beroep en in cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat, voorzooveel thans van belang, uit 

het bestreden vonnis blijkt: 
dat verweerder in cassatie - verder te noe

men de Gemeente - bij inleidende dagvaar
µing de veroordeeling heeft gevorderd van 
eischer in cas atie - verder te noemen Wolf -
tot ontruiming van een nader aangeduid pand, 
op grond dat de huurovereenkomst, ten aan
zien van dit pand door de Gemeente als ver
huurster en Wolf als huurder gesloten , was 
geëindi gd; 

dat Wolf deze vordering heeft bestreden, 
aanvoerende, dat de Gemeente in haren eisch 
niet,.ontvankelijk was, omdat de Gemeenteraad 
van R otterdam niet zou hebben genomen een 
besl uit tot het instellen der onderhavige vor
dering, daar toch het ten deze genomen be
slui t - zijnde het algemeen besluit van den 
R aad van 9 October 1919, goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten bij besluit van 28 Oc
tober 1919 - waarop de Gemeente zich beriep, 
de vordering niet zou kunnen dekken; 

dat de Kantonrechter te Rotterdam bij von
nis van 27 Augustus 1927 het beroep op de 
niet-ontvankelijkheid van den eisch heeft ver
worpen en aan de Gemeente hare vordering 
heeft toegewezen ; 

dat op het door Wolf ingesteld hooger be
roep de Rechtbank, na te hebben overwogen, 
dat artikel 143 der Gemeentewet " voor zoo
veel ten deze van belang, lu idt: De Raad 
beoordeelt en beslist of vanwege de Gemeente 
een rechtsgeding zal worden gevoerd", verder 
overweegt: 

"dat de R echtbank in deze bewoordingen de 
steil ing van appell ant niet kan lezen; 

"dat met name deze bewoordingen naar het 
oordeel der R echtbank niet verbieden dat voor 
een herhaaldelijk voorkomend scherp omsl'hre
ven geval, waarbij het naar '•s-Raad:i oordeel 
vaststaat dat steeds het voeren van eene pro
cedure noodig is, zulks door den Raa<l eens 
voor al tijd wordt beslist, zoodat door zoodan ig 
R aadsbesluit, mits door Gedeputeerde Staten 

goedgekeurd, voor zoodanig geval eens voor ai 
aan het voorschrift van artikel 143 is voldaan: 

dat het betrokken Raadsbesluit van 9 Oc
tober 1919 - voorzoover hier van belang 
luidt: 

De R aad der Gemeente Rotterdam ; 
Gezien het voorstel van Burgemeester en 

Wethouders, strekkende tot het nemen van een 
besluit tot het voeren in voorkomende gevafüm 
van de rechtsged ingen, die tot het verkrijg-cm 
van de ontruiming van aan de Gemeente toe
behoorende perceelen, die zonder recht worden 
gebruikt, noodig zullen blijken; 

dat de vraag of van Gemeentewege lot 01 ,t
ruiming van aan haar toebehoorende percee• 
len, welke zonder recht worden gebruikt, in 
rechte moet worden opgetreden, gereedelijk 
voor een beoordeeling en beslissing · in alge
meenen zin vatbaar kan worden geacht; 

Besluit tot het voeren in ee rsten aanleg en 
zoo noodig in hooger beroep van de rechtsge
dingen, die noodig zullen blij ken tot het ver
krij gen van de ontruiming van aan de Ge
meente toebehoorende woningen, die zonder 
recht worden bewoond of anderszins gebruikt ;" 

"dat alzoo in het onderwerpelijk geval een 
Raadsbesluit als bovenbedoeld door den Ge
meenteraad van Rotterdam is genomen; 

dat geïntimeerde heeft betoogd, dat dit 
R aadsbeslui t zou inhouden een verboden de
legatie van hetgeen door de Gemeentewet aan 
den R aad is opgedragen, daar - in strijd met 
de wet - thans niet meer de R aad zou uit
maken of in een bepaald geval een procedure 
zal worden gevoerd; 

,,dat d it onjuist is; dat toch h,)t R aadsbe
slui t - de bovenaangehaalde cons iderans stelt 
het buiten twijfel - uitdrukkelijk n ststelt, 
dat, wanneer een aan de Gemeente toebehoo
rende woning zonder recht of t itel wordt ge
bruikt, altijd - uiteraard wanneer zulks noo
di g is en de gebruikers de woning niet vrijwil
lig ontruimen - een rechtsgeding tot ontrui
ming daarvan za l worden gevoerd; 

dat alzoo de Raad eens voor altijd tot het 
voeren van een rechtsgeding in a l deze geval
len heeft besloten en het dagelijksch bestuur 
der Gemeente in ieder voorkomend geval niet 
anders doet dan dit be luit uitvoeren; 

,,dat a lzoo, waar vaststaat dat de onderwer
pelijke procedure valt onder die in het Raads
besluit bedoeld, ten aanzien daarvan aan het 
voorschr ift van artikel 143 der Gemeentewet 
is voldaan; 

dat appellant nog heeft gesteld dat het 
voeren van deze procedure niet in het belang 
der Gemeente zou zijn, doch de beoordeeling 
van <le vraag of een rechtsgeding zal worden 
gevoerd niet staat aan den Rechter, doch aan 
het Administratief Gezag, zoodat di t punt in 
deze buiten iedere beschouwing moet blijven;" 

op welke gronden de Rech tbank, oordeelende 
dat het beroep op de niet-ontvankelijkheid der 
vordering terecht was verworpen, het vonnis 
van den K antonrechter heeft bekrachtigd; 

dat tegen deze uitspraak als middel van cas
satie is voorgesteld: Zie Concl. Adv. -Gen.; 

0. omtrent het onder a. vermelde en het 
slot van het middel : 

dat krachtens artikel 143 der Gemeentewet 
de R aad heeft te beoordeelen en te beslissen , 
of vanwege de Gemeente een rechtsgeding zal 
worden gevoerd ; 
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da t dus de R aad, tot besl issing ge1oepen, 
tot taak heeft zich een oordeel te vormen om
trent de fe itel ijke omstandi gheden en rechts
vragen, die zich ten aanzien van het te voeren 
proces voordoen en zich rekenschap heeft te 
geven van de bela ngen en kansen , aan het voe
ren van het geding verbonden ; 

dat mitsdien de aard van de den R aad op
gedragen taa k medebrengt , dat hij ieder ge
v al , w aarin de v raag om tre nt he t voe ren v an 
een rechtsgeding zich voordoet, afzonderl ij k 
waardeere en beslisse en hij zijnen wettel ijken 
plicht niet nakomt, wa nneer hij , gelijk hier is 
geschied, een bes] ui t neemt tot het voeren, in 
voorkomende gevallen, van alle rechtsgedingen 
van zeker type, methode, waarbij de vr age11 , 
d ie in de toekomst omtrent het voeren ven een 
proces van dat type r ij zen, geheel buiten 
de beoordeeling van den R aad gelaten wor
den ; 

dat de juistheid van een en ander wordt be
vestigd door ar t ikel 199 in verband met ar ti kel 
194 h der Gemeentewet, krachtens welke de 
door Gedeputeerde Staten te verleenen goed
keuring van het R aadsbeslui t tot het voeren 
van een rechtsgeding, niet m ag worden gege
ven dan nadat hun het rechtskundig onder
zoek, te dien aanzien door het Gemeentebe
stuur i_n te stell en, is medegedeeld ; 

dat immers de wet, gewagende van een door 
het Gemeentebestuur in te stellen rechtskundig 
onderzoek, het oog heeft op een bepaald, om
trent een gerezen geschil te voeren geding, 
daar is uitgesloten een rechtskundig onder
zoek omtrent geschi ll en, die zich eerst in de 
toekomst zullen voordoen en ten opzichte waar
van enkel het algemeen karakter is aangege
ven maar de nadere omstandigheden en de 
rechtsvragen, die zich daarbij mogelijkerwijs 
zull en voordoen, geheel onbekend zijn ; 

0 . dat derhalve het onderdeel a. in verband 
met het slot van het middel gegrond is, en 
dus een onderzoek naar de andere onderdeelen 
van het middel overbodig is geworden ; 

Vernietigt het vonnis van de A rr .-Rechtba nk 
te R otterdam den 18den October 1927 in deze 
zaak gewezen; 

En rechtdoende ten pr incipale: 
Vern ieti gt het vonnis van den K antonrechter 

te Rotterdam den 27sten Augustus 1927 in 
deze zaak gewezen ; 

Verklaart den verweerder in cassatie in zijne 
voormelde hoeda nigheid niet-ontvankelijk in de 
door hem ingestelde vordering, en veroordeel t 
hem in de kosten, zoo in eersten aanleg als in 
hooger beroep en op het beroep in cassatie ge-
vallen . (N . J.) 

21 Decem be1· 1928. WET, houdende wijziging 
van het tiende hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1827. S. 465. 

21 Dece1nber 1928. WE T, houdende toetre
d ing voor N ede1·land (R ijk in Europa) tot 
het op 20 Mei 1875 te Parij s gesloten Ver
drag ter verzekering van de internationale 
eenheid en <le volma king van het metrieke 
stelsel , en de bijbehoorende Aanhangsels, 
a lsmede tot het op 6 October 1921 te 
S èvres ges loten Verd rag, houdende wijzi
ging van eerstgenoemd Verdrag en van 
een der Aanhangsels. S . 466 . 

Wij "WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschel ijk is voor N ederland (R ijk in 
Europa) toe te treden tot het op 20 Mei 1875 
te Parijs gesloten Verd rag ter verzekering van 
de internationale eenheid en de volmaking 
van het metrieke stelsel , en de bijbehoorende 
Aanhangsel s, alsmede tot het op 6 October 
1921 te Sèv1·es gesloten Verdrag, houdende 
wijziging van eerstgenoemd Verdrag en van 
een der Aanhangsels, welke toetreding op 
grond van ar t ikel 58, derde l id, der Grond
wet all een kan geschieden krachtens de wet; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
E enig artikel. 

Toetreding voor Nederland ( R ijk in Europa) 
tot het op 20 Mei 1875 te Parijs gesloten 
Verdrag ter verzekering van de internationale 
eenheid en de volmaking van het metrieke 
stelsel , en de bijbehoorende Aanha ngsels, als
mede tot het op 6 October 1921 te S èvres ge
sloten Verdrag, houdende wijziging van eerst
genoemd Verdrag en van een der Aa nhang
sels, wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten P aleize het Loo, den 21sten 

December 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e 1 a e r t s v a n B 1 o k 1 a n d. 

De Minister van Arbeid, Handel en N ij verheid, 
J . R. S 1 o t e m a k e r d e B r uin e. 

(Ui tgeg. 14 Januari 1929.) 

CONVENTION pour assurer l'unification in
ternational e et le perf ectionnement du 
système 1nétrique. 

Son E xcellence le P rés ident de la Républi 
que française, Sa Majesté l'Empereur d'Alle
magne, Sa M a jesté l'Empereur d'Autr iche- 
H ongrie, Sa M ajesté Ie Roi des Belges, Son 
E xcell ence Ie Prés ident de la Confédération 
a rgentine, Sa Majesté Ie Roi de Danemark, 
Sa Majesté Ie Roi d'E spagne, Son E xcellence 
Ie P rés ident des E tats-Unis d'Amérique, Sa 
Ma jesté Ie Roi d'Ital ie, Son Excellence Ie 
P résident de la République du P érou, Sa Ma
jesté le Roi de Por tugal et des Algarves Sa 
Majesté l 'Empereur de toutes les Russ ies'. Sa 
Majesté le Roi de Suède et de Norvège, Son 
Excellence le P résident de l a Confédération 
suisse, Sa Ma jesté l'Empereur des Ottomans 
et Son Excellence le Prés ident de la R épubli
que de Vénézuéla, 

Dés irant assurer l ' unification inte rnationale 
et Ie perfectionnement du système métr ique, 
ont résolu de concl ure une convent ion à eet 
effet et ont nommé pour leurs Plénipoten
tiaires, savoir : 

Son Excell ence le Président de la R épubl i
que frança ise, M . Ie duc Decazes, député à 
l' Assemblée nationale, commandeur de l'ordre 
de la Légion d'honneur , etc., etc., etc., mi
nistre des a ffa ires étrangères, 

M . Ie vicomte de Meaux, député à l'Assem
blée nationale, m in ister de l 'agricul ture et du 
commerce, 

et M. Dumas, secrétaire perpétuel de l 'Aca
démie des sciences, gra nd'croix de l 'ordre de 
la Légion d'honneur , etc., etc., etc.; 

Sa Ma jesté l'Empereur d'Allemagne, S . A. 
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Ie Prince de Hohenlohe-Schillingsfürs t, gr and'
croix de l 'ordre de l'Aigle rouge de Prusse 
et de l 'ordre de Sa in t-Hubert de B avière, etc., 
etc., son ambassadeur extraordina ire et pléni
potenti a ire à P ar is; 

Sa M a jesté l 'Empereur d' Autr iche-Hongrie, 
Son E xcellence M. Ie comte Apponyi, son 
chambellan actuel et conseiller intime, cheva
lier de la Toison d'Or, grand'croi x de l'ordre 
royal de Saint-E ti enne de Hongrie et de l'or
dre impéri a l de Léopold, etc. , etc. , etc., son 
ambassadeur extraordina ire et pl énipotentia ire 
à P ari s · · 

Sa M~jesté Ie Roi des Belges, M . Ie baron 
B eyens, grand offi cier de son ordre de Léo
pold, grand officier de la Légion d'honneur, 
etc., etc., etc., son envoyé ex traordina ire et 
ministre plénipotent ia ire à P aris ; 

Son Excellence Ie Président de la Confédéra
tion argentine, M. B alcarce, envoyé extraor
dina ire et ministre pl énipotent ia ire de la Con
fédé ration argentine à P ar is; 

Sa Majesté Ie Roi de D anemark, M. Ie 
comte de Mol tke-H vitfeldt, g rand'croi x de 
l'ordre du Dannebrog et décoré de la croix 
d'honneur du même ordre, grand officier de 
la Légion d'honneur, etc., etc. , etc., son en
voyé extraordina ire et m in istre plénipoten
ti a ire à P aris; 

Sa Majesté Ie R oi d 'Espagne, Son E xcel
lence don M ari ana Roca de Togores, m arquis 
de Molins, vicomte de R ocamora, grand d'Es
pagne de première cl asse, chevalier de l'ordre 
insigne de la Toison d 'Or, grand'croi x de la 
Légion d'honneur, etc., etc., etc., directeur de 
!' Aca démie royale espagnole, son ambassadeur 
extraordinaire et pl énipotent ia ire à P aris, 

et M. Ie général Ibanez, grand'croix de 
l'ordre d'Isabelle la Catholique, etc., etc., etc., 
directeur général de l'Institut géogr aphique et 
statistique d'Espagne, membre de l 'Académie 
des sciences; 

Son Excell ence Ie Président des Etats-Unis 
d'Amérique, M . Elihu-B enj amin Washburne, 
envoyé extraordinaire et ministre plénipoten
tiaire des Etats-Unis à P aris; 

Sa M a jesté Ie Roi d'Italie, M. Ie chevalier 
Constantin Nigr a, chevalier grand'croix de 
ses ordres des Saints-Maurice et L azare, gr and 
officier de la Légion d'honneur, etc., etc., 
etc., son envoyé extraordinaire et ministre plé
nipotent iaire à Paris; 

Son Excell ence Ie Prés ident de la R épubli
que du P érou, M . P edro Galvez, envoyé ext ra
ordinaire et ministre plénipotentia ire du P é
rou à Paris, 

et M. Francisco de Rivero, ancien envoyé 
extraordinaire et minist re plénipotentiaire du 
Pérou ; 

Sa Majesté Ie Roi de P ortugal , et des Al
garves, M . José da Silva Mendes Lea!, pair 
du royaume, grand'croi x de l'ordre de Saint
Jacques, chevalier de l 'ordre de la Tour et 
l'Epée de Portugal , etc .. etc., etc. , son envoyé 
extraordinaire et ministre plénipotent iaire à 
Paris ; 

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Rus
sies, M . Grégoire Okouneff , chevalier des or
dres de Russie de Sainte-Anne de lre cl asse, 
de Saint-Stanislas de lre classe, de Saint
Wla dimir de 3e classe, comma ndeur de la 

Légion d 'honneur , etc., etc. , etc., conseill er 
d 'Etat actue-J , conseiller de !'ambassade de 
Russ ie à P a ris ; 

Sa M ajesté Ie R oi de Suède et de N orvège, 
Jl.,L Ie baron Adelsward, grand'croix des ordres 
de l 'E toi le-Pol a ire de Suède et de Sa int-Olaf 
de orvège, grand offi cier de la Légion d'hon
neur, etc., etc., etc. , son envoyé extraordinaire 
et ministre pl éni potenti a ire à P aris ; 

Son E xcell ence Ie P rés ident de la Confédé
r ation suisse, M. J ean Conrad K ern, envoyé 
extraordina ire et ministre plénipotent iaire de 
1 a Confédération suisse à Par is ; 

Sa M ajesté l 'Empereur des Ottomans, Husny 
Bey, lieutenant-colonel d'état-major, décoré de 
la 4e classe de l 'ordre impérial de l'Osmanié, 
de la 5e classe de l 'ordre du Medjidié, officier 
de l'ord re de la Légion d'honneur, etc.; 

E t Son E xcell ence Ie Prés ident de la R épu
blique de Vénézuéla, M. Ie docteur Eliseo 
Acosta , 

Lesque)s , après s'être communiqué leurs 
pleins pouvoir's, trouvés en bonne et due fo rme, 
ont arrêté les dispos it ions sui vantes : 

Art icle p rem ier. Les h autes pa rti es contrac
tantes s' engagent à fonder et entreteni r, à 
fra is communs, un bureau international des 
poids et mesures, scientifique et perma nent, 
<lont Ie siège est à P ari s. 

A r t. 2. Le Gouvernement frança is prendra 
les disposit ions nécessaires pour facili ter l'ac
quisit ion ou, s' il y a lieu, la construction d' un 
bàtiment spécia lement a ffecté à cette destina
t ion dans les condi t ions déterminées par Ie 
règl~ment annexé à la présente convent ion. 

Art. 3. Le bureau international fonction
nera sous la direction et la surveill ance ex
clusives d'un comité international des poids 
et mesures, pl acé lui-même sous l' autorité 
d' une conférence générale des poids et me
sures formée de délégués de tous les gouver
nements contractants. 

Art. 4. L a présidence de la conférence gé
nér ale des poids et mesures est attribuée au 
prés ident en exercice de l'Académie des scien
ces de P aris. 

Art . 5. L'organisation du bureau, ains i que 
la composition et les a t tribut ions du comi té 
international et de la conférence générale des 
poids et mesures, sont déterminées par Ie 
règlement annexé à la présente convent ion. 

Art. 6. Le bureau international des poids 
et mesures est ch argé : 

1 ° De toutes les compara isons et vérifi ca
t ions des nouveaux prototypes du mètre et du 
kilogramme; 

2° De la conservation des prototypes intei
nationaux; 

3° Des comparaisons pér iodiques des éta
lons nationaux avec les prototypes interna
t ionaux et a vec leurs témoins, a insi que de 
celles des thermomètres étalons; 

4° De la compar aison des nouveaux proto
types avec les étalons fondamentaux des poids 
et mesures non métriques employés dans les 
différents pays et dans les sciences ; 

5° De l 'étalonnage et de la compara ison 
des règles géodésiques; 

6° De la compara ison des étalons et échel
les de précision <lont la vérifica tion serait 
demandée, soit par des gouvernements, soit 
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par des sociétés savantes, soit même par des 
artistes et des savants. 

Art. 7. Le personnel du bureau se com
posera d'un directeur, de deux ad joints et du 
nombre d'employés nécessaire. 

A partir de ]'époque ou les comparaisons des 
nouveaux prototypes auront été effectuées et 
ou ces prototypes auront ét.é répartis entre les 
divers Et:tts, Je personnel du bureau sera ré
duit dans la proportion jugée convenable. 

Les nominations du personnel du bureau 
seront notifiées par Ie comité international 
aux gouvernements des hautes parties contrac
tantes. 

Art. 8. Les prototypes internationaux du 
mètre et du kilogramme, ainsi que leurs té
moins, demeureront déposés dans Je bureau; 
l' accès du dépót sera uniquement réservé au 
comit.é international. 

Art. 9. Tous les frais d'établissement et 
d'installation du bureau international des 
poids et mesures, ainsi que les dépenses an
nuelles d'entretien et celles du comité, seront 
couverts par des contributions des Etats con
tractants, établies d 'après une échelle basée 
sur leur population actuelle. 

Art. 10. Les sommes représentant la part 
contributive de chacun des Etats contractants 
seront versées, au commencement de chaque 
année, par l'intermédiaire du ministère des 
affaires étrangères de France, à la caisse des 
dépóts et consignations à Paris, d'ou elles 
seront retirées, au fur et à mesure des besoins, 
sur mandats du directeur du bureau. 

Art. ll . Les gouvernements qui useraient 
de la facult.é, réservée à tout Etat, d'accéder 
à l a présente convention, seront tenus d'acquit
ter une contributoin <lont Ie montant sera 
déterminé par Ie comité sur les bases établ ies 
à l'article 9 et qui sera affect.ée à l' améliora
tion du matériel scientifique du bureau. 

Art. 12. Les hautes parties contractantes se 
réservent la faculté d'apporter d'un commun 
accord, à la présente convention, toutes les 
modifications <lont l'expérience démontrerait 
l'utilité. 

Art. 13. A l 'expiration d'un terme de dou:,;e 
années, l a présente convention pourra être 
dénoncée par l'une ou l'autre des hautes par
ties contractantes. 

Le gouvernement qui userait de la facul t.é 
<l'en faire cesser les effets en ce qui Ie con
cerne sera tenu de notifier son intention une 
année d'avance et renoncera, par ce fait, à 
tous droits de copropriété sur .. les prototypes 
internationaux et sur Ie bureau. 

Art. 14. La présente convention sera rati
fiée suivant les lois constitut ionnelles parti
culières à chaque Etat; les ratifications en 
seront échangées à Paris dans Ie délai de six 
mais, ou plus tót, si faire se peut. Elle sera 
mise à exécution à partir du l er janvier 1876. 

En foi de quoi les plénipotentiaires respec
tifs l'ont signée et y ont apposé Ie cachet de 
leurs armes. 

Fait à Paris, Ie 20 mai 1875. 

(L.S. ) 
(L.S.) 
(L.S.) 
(L. S.) 

Decazes. 
C. de Meaux. 
Dumas. 
Hohenlohe. 

(L. S.) 
(L.S.) 
(L.S.) 
(L.S.) 
(L. S.) 
(L.S.) 
(L.S.) 
(L. S.) 
(L.S.) 
(L.S.) 
(L.S.) 
(L. S.) 
(L.S.) 
(L.S.) 
(L.S.) 
(L.S.) 

Apponyi . 
Beyens. 
Balcarce. 
Moltke-Hvitfeld t. 
Marquis de Molins. 
Carlos Ibanez. 
E. B. Washburne. 
N igra. 
P. Galvez. 
Francisco de Rivero. 
J osé da Silva Mendes Lea!. 
Okouneff. 
Adelsward. 
Kern. 
Husny. 
E. Acosta. 

ANNEXE n °. 1. 

REGLEMENT. 

Article premier. Le bureau international 
des poids et mesures sera établ i dans un ba
timent spécial présentant toutes les garanties 
nécessa ires ae tranquillit.é et de ·stabili t.é. 

Il comprendra, . outre _Ie local appropr ie au 
dépót des prototypes, des salles pour l'instal
lation des comparateurs et des balances, un 
laboratoi re, une bibliothèque, une salie d'ar
chives des cabinets de trava il pour les fonc
t ionna'ïres et des logements pour Ie personnel 
de garde et de service. 

Art. 2. Le comité international est chargé 
de l 'acquisition et de l'appropriation de ce 
batiment, ainsi que de l'installation des ser
vices auxquels il est destiné . 

Dans Ie cas au Ie comité ne trouverait pas 
à acquérir un batiment convenable, il en sera 
constru it un sous sa direction et sur ses plans. 

Art. 3. Le Gouvernement français prendra, 
sur la demande du comité international, les 
dispositions nécessaires pour faire reconnaître 
Ie bureau comme établissement d'utilité publi
que. 

Le comité international fera exécuter les 
instruments nécessaires, tels que: comparateurs 
pour les étalons à traits et à bouts, appareil s 
pour les déterminations des dil atations abso
lues, balances pour les pesées dans !'air et 
dans Ie vide, comparateurs pour les règles 
géodésiques, etc. 

Art. 5. Les fr a is d'acquisition ou de con
struction du batiment et les dépenses d'instal
lation et d'achat des instruments et apparei ls 
ne pourront dépasser ensemble la somme de 
400,000 francs. 

Art. 6. Le budget des dépenses annuelles 
est évalué ainsi qu'il suit; 

A. Pour la première période de la confec
tion et de l a comparaison des nouveaux proto
types: 

a) Traitement du directeur ...... ...... 15.000 
Traitement de deux adjoints, à 

6,000 fr. ..... ... .. .... .... ... ..... . .... .. 12.000 
Traitement de quatre aides à 

3,000 fr. ..... .. . . .. . . ... .. .. ... .. .... . .. 12.000 
Appointements d'un mécanic ien-

concierge .... ........ ............. ..... .. 3.000 
Gages de deux garçons de bu-

reau, à 1,500 fr. .. . .. .... .... ..... 3.000 

Total des traitements . .. ... 45.000 
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b) Indemnités pour les savants et 
les artistes qui, sur la demande 
du comité, seraient chargés 
de travaux speciaux. Entre
tien du bä.timent, achat et ré
paration d'appareils, chauffa
ge, éclairage, frais de bureau 

c) Indemni té pour Ie secrétaire du 
comité international des poids 
et mesures .... .. . 

Total .... .... . 

24.000 

6.000 

75.000 
Le budget annuel du bureau pourra être 

modifié, suivant les besoins, par Ie comité 
international , sur la proposition du directeur, 
mains sans pouvoir dépasser la somme de 
100,000 francs. 

Toute modification que Ie comité croirait 
devoir apporter, dans ces limites, au budget 
annuel fixé par Ie présent règlement, sera 
portée à la connaissance des gouvee1·nements . 
contractants. 

Le comité pourra autoriser Ie directeur, sur 
sa demande, à opérer des virements d'un 
chapitre à l'autre du budget qui lui est a l
loué. 

B . Pour la période postérieure à la distri
bution des prototypes: 

a) Trai tement d'un directeur ......... 15.000 
Traitement d'un adjoint .. .... ... 6.000 
Appointements d'un mécanicien-

concierge . ........ .... ................ ... 3.000 
Gages d'un garçon de bureau ... 1.500 

25 .500 
b) Dépenses du bureau ............... 18.500 
c) Indemnité pour le secrétaire du 

comité international ....... .... .... 6.000 

Total ...... .... .. 50.000 
Art. 7. La conférence générale, mentionnée 

à l'article 3 de la convention, se réunira à 
Paris, sur la convocation du comité interna
tional, au moins une fois tous les six ans. 

Ell e a pour mission de discuter et de pro
voquer les mesures nécessaires pour la propa
gation et Je perfectionnement du système mé
trique, ainsi que de sanctionner les nouvelles 
déterminations métrologiques fondamentales 
qui auraient été faites dans l 'intervalle de ses 
réunions. Elle reçoit le rapport du com ité in
ternational sur les travaux accomplis, et pro
cède, au scrutin secret, au renouvellement par 
moitié du comité international. 

Les votes, au sein de la conférence générale, 
ont I ieu par Etat; chaque Etat a droit à une 
voix. 

Les membres du comité international siégent 
de droit dans les réunions de la conférence; 
ils peuvent être en même temps délégués de 
l eurs gouvernements. 

Art. 8. Le comité international, mentionné 
à l'article 3 de la convention, sera composé 
de quatorze membres appartenant tous à des 
Etats différents . 

Il sera formé, pour la première fois, des 
douze membres de !'ancien comité permanent 
de la commission internationale de 1872 et 
des deux délégués qui, lors de la nomination 
de ce comité permanent, avaient obtenu Ie 
plus grand nombre de suffrages après les 
membres élus. 

Lors du renouvellement, par moitié, du co
mité international, les membres sortants se
ront d'abord ceux qui, en cas de vacance, au
ront été élus provisoirement dans l'intervalle 
entre deux sessions de la conférence; les au
tres seront désignés par le sort. 

Les membres sortants seront rééligibles. 
Art. 9. Le comité international dirige les 

travaux concernant la vérification. des nou
veaux prototypes, et en général tous les tra
vaux métrologiques que les hautes parties 
contractantes décideront de faire exécuter en 
commun. 

Il est chargé, en outre, de surveiller la con
servation des prototypes internationaux. 

Art. 10. Le comité international se consti
tue en choisissant lui-même, au scrutin secret, 
son président et son secrétaire. Ces nomina
tions seront notifiées aux gouvernements des 
hautes parties contractantes. 

Le président et Ie secrétaire du comité et Ie 
directeur du bureau doivent appartenir à des 
pays différents. 

Une fois constitué, Ie comité ne peut procé
der à de nouvelles élections ou nominations 
que trois mois après que tous les membres en 
auront été avertis par Ie bureau du comité, 

Art. 11. Jusqu'à !'époque ou les nouveaux 
prototypes seront terminés et distribués, le 
comité se réunira au moins une fois par an; 
après cette époque, ces réunions seront au 
moins bisannuelles. 

Art. 12. Les votes du comité ont lieu à la 
majorité des voix: en cas de partage, la voix 
du président est prépondérante. Les décisions 
ne sont valables que si Ie nombre des mem
bres présents égale au moins la moitié plus 
un des membres qui composent Ie comité. 

Sous réserve de cette condition, les membres 
absents ont le droit de déléguer leurs votes 
aux membres présents, qui devront justifier de 
cette délégation. Il en est de même pour les 
nominations au scrutin secret. 

Art. 13. Dans l 'intervalle d'une session à 
l'autre, le comité a Ie droit de délibérer par 
correspondance. 

Dans ce cas, pour que la décision soit vala
ble, il faut que tous les membres du comité 
a ient été appelés à émettre leur avis. 

Art. 14. Le comité international des poids 
et mesures remplit provisoirement les vacan
ces qui pourraient se produire dans son sein; 
ces élections se font par correspondance, cha
cun des membres étant appelé à y prendre 
part. 

Art. 15. Le com ité international élaborera 
un règlement détaillé pour l'organisation et 
les travaux du bureau, et il fixera les taxes à 
payer pour les travaux extraordinaires prévus 
à l 'article 6 de la convention. 

Ces taxes seront affectées au perfectionne
ment du matériel scientif ique du bureau. 
· Art. 16. Toutes les co=unications du co
mité international avec les gouvernements des 
hautes parties contractantes auront lieu par 
l ' intermédiaire de leurs représentants diplo
matiques à Paris. 

Pour toutes les affaires dont la solution ap
partiendra à une administration française, Ie 
comité aura recours au ministère des affaires 
étrangères de France. 
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Art. 17. Le directeur du bureau ainsi que 
1es adjoints sont nommés au scrutin secret par 
1e comité international. 

Les employés sont nommés par Ie directeur. 
Le directeur a voix délibérative au sei n du 

comité. 
Art. 18. Le directeur du bureau n'aura 

accès au lieu de dépê,t des prototypes inter
nationaux du mètre et du kilogramme qu'en 
vertu d'une réso1ution du comité et en pré
~ence de deux de ses membres. 

Le l ieu de dépê,t des prototypes ne pourra 
s'ouvrir qu'au moyen de trois clefs, <lont une 
sera en la possession du directeur des archives 
de France, la seconde dans celle du président 
du comité, et la troisième dans celle du direc
teur du bureau. 

Les étalons de la catégorie des prototypes 
nationaux serviront seuls aux travaux ordinai
res de comparaisons du bureau. 

Art. 19. Le directeur du bureau adressera, 
chaque année, au comité: 1 ° un rapport fi
nancier sur les comptes de l 'exercice précé
dent, <lont il lui sera, après vérification, don
né décharge; 2° un rapport sur l'état du ma
tériel; 3° un rapport général sur les travaux 
accomplis dans Ie cours de l'année écoulée. 

Le com ité international adressera, de son 
cóté, à tous les gouvernements des hautes par
ties contractantes, un rapport annuel sur !'en
semble de ses opérations scientifiques, techni
ques et administratives, et de celles du bureau. 

Le président du comité rendra compte à la 
conférence générale des travaux accomplis de
puis !'époque de sa dernière session. 

Les rapports et publications du comité et du 
bureau seront rédigés en langue française. lis 
seront imprimés et communiqués aux gouver
nements des hautes parties contractantes. 

Art. 20. L'échelle des contributions, <lont 
il est question à l'article 9 de la convention, 
sera établie a insi qu'il suit : 

Le chiffre de la population, exprimé en 
millions, sera multiplié: 

Par Ie coeffic ient 3 pour les Etats dans les
quels Ie système métrique est obligatoire; 

Par Ie coefficient 2 pour ceux dans lesquels 
il n'est que facu l tatif; 

Par Ie coefficient 1 pour les autres Etats. 
La somma des produits ainsi obtenus four

nira Ie nombre d'unités par lequel la dépense 
totale devra être divisée. Le quotient donnera 
Ie montant de l'unité de dépense. 

Art. 21. Les frais de confection des proto
types internationaux, ainsi que des étalons et 
témoins destinés à les accompagner, seront 
supportés par les hautes parties contractantes 
d'après l'échelle établie à l'article précédent. 

Les frais de comparaison et de vérification 
des étalons demandés par des Etats qui ne 
participeraient pas à la présente convention 
seront rég-lés par Ie comité, conformément aux 
taxes fixées en vertu de l'article 15 du règle
ment. 

Art. 22. Le présent règlement aura même 
force et valeur que la convention à laquelle il 
est annexé. 

Decazes, 
C. de Meaux. 
Dumas. 
Hohenlohe. 

Apponyi. 
Beyens. 
Balcarce. 
L. Moltke-Hvitfeldt. 
Marquis de Molins. 
Carlos Ibanez. 
E. B. Washburne. 
Nigra. 
P. Galvez. 
Francisco de Rivero. 
José da Silva Mendes Leal. 
Okouneff. 
Adelsward. 
Kern. 
Husny. 
E . Acosta. 

ANNEXE n °. 2. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 

Article premier. Tous les Etats qui étaient 
représentés à la commission internationale du 
mètre réunie à Paris en 1872 qu'ils so ient ou 
non parti es contractantes à la' présente conven
t ion, recevront les prototypes qu' ils auront 
commandés, et qui leur seront livrés dans 
toutes Jes conditions de garantie déterm inées 
par ladite commission internationale. 

Art. 2. L a première réunion de la confé
rence général e des poids et mesures mention
née à l'article 3 de la convention, aura, no
tamment, pour objet de sanctionner ces nou
veaux prototypes et de les répat"tir entre les 
Etats qui en auront fait la demande. 

En conséquence, les délégués de tous les 
gouvernements qui éta ient représentés à la 
commission internationa le de 1872, ainsi que 
les membres de la section frança ise, feront de 
droit partie de cette première réunion pour 
concourir à la sanction des prototypes. 

Art. 3. Le comité international mentionné 
à l'article 3 de la convention, et composé 
comme il est dit à l'article 8 du règlement, 
est chargé de recevoir et de comparer entre 
eux les nouveaux prototypes, d'après les dé
cisions scientifiques de Ia commission inter
nationale de 1872 et de son comité permanent, 
sous réserve des modifications que l'expérience 
pourrait suggérer dans l'avenir. 

Art. 4. La section française de la commis
sion internationale de 1872 reste chargée des 
travaux qui lui ont été confiés pour la con
struction des nouveaux prototypes, avec Ie 
concours du comité international. 

Art. 5. Les frais de fabricat ion des étalons 
métriques construits par la section française 
seront remboursés par les gouvernements in
téressés, d'après Ie prix de revient par unité, 
qui sera déterminé par ladite section. 

Article. 6. Le comité international est auto
risé à se constituer immédiatement et à faire 
toutes Jes études préparatoi res nécessaires pour 
Ja mise à exécution de la convention, sans 
engager aucune dépense avant !'échange des 
ratifications de ladite convention. 

Decazes, 
C. de Meau.""<. 
Dumas. 
Hohenlohe. 
Apponyi. 
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B eyens. 
B alcarce. 
L . Moltke-Hvitfeldt . 
M arquis de Molins. 
Carlos Ibanez. 
E. B . W asbburne. 
Nigra. 
P. Galvez. 
Francisco de Rivero . 
José da Silva M endes Lea!. 
Okouneff. 
Adelsward. 
K ern. 
Husny. 
E. Acosta. 

CONVENTION INTER ATIONALE 
portant modification 

1 °. de la Convention signée à Paris le 20 
1nai 1875 pour assurer l'unif ication inter
nationale et l e perfectionne1nent du sys
tèrne 1nétrique; 

2° . du R ègle1nent annexé à cette Convention; · 

Concl ue entre : 
l'Allemagne, la R épublique Argentine, l'Au

trichecl la Belg ique, Ie Brésil, la Bulgarie, Ie 
Cana a , Ie Chili, Ie Danemark, l 'Espagne, 
les Etats-Unis d'Amérique, la Finlands, la 
France, la Grande-Bretagne, la Hongrie, l'Ita
lie, Ie J apon, Ie Mexique, la orvège, Ie P é
rou, Ie Portugal , la Roumanie, l'Etat Serbe
Croate-Slovène, Ie Siam, la Suède, la Suisse 
et !'Uruguay. 

L es soussignés, pl énipotentia ires des Gou
vernements de P ays ci-dessus énumérés, s'étant 
réunis en conférence à P ar is, sont convenus de 
ce qui suit : 

Article premier. L es a r ticles 7 et 8 de la 
Convention du 20 m a i 1875 sont rempl acés 
pa r les di spositions suivantes: 

Art. 7. - Après que Ie Comité aura procédé 
au travail de coordination des mesures rela
tives a ux unités électriques, et lorsque la Con
férence générale en aura décidé par un vote 
unan ime, Ie Bureau sera chargé de l'établisse
ment et de la conservation des étalons des 
uni tés électriques et de leurs témoins, a insi que 
de la comparaison, avec ces étalons, des éta
lons nationaux ou d' autres étalons de pré
cision. 

L e Bureau est chargé, en outre, des déter
mi nations relatives aux constantes physiques 
<lont une conna issance plus exacte peut serv ir 
à accroître la précision et à assurer m ieux 
l'uniformité dans les domaines auxquels ap
partiennent les unités ci-dessus m entionnées 
( a rt. 6 et premier al i néa de l 'art. 7) . 

Il est chargé, ehfin , du travail de coordina
tion des déterminat ions analogues effectuées 
cla ns d 'autres insti tuts . 

Art . 8. - Les prototypes et étalons in ter
uationaux, a insi que leurs témoins, demeure
ront déposés dans Ie Bureau; l 'accè du dépöt 
se ra uniquement réservé au Comité internatio
nal. 

Art. 2. Les articles 6, 8, 9 10, 11 , 12, 15 
17, 18 et 20 du R èglement a~nexé à Ia Con'. 
vention du 20 m ai 1875 sont remplacés par 
les di spos itions suivantes: 

Art. 6. - L a dotation annuelle du Bureau 

international est composée de deux parties, 
l'une fi xe, l'autre complémentaire. 

L a partie fixe est, en principe, de 250,000 fr., 
mais peut être portée à 300,000 fr . par cléci
sion unan ime du Comité. Elle est à la charge 
de tous les E tats et des Colonies autonomes 
qui ont adhéré à la Convention du Mètre 
avant la Six ième Conférence générale. 

L a partie complélllentaire est formée des 
contributions des Etats et des Colonies auto
nomes qui sont entrés dans la Convention après 
ladi te Conférence générale. 

Le Comité est chargé d'établir, sur la pro
position du directeur, Ie budget annuel , m ais 
sans dépasser la som.me ca.lculée conformément 
aux stipulations des deux a linéas ci-dessus. Ce 
budget est porté, chaque année, dans un Rap
port spécial fi nancier, à la connaissance des 
Gouvernements des H autes P arties contrac
tantes . 

D ans Ie cas ou Ie Comi té jugerait néces
saire, soit d'accroître au delà de 300,000 fr . la 
partie fi xe de la dotation annuelle, soit de 
modifier Ie calcul des contributions déterminé 
par l'article 20 du présent Règlement, il de
vrait en sa is ir les Gouvernements de façon à 
leu r permettre de donner , en temps utile, les 
instructions nécessaires à leurs délégués à la 
Conférence générale suivante, a fin que celle-ci 
puisse dél ibérer valablement. L a décision sera 
valable seulement dans Ie cas ou aucun des 
Etats contractants n'aura expr imé, ou n'ex
prirnera, dans la Confé rence, un avis contraire. 

Si un Etat est demeuré trois années sans 
effectuer Ie versement de sa contr ibution, celle
ci est répartie entre les a utres Etats, au pro
rata de leurs propres contributions. Les som
mes supplémentaires, versées ainsi par les 
Etats pour parfaire Ie montant de la dotation 
du Bureau sont considé rés comme une avance 
faite à l'Etat retardataire, et leur sont rern
boursées si celui-ci vient à acqui tter ses con
tributions a r r iérées. 

Les avantages et prérogat ives conférés par 
l'adhés ion à la Convention du Mètre sont sus
pendus à l' égard des Eta ts déficitaires de trois 
années . 

Après trois nouvelles a nnées, l'Etat défi ci
taire est excl u de la Convention, et Ie calcul 
des contributions est rétabl i conformément aux 
dispositions de l' article 20 du présent R ègle
ment. 

Art. 8. - L e Comi té international , rnen
t ionné à l' article 3 de la Convention, sera 
composé de dix-huit membres, a ppartenant 
tous à des Etats différents . 

Lors du renouvellement, par moitié, du Co
mi té international, les rnembres sortants se
ron t d' abord ceux qui, en cas de vacances, 
auront été é lus provisoirement dans l'inter
vall e entre deux sessions de la Conférence; 
les autres seront désignés par Ie sort. 

L es membres sortants sont rééligibles. 
Art. 9. - Le Comité in ternational se con- • 

stitue en chois issant lui -même, au scrutin se
cret, son président et son secréta ire . Ces nomi
nations sont notifiées aux Gouvernements des 
H autes Parties contractantes. 

L e prés ident et Ie secréta ire du Comité, et 
Ie directeur du Bureau, doivent appartenir à 
des pays différents. 

Une fois const itué, Ie Comité ne peut pro-
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céder à de nouvell es élections ou nominations 
que trois mois après que tous les membres 
auront été informés de la vacance donnant 
1 ieu à un vote. 

Art. 10. - Le Comité international dirige 
tous les travaux métrologiques que les Hautes 
Parties contractantes décideront de fa ire exé
cuter en com1nun. 

Il est chargé, en outre, de surveiller la con
servation des prototypes et éta lons i nterna
t ionaux. 

Il peut, enfin, instituer la coopération de 
spécial istes dans des questions de métrologie, 
et coordonner les résu ltats de leurs travaux. 

Art. ll. - Le Comité se réun ira au moins 
une fois tous les deux ans . 

Art. 12 . - Les votes au sein du Comité ont 
1 ieu à la majorité des voix; en cas de par
tage, la voix du prés ident est prépondérante. 
Les décisions ne sont valables que si Ie nom
bre des membres présents égale au moins la 
moitié des membres élus qui composent Ie Co
mité. 

Sous réserve de cette condition, les membres 
absents ont Ie droit de déléguer leurs votes 
aux membres présen ts, qui devront justifier de 
cette délégation. Il en est de même pour les 
nominations au scrutin secret. 

Le directeur du B.ureau a voix délibérative 
au sein du Comité. 

Art. 15. - Le Comité international élabo
rera un règlement détaillé pour l'organisation 
et les travaux du Bureau, et il fixera les 
taxes à payer pour les travaux extraord ina ires 
prévus aux articles 6 et 7 de la Convention. 

Ces taxes seront affectées au perfectionne
ment du matériel scientif ique du Bureau . Un 
prélèvement annuel pourra être eîfectué, en 
faveur de la Caisse de R etraites, sur le total 
des taxes perçues par Ie Bureau. ' 

Art. 17. - Un règlement, établi par Ie Co
m ité, fi xera l 'e ffectif maximum pour chaque 
catégor ie du personnel du Bureau. 

Le directeur et ses adjoints seront no=és 
a u scrutin secret par Ie Comité international. 
Leur nomination sera notifiée aux Gouverne
ments des Haute Parties contractantes. 

Le d irecteur nommera les autres membres du 
personnel, dans les limi tes établies par Ie 
règlement mentionné au premier alinéa ci-des
sus. 

Art. 18. - Le d irecteur du Bureau n'aura 
accès au lieu de dépót des prototypes inter
nationaux qu' en vertu d'une résolution du Co
mité, et en présence d'au moins un de ses 
membres. 

Le lieu de dépót des prototypes ne pourra 
s'ouvrir qu'au moyen de trois clés, dont une 
sera en la possess ion du d irecteur des árchives 
de France, la seconde dans celle du Président 
du Comité, et la troisième dans cell e du direc
teur du Bureau. 

Les étalons de 1 a catégorie des prototypes 
nationaux serviron t seuls aux travaux ordi
naires de comparaisons du Bureau. 

Art. 20. - L'échell e des contributions, dont 
il est question à l'article 9 de la Convention, 
est établie, pour la partie f ixe, sur la base 
de la dotation ind iquée par l'artiole 6 du 
présent Règlement, et sur oelle de la popula
tion; la contribution normale de chaque Etat 
ne peut être infér ieure à 5 pour 1000, ni supé-

ri eure à 15 pour 100 de la dotation totale, 
que! que soit Ie chiffre de la population. 

Pour établir cette 'chelle, on détermine 
d' abord quels sont les Etats qui se trouvent 
dans les conditions vou lues pour ce minimum 
et ce maximum, et !'on répartit Ie reste de la 
somme contributive entre les autres Etats, en 
raison directe du chiffre de leur population. 

L es parts contribu t ives ainsi calculées sont 
va lables pour toute la période de temps com
prise e ntre deux Conférences générales consé
cuti ves, et ne peuvent être modifiées, dans 
l ' intervalle, que dans les cas suivants: 

a. si l'un des Etats adhérents a laissé pas
ser trois années success ives sans faire ses verse
ments; 

b. s i, a u contra ire, un Etat, antér ieurement 
retardata ire de pi us de trois ans, ayant versé 
ses contributions a rriérées, il y a I ieu de resti
tuer aux autres Gouvernements les avances 
fa i tes par eux. 

La contribution complémentaire est calculée 
su r la même base de la population, et est éga
le à celle que les Etats anc iennement entrés 
dans la Convention paient dans les mêmes 
condi t ions. 

S i un Eta t ayant adhéré à la Convention 
déclare en vouloir étendre Ie bénéf ice à une 
ou pi usieurs de ses Colonies non autonomes, Ie 
chiffre de la population des dites Colonies sera 
ajouté à celu i de l'Etat pour Ie calcu l de 
l'échelle des contributions. 

Lorsqu'une Colonie reconnue autonome dé
sirera adhérer à l a Convention, ell e sera con
sidérée, en ce qui concerne son en trée dans 
cette Convention, suivant la décision de la 
Métropole, soit comme une dépendance de 
celle-c i, soit comme un Etat contractant. 

Art. 3. Tout Etat pourra adhérer à la pré
sente Convention en notifiant son adhésion au 
Gouvernement français, qui en donnera avis 
à tous les Etats participants et au Président 
du Comité international des Poids et Mesures. 

Toute access ion nouvelle à l a Convention du 
20 mai 1875 entraînera obligatoirement adhé
sion à la présente Convention. 

Art. 4. La présente Convention sera rati
fiée. Chaque Pu issance adressera, dans Ie plus 
court <lélai poss ible, sa ratification au Gouver
nement français, pa r les so ins duquel il en 
sera donné avis aux autres P ays signataires. 
'L es rati fications resteront déposées dans les 
archives du Gouvernement français. La pré
sente Convention entrera en vigueur, pour 
chaque Pays s ignataire, Ie jour même du dé
pót de son acte de rati fi cation. 

Fait à Sèvres, Ie 6 octobre 1921, en un seul 
exempla ire, qui restera déposé dans les archi
ves du Gouvernement frança is, et dont les 
expéditions authentiques seront remises à cha
cun des Pays signataires. 

Ledit exemplaire, daté comme il est dit ci
dessus, pourra être signé jusqu'au 31 mars 
1922. 

En fo i de quoi, Jes Plénipotentia ires ci
après, <lont les pouvoirs ont été rnconn us en 
bonne et due forme, ont signé la présente 
Convention. 
Pour l ' Alle1nagne 

Forster, Kösters. 
P ou1· la R é'f)'Ublique A rgentine 

M. T. de Alvear, Luis Bemberg. 
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l'our l'Autriche 
Mayrhauser. 

Pour la ll elgique 
Ern. Pasquier. 

Pour Ze Brésil 
Franc. Ramos de Andrade Neves. 

Po11,1· la Bulgarie 
Savoff. 

Pour Ze Canada 
Hardinge of Penshurst, J. E. Sears jr. 

Pour Ze Chili 
M. Amunategui. 

Pour l e Dane1nark 
K. Prytz. 

Pour l ' Espagne 
Severo Gomez unez. 

Pour les Etats-Unis 
Sheldon Whitehouse, Samuel W. Strat

ton. 
Pour la Finlande 

G. Melander. 
Pour la France 

P. Appel!, Paul J anet, A. Perot, J . 
Violle. 

Pour la Grande-Bretagne 
Hardinge of Penshurst, J. E. Sears jr., 

P. A. Macmahon. 
Pour la H ongrie 

Bodola Lajos. 
Pour l ' / talie 

Vito Volterra, Napoleone R eggiani . 
Pour l e Japon 

A . Tanakadate, Sa ishiro Koshida. 
Pou,· Ze M exique 

Juan F. Urquidi. 
Pour la N orvège 

D . Isaachsen. 
Pour le P érou 

G. Tirado. 
Pour le Portugal 

Armando Navarro. 
Pour la R ou1nanie 

St. H epites , C. Statescu. 
Pour la Serbie-Croatie-Slovénie 

M. Bochkovitch, Célestin Kargatchin. 
Pour le Sia,n 

Damras. 
Pour la Suède 

K . A. Wallroth, Ivar Fredholm. 
Pour la Suisse 

Raoul Gautier. 
Pour l'Uruguay 

J. C. Bl anco. 

21 D ece,nber 1928. WET, houdende goedkeu
ring van het op 10 Maart 1928 te Genève 
tusschen Nederland en Frankrijk gesloten 
arb itrage_ en verzoeningsverdrag, met bij
behoorend protocol. S. 467. 

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

dat het op 10 Maart 1928 te Genève tusschen 
N•de,·land en Frankrijk gesloten arbitrage- en 
verzoeningsverdrag, met bijbehoorend proto
col , alvorens te kunnen worden bekrachtigd, 
ingevolge artikel 58 der Grondwet de goed
keuring der Staten-Generaal behoeft en dat 
het voorts wenschelijk is om de bevoegdheid 
voor te behouden om de verdragen te be-

krachtigen, waartoe de bepalingen van dit 
verdrag aanleiding kunnen geven; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. l. Het op 10 Maart 1928 te Genève 

tusschen Nederland en Frankrijk gesloten ar
bitrage- en verzoeningsverdrag, met bijbehoo
rend protocol, dat in afdruk nevens deze wet 
is gevoegd, wordt goedgekeurd. 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor, 
de verdragen te bekrachtigen, waartoe de be
palingen van dit verdrag aanleiding kunnen 
geven. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 21sten 

December 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

(Uitgeg. 11 Januari 1929.) 

SA MAJESTE LA REI EDES PAYS-BAS 
et 

LE PRESIDE T DE LA REPUBLIQUE 
FRANÇAISE 

S'inspirant des relations d 'amitié qui unis
sent heureusement Ie peuple néerlandais et Ie 
peuple français, 

Considérant la Convention d'arbitrage con
clue entre les P ays-Bas et la France Ie 6 
avril 1904, prorogée Ie 29 décembre 1909, et 
restée en vigueur jusqu'à ce jour, 

Désireux d'y substituer des dispositions per
mettant d'assurer dorénavant, conformément 
aux progrès du Droit des Gens, Ie règlement 
pacifique, dans tous les cas, des différends et 
conflits, de quelque nature qu'ils soient, qui 
viendraient à diviser les deux pays, 

Oot résolu de conclure un Traité à eet effet 
et oot nommé pour leurs plénipotentiaires 
respectifs savoir: 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: 
Jonkheer Frans Beelaerts van Blokland, Son 

Ministre des Affaires Etrangères; 
Le Président de la République Fran

çaise: 
"Monsieur Aristide Briand, Député, Ancien 

Président du Conseil, Ministre des Affaires 
Etrangères; 

Monsieur Henri Fromageot, Jurisconsulte du 
Ministère des Affaires Etrangères, Comman
deur de la Légion d'Honneur; 

Lesquels, après avo ir échangé leurs pleins 
pouvoirs respectivement reconnus en bonne et 
due forme, sant convenus des dispositions sui
vantes: 

Article l er . Les Hautes Parti es contractan
tes s'engagent réciproquement à ne rechercher, 
dans aucun cas, autrement que par voie paci
fique Ie règlement des I itiges ou conflits , de 
quelque nature qu'ils soient, qui viendraient à 
s'élever entre la France et les P ays-Bas et 
qui n' auraient pu être résol us, dans un délai 
raisonnable, par les procédé diplomatiques 
ordinaires. 

Art. 2. Tous les litiges, de quelque nature 
qu'ils so ient, ayant pour objet un droit allé
gué par une des Hautes Parties contractantes 
et contesté par l'autre, et qui n'auraient pu 
être réglés à l'amiable par les procédés diplo
matiques orclinaires, seront soum is pour juge-
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ment soit à la Cour Permanente de Justice in
ternationale soit à un Tribunal arbitral, ainsi 
qu'il est prévu ei-après . Il est entendu que les 
litiges ci-dessus visés comprennent notamment 
ceux que mentionne l' article 13 du Pacte de 
1 a Société des N ations. 

Les contestations pour la solution desquelles 
une procédure spécia le est prévue par d'autres 
Conventions en vigueur entre les Hautes Par
ties contractantes, seront réglées conformé
ment aux dispositions de ces Conventions. 

Art. 3. Avant toute procédure <levant la 
Cour Permanente de J ustice internationale et 
avant toute procédure arbitrale, Ie litige pour
ra être, d'un commun accord entre les Par
ties, soumi s afin de conciliation à une Commis
sion internationale permanente, dite Gommis
sion P e,·manente de Gonciliation, constituée 
conforrnément au présent Traité. 

Art. 4. Si, dans Ie cas d'un des li tiges 
visés à l'article 2, les deux Parties n'ont pas 
eu recours à la Comm ission permanente de 
Conciliation ou si celle-ci n'a pas réussi à con
cilier les Parties, Ie litige sera soumis d'un 
cornrnun accord par voie de compromis soit à 
la Cour de Justice internationale qui statuera 
dans les conditions et suivant la procédure 
prévues par son statut, soit à un tribunal ar
bitral qui statuera dans les conditions et su i
vant la procédure prevues par Ia Convention 
de La Haye du 18 octobre 1907 pour Ie règle
ment pacifique des conflits internationaux. 

A défaut d'accord entre les Parties sur Ie 
choix de la juridiction, sur les terrnes du com
promis ou, en cas de procédure arbitrale, sur 
la désignation des arb itres, l'une ou l'autre 
d'entre elles, après un préavis d'un mois, aura 
la faculté de porter directement, par voie de 
requête, Ie litige <levant la Cour Permanente 
de Justice international e. 

Art. 5. S'il s'agit d'une contestation dont 
l'objet d'après la législ atio11 intérieure de 
l'une des Parties, relève de la compétence des 
tribunaux nationaux de celle-ci, Ie différend 
ne pourra être soumis à la procédure prévue 
par Ie présent Tra ité qu'après jugement passé 
en force de chose jugée et rendu dans des 
délais raisonnables par l'autorité judicia ire 
nationale compétente. 

Art. 6. Toutes questions sur lesquelles les 
Hautes Parties contractantes seraient divisées 
sans pouvoir les résoudre à l'amiable par les 
procédés diplomatiques ordinaires, questions 
dont la solution ne pourrait être recherchée 
par un jugement ainsi qu'il est prévu par 
l'article 2 du présent Traité et pour lesquel
les une procédure de règlement ne serait pas 
déjà prévue par un Traité ou Convention en 
vigueur entre les Parties, seront soumises à 
la Commission Permanente de conciliation qui 
sera chargée de proposer aux Parties une so
l ution acceptable et dans tous les cas de leur 
présenter un rapport. 

A défaut d'accord entre les Parties sur la 
requête à présenter à la Co=ission, l'une ou 
l'autre d'entre elles aura la faculté de sou
mettre directement après un préavis d'un 
mois, la question à ladite Commission. 

D ans tous les cas, s' il y a contestation entre 
les Parties sur la question de savoir si Ie dif
férend a ou non la nature d'un litige visé dans 

l'article 2 et susceptible de ce chef d'être 
résolu par un jugement, cette contestatiou 
sera, préalablement à toute procédure <levant 
la Commission Permanente de conciliation, 
soumise à la décision de la Cour Permanente 
de Justice Internationale, d'accord entre les. 
H autes Parties contractantes ou à défaut d'ac
cord à la requête de l 'une d'entre elles. 

Art. 7. A défaut d'arrangement <levant la. 
Commission Permanente de Conciliation dans. 
les cas visés à l 'article 6, les Hautes Partie 
contractantes membres de la Société des Na
tions gard ent Ia facul té, conformément all'. 
Pacte de la Société des Nations, de porter les, 
affaires, qui sera ient susceptibles d'entrnîner· 
une rupture ou de troubler la paix, <levant le
Conse il de la Société des Nations qui procé
dera conformément au Pacte. 

Art. 8. La Commission P ermanente de Con
ciliation prévue par Ie présent Traité sera 
composée de c inq membres, qui seront désignés. 
comme il su it, savoir : les H autes Parties con
tractantes nommeront chacune un Commis
sai re choisi parmi leurs nationaux respectifs 
et désigneront d'un commun accord les trois, 
autres Commissaires parmi les ressortissants de
tierces Puissances; ces trois Commissaires de
vront être de nationalités différentes et, parmi: 
eux, les Hautes Parties contractantes désigne
ront Ie Président de la Commission. 

Les Commissaires sont nommés pour trois. 
ans; leur rnandat est renouvelable. lis reste
ront en fonctions jusqu'à leur remplacement: 
et, dans tous les cas, jusqu'à l' achèvement de
leurs travaux en cours au moment de l'expira
tion de leur mandat. 

Il sera pourvu aussi rapidement que possible· 
et dans un délai qui ne devra pas excéder trois, 
mois, aax vacances qui viendraient à se pro-
duire par suite de décès, de démission ou de
quelque empêchement permanent ou tempo
raire en suivant Ie mode fixé pour les nomina
tions. 

Art. 9. La Commission Permanente de Con
cil iation sera constitnée dans les six mois qui 
su ivront !'échange des ratifications du présent, 
Traité. 

Si la nomination des membres à désigner eru 
cominun n'intervenait pas dans !edit délai ou~ 
en cas de remplacement, dans les trois mois., 
à compter de la vacance du siège, Ie Prési
dent de la Confédération su isse serait, à dé
faut d' autre. entente, prié de procéder aux· 
désignations nécessaires. 

Art. 10. La Commission Permanente de 
Conciliation sera saisie par voie de requête• 
adressée au Président dans les conditions pré
vues, se lon les cas, par les articles 3 et 6. 

La requête, après avoir exposé sommaire
ment l'objet du litige, contiendra l'invitation• 
à la Commission de procéder à toutes mesures 
propres ,\ conduire à une concili ation. 
. Si la requête émane d'une seule des Parties, 
elle sera notifiée par celle-ci sans délai à Ia . 
Partie adverse. 

Art. ll. Dans un délai de 15 jours à comp
ter de la date ou l'une des Hautes Parties
contractantes aurait porté une contestation <le
vant la Commission Permanente de concili a
tion, chacune des Parties pourra, pour !'exa
men de cette contestatîon, remplacer son Com-
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_missaire par une personne possédant une 
.compétence spéciale dans la matière. 

La Partie qui userait de ce droit en ferait 
immédiatement la notification à l'autre Par
-t ie; celle-ci aura, dans ce aas, la faculté d'agir 
. de même dans un délai de 15 jours à compter 
.de la date ou la no'tification lui sera parvenue. 

Art. 12. La Commission Permanente de 
Conciliation aura pour tàche d'élucider les 
questions en litige, de recueillir à eet effet 
-toutes les informations utiles par voie d'en
quête ou autrement et de s'efforcer de con
cilier les Parties . Elle pourra, après examen 
de !'affaire, exposer atix Parties les termes 
de !'arrangement qui. lui paraîtrait convenable, 
.et, s'il y a lieu , leur impartir un délai pour 
_se prononcer. 

A la fin de ses travaux, la Commission 
.dressera un rapport qui en constatera Ie ré
)lultat et <lont un exemplaire sera remis à cha
,cune des Parties. 

Les Parties ne seront jamais liées par leo 
.considérations de fait, de droit ou autres aux
quelles la Commission se sera arrêtée. 

Sous réserve de la disposition de l'article 
6 alinéa 3, les travaux de la Commission de
vront, à moins que les Part ies en conviennent 
.d ifféremment, être terminés dans un délai de 
J, ix mois à compter du jour ou la Commission 
aura été sa isie du litige. 

Art. 13. A moins de stipul ations spéciales 
contraires, la Commission P ermanente de Con
.ciliation règlera elle-même sa procédure qui, 
dans tous les aas, devra êtra contradictoire. 
En matière d'enquêtes, la Commission, si elle 
n'en décide autrement à l'unanimité, se con
formera aux dispositions du Titre III (Com
mission internationale d'enquête) de la Con
vention de la Haye du 18 octobre 190'l pour Ie 
règlement pacifique des conflits internationaux. 

Art. 14. L a Commission Permanente de 
Concil iation se réunira, sauf accord contraire 
entre les Parties, au lieu désigné par son 
Président. 

Art. 15. Les travaux de la Commission Per
manente de Conciliation ne sont publics qu'en 
vertu d'une décision prise par la Commission 
avec l'assentiment des Parties. 

L es Hautes Parti es contractantes s' engagent 
à ne pas publier Ie résultat des travaux de la 
Commission sans s'être préalablement consul
tées. 

Art. 16. L es Parties seront représentées 
auprès de la Commission Permariente de Con
ciliation par des agents ayant missibn de ser
vir d'intermédia ires entre elles et la Commis-
ion; elles pourront, en outre, se faire assister 

par des conseils et experts no=és par elles 
à eet effet et demander l' audition de toutes per
sonnes dont Ie témoignage leur paraîtrait utile. 

La Commission aura, de son cóté, la faculté 
de demander des explications orales aux agents, 
consei ls et experts des deux Parties, ainsi qu'a 
toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire 
comparaître avec l'assentiment de leur Gou
vernement. 

Art. 17. Sauf dispositions contra ires du pré
eent Traité, les décisions de la Commission 
Permanente de Conciliation seront prises à 
la majorité des voix. 

La Commission ne pourra prendre de déci-

sion portant sur Ie fond du différend que si 
tous les membres ont été dûment convoqués 
et si Ie Président et deux membres au moins 
sont présents. Dans Ie cas ou trois membres 
seulement et Ie Président seraient présents, 
la voix du Président sera définitive . 

A1·t. 18 . Les Hautes Parties contractantes 
s'engagent à faciliter les travaux de la Com
miss ion Permanente de Concil iation et, en 
particulier, à assurer à celle-ci l'assistance de 
leurs autorités compétentes, à lµi fournir dans 
la pi us large mesure possible tous documents 
et informations utiles et à prendre les mesures 
nécessaires pour permettre à la Commission 
de procéder sur leur territoire à la citatioo et 
4' l'audition de témoi-ns ou d'experts et à des 
transports sur les lieux. 

Art. 19. Pendant la · durée des travaux de 
la Commission Permanente de Conciliation, 
chacun des Commissaires recevra une indem
ni té dont Ie montant sera arrête d'un commun 
accord entre les Hautes Parties contractantes 
qui en supporteront chacune une part égale . 

Art. 20. Dans tous les aas et notamment si 
1 a question au sujet de I aquelle les Parti es 
sont divisées résulte d'actes déjà effectués ou 
sur Ie point de !'être, la Cour Permanente de 
J ustice internationale statuant conformément 
à l 'art icle 41 de son Statut ou, selon Ie cas, Ie 
Tribunal arbitral, indiqueront dans Ie plus 
bref délai possible quelles mesures provisoires 
doivent être prises; la Commission permanente 
de Conciliation pourrá, s'il y a lieu, agir de 
même après entente les Parties. 

Chacune des Hautes Parties contractantes 
s' engage à s' abstenir de toute mes ure suscep
tible d'avoir une répercussion préjudiciable à 
l 'exécution de la décision ou aux arrangements 
qui seraient proposés par la Commission per
manente de Conciliation et, en général, à ne 
procéder à aucun acte de quelque nature qu'il 
soit susceptible d'aggraver ou d'étendre Ie 
différend. 

Art. 21. L e présent Traité reste applicable 
entre les Hautes Parties contractantes encore 
que d'autres Puissances aient également un 
intérêt dans Ie différend. 

Art. 22. Si quelque contestation venait à 
surgir entre les Hautes Parties contractante, 
relativement à l' interprétation du présent 
Traité, cette contestation serait portée <levant 
la Cour Permanente de Justice internationale 
suivant la procédure prévue dans l 'article 4 
a linéa 2. 

Art. 23. Le présent Traité sera ratitié. Les 
ratifications en seront échangées à La Haye 
auss itót que faire se pourra. 

Art. 24. Le présent Traité entrera en vi
gueur dès !'échange des ratifications et aura 
une durée de dix ans à compter de son entrée 
en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois 
avant l' expiration de cette période, il sera 
considéré comme renouvelé tacitement pour 
une nouvelle période de cinq ans et ainsi de 
sui te. 

Si lors de l'expiration du présent Traité. 
une ' procédure quelconque en vertu de Ct, 

Trai té se trouvait pendante <levant la Com
mission P ermanente de Conciliation, <levant la 
Cour Permanente de Justice internationale ou 
<levant Ie Tribunal d'arbitrage, cette procé-
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dure serait poursuivie jusqu'à son achèvement. 
Art. 25. Dès l 'entrée en vigueur du présent 

Traité, l a Convention d'arbitrage conclue en
tre la France et les Pays-Bas Ie 6 avril 1904 
et prorogée par la Convention du 29 décembre 
1909, sera considérée comme abrogée. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires susnom
més ont signé Ie présent Traité et y ont apposé 
leurs cachets . 

Fait à Genève en double exempl ire Ie dix 
mars mille neuf cent vingt huit. 

Beelaerts va n Blokland. 
(L.S.) 

A. Briand. 
H enri Fromageot. 

(L.S. (L.S.) 

PROTOCOLE. 

Les Hautes Parties contractantes sont d'ac
cord pour reconnaître que la dispositions de 
l'article l er du Traité d'arbitrage signé en 
date de ce jour, tout en étant applicable à 
des litiges d'une origine antérieure à sa con
'clusion, ne saurait justifier l a présentation ou 
Ie renouvellement de réclamations relatives à 
des fa its anciens, qui appartiennent au passé 
et qui ne sont actuellement l 'objet d' aucune 
contestation entre les deux Gouvernements. 

Beelaerts van Blokland. 
(L . S.) 

A. Briand. 
Henri Fromageot. 

(L.S. (L.S. ) 

21 December 1928. WET, houdende wijziging 
van het vierde hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor het dienstjaár 1927. S. 468. 

21 Decem ber 1928. WET, houdende naturali
satie van G. G. Bode en 20 anderen. S. 
469. 

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

dat Geo,·y Gerha1·d Bode en 20 anderen aan 
Ons een verzoek om natural isatie hebben in
gediend, met overlegging - voor wat betreft 
de in artikel 2 genoemden voo1· zooveel doen
lijk - van de bewijsstukken, bedoeld in art. 3 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
n°. 268) op het N ederlanderschap en het in
gezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1920 ($taatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

·wordt bij deze verleend aan : 
1°. Ge01·y Gerhard Bode, geboren te Keu

len (Pruisen) den 14 Juli 1899, kantoorbe
diende, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland; 

2°. Giuseppe Francesco Cattaneo , geboren 
te Stuttgart (Württembery) den 2 Juli 1876, 
industrieel, wonende te Hilversum, provincie 
N oordholland; 

3°. Anna Maria Claessen, geboren te Hüls 
(Pruisen) den 20 November 1886, naaister, 
wonende te St . Tönis (Pruisen); 

4°. Jan P ieter L eonard H ern,anus Cornips, 
geboren te B ery en Terblijt (Limbury) den 7 
April 1885, handelsreiziger, wonende te Amby, 
provincie Limbury; 

5°. Margaretha Elisabeth Fendel, geboren 
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te Keul en (Pruisen) den 7 ·Maart 1895, zonder 
beroep, wonende te Mainz a/d Rijn (Pruisen); 

6°. Dawid Hajda, geboren te B endzin (Po
len ) den 1/13 October 1891, reiziger, wonende 
te 's-Gravenhaye, provincie Z uidholland; 

7°. H ermann R ichard Gustav H ass, geboren 
te Erfurt (Pruisen) den 31 Augustus 1888, 
pol iti eopziener der l ste klasse bij de alge
meene politie, wonende te Medan (Neder
land:ich-lndië); 

8°. Elisabeth Rosalie H ühn, geboren te 
Amsterdam (Noo.rdholland) den 18 Juli 1893, 
kantoorbediende, wonende te Amsterdam, pro
vincie N oordholland; 

9°. Werner Otto Klipp, geboren te Lanyen
weddingen (P ruisen) den 30 Juni 1871, 
leeraar, wonende te H aa1·l em, provincie Noord
holland; 

10°. Maria Katharina Maessen, geboren te 
Düsseldor f (Pruisen) den 3 Augustus 1889, 
schoonmaakster, wonende te Düsseldorf (Prui
sen); 

11°. Chaim Szajnok (Scheinok), geboren te 
Wilczawola (Polen) den 10 Januari 1894, 
koopman, wonende te 's-Grav enhage, provincie 
Zuidholland; 

12°. l zrael Mordka Schnall, geboren te 
Tarnobrzey (Polen) den 7 December 1884, 
koopman, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

13°. Aloijsius Franciscus J acobus Uppen
kamp, geboren te Tilburg (Noordbrabant) den 
16 Juni 1901, R.-K. priester, wonende te 
Wo erden, provincie Zuidholland; 

14°. H enri François Louis Vanvlodrop, ge 
boren te Luik (Belyië) den 24 September 1871, 
schoenmaker, wonende te K1·efeld (P ruisen); 

15°. Klara Witbrock, geboren te Hagen 
(Pruisen) den 7 Maart 1892, zonder beroep, 
,rnnende te Hayen (Pruisen). 

2. Met afwij king van het bepaalde bij art. 
3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 De
cember 1892 (Staatsblad n° . 268) op het Ne
derlanderschap en het ingezetensch ap, laatste
l ijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1 °. Gerrit H endrik Büter, geboren te Tub
be·rgen (Overijssel) den 28 October 1900, land
bouwer, wonende te Manderveen, gemeent;e 
'l'ubb eryen, provincie Overijssel; 

2°. H erman H indriksen, geboren te Tub
beryen (Overijssel) den 29 Mei 1900, land
bouwer, wonende te Manderveen, gemeente 
Tub beryen, provincie Overijssel; 

3°. Ernst Friedrich Nayel, geboren te W et
tin (Duitschland) den 17 Augustus 1867, win
kelier, wonende te Zutphen, provincie Gelder
land; 

4°. Arnoldus Otten, geboren te Groesbeek 
(Gelderland) den 24 Mei 1898, arbeider , wo
nende te Groesbeek, provincie Gelderland; 

5°. J ohannes J acobus Maria Poelmann, ge
boren te Amsterda1n (Noordholland) den 12 
J anuari 1898, koopman, wonende te A mster
dam, provincie N oordholland. 

-3. Met uitbreiding van het bepaalde bij art. 
6 van de wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268) op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 955), 
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wordt bij deze de hoedanigheid van N ederlan
der verleend aan Alfredo Giovanni Cattaneo, 
geboren te B erlijn (Pruisen) den 23 April 1907, 
technisch student, tijdelijk verblijvende te Zü
rich ( Zwitserland). 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 21sten 

December 1928. 
WILHELM! A. 

De Minister van J ustitie, J. Don n er. 
(Uitgeg. 28 Deçe11,ber 1928.) 

21 D ecember 1928. WET, houdende naturali 
satie van L. G. van Aaken en 19 anderen. 
S. 470. 

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

dat Lambert Gerhard van Aaken en 19 ande
ren aan Ons een verzoek om naturalisatie 
hebben ingediend, met overlegging - wat be
treft de in artikel 2 genoemden voor zooveel 
doenlijk - van de bewijsstukken, bedoeld in 
art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staats
blail n°. 268) op het N ederl anderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1920 (Staatsblail n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Lambert Ger hard van Aaken, geboren 

te Emmerik (Pruisen) den 12 Maart 1891, 
stoker, wonende te Emmerik (Pruisen); 

2°. Karl Albert Bazlen, geboren te Zürich 
(Zwitserland) den 20 Mei 1903, ingenieur, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land; 

3°. Maria Magdal ena B eckers, weduwe van 
Ka,·el Hub ert Antoon Loven, geboren te Aken 
( Pruisen) den 4 September 1887, zonder be
roep, wonende te Aken (Pruisen); 

4°. Wilhelm Johann Cox, geboren te Düs
seldorf (Pruisen) den 16 Februari 1894, kleer
maker, wonende te Düsseldorf (Pruisen); 

5°. Christian Ermers, geboren te H assum 
(Pruisen) den 1 April 1877, arbeider, wonende 
te Vornick bij W eeze (Pruisen) ; 

6°. Karl August H ermann Geertz , geboren 
te Düsseldorf (Pruisen) den 11 Juli 1875, 
koopman, wonende te Haarl em, provincie 
N oordholland; 

7°. Adam Hautmann, geboren te Ho engen 
(Pruisen) den 18 Juni 1889, mijnwerker, wo
nende te Gladbeck (Pruisen); 

8°. ]ossi/ (Joseph} Rouvine H ellman, ge
boren te Olchanitza (Rusland) den 20 Sep
tember/3 October 1887, kantoorbediende, wo
nende te Groningen, provincie Groningen; 

9°. Carl P eter van den Hoogen, geboren te 
Kervendonk (Pruisen) den 3 April 1899, ar
beider bij de ederlandsche spoorwegen, wo
nende te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

10°. Boris lgnatow (lgnatoff}, geboren te 
Moskou (Rusland) den 31 J anuari/13 Februari 
1904, koopman, wonende te Amsterdam, pro
vincie N oordholland; 

11 °. Alfred Jakob Kranich, geboren te 
Danzig (Duitschland) den 25 Juli 1856, zonder 

beroep, wonende te Nijmegen, provincie Gel
derland; 

12°. Heinrich Friedrich H er,nann Kroll , 
geboren te Uslar (Pruisen) den 19 Maart 1900, 
bankbeambte, wonende te Amsterda,n, provin
cie Noordholland; 

13°. Elisabeth Lüder, geboren te Gadoen
gan (Nederlandsch-lndië) den 10 Augustus 
1896, boekhoudster, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

14°, Wilhelm Franz Adolf M eier, geboren 
te Apolda (Duitschland) den 31 October 1878, 
hotelhouder, wonende te D omburg, provincie 
Ze eland· 

15°. Maria Sybilla Peeters, geboren te 
Kirspelwaldniel (Pruisen) den 12 September 
1895, naaister, wonende te Rheindahlen (Prui
sen); 

16°. Maria Catharina Schorowsky, geboren 
te Buer (Pruisen) den 13 Januari 1894, onder
wijzeres, wonende te B ergharen, provincie 
Gelderland; 

17°. Juda W einstock, geboren te Ulanow 
(Polen) den 2 April 1886, koopman, wonende 
te 's.Gravenhage, provincie Zuidholland; 

18°. B enedikt Wesseling, geboren te Lan
gen, gemeente Lengerich (Duitschland) den 
1 April 1860, kleermaker, wonende te Ensche
dé, provincie Overijssel. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzi gd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1 °. Johan B üter, geboren te Tubb ergen 
(Overijssel) den 30 Juli 1897, arbeider, wo
nende te Manderveen, gemeente Tubb ergen, 
provincie Overijssel; 

2°. Catharina Freese, geboren te Amster
dam (Noordholland) den 3 Januari 1900, kan
toorbediende, wonende te A ,nsterdam, provin
cie N oordholland. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 21sten 

December 1928. 
WILHELMINA. 

De M inister van Justitie, J. Don n er_ 
( Uitgeg. 28 December 1928.) 

21 D ecember 1928. WET, houdende naturali
satie van P . Augustijn en 19 anderen. 
S. 471. 

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

dat P eter Augustijn en 19 anderen aan Ons 
een verzoek om naturalisatie hebben inge
diend, met overlegging van de bewijsstukken, 
bedoeld in art. 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268) op het ederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk gewij
zigd bij de wet van 31 December 1920 (Staats
blad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander: 

wordt bij deze verleend aan: 
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1°. Peter Augustijn, geboren te Brooklyn 
(Vereenigde Staten van Amerika) den 5 De
cember 1892, bakker, wonende te Roosen<laal, 
gemeente Roosendaal en Nispen, provincie 
N oordbrabant; 

2°. Peter Joseph Beulen, geboren te Oden
kirchen (Pruisen) den 1 Maart 1896, spin
meester, wonende te Odenkirchen (Pruisen); 

3°. Ma,·ia J osefa Cools, geboren te Richte
rich (Pruisen) den 4 December 1889, zonder 
beroep, wonende te Richterich (Pruisen); 

4°. Carl Richard Fischer, geboren te Wald
dorf ( Pruisen) den 10 Januari 1891, politie
opziener der l ste klasse, wonende te Wonosari 
( N ederlandsch-l ndië); 

5°. Karl Franz Hermann Gustav Gruner, 
geboren te Dresden (Saksen) den 4 Augustus 
1873, zonder beroep, wonende te Aerdenhout, 
gemeente Bloemendaal, provincie Noordhol
land; 

6°. Marcus Grunwerg, geboren te Kolo-
1nyja ( P olen) den 5 Maart 1903, electricien, 
wonende te Oss, ·provincie Noordbrabant; 

7°. Eugen Richard Julius Gunke/,, geboren 
te Sondershausen ( 'l'hüringen) den 11 October 
1880, procuratiehouder, wonen<_le te Weltevre
den (Nederlandsch-lndië); 

8°. Victor Heinrich J oseph Haas, geboren 
te Rotterdam (Zuidholland) den 9 Januari 
1876, pensionhouder, wonende te 's-Graven
hage, provincie Zuidholland; 

9°. Jan Mathijs Kunnen, geboren te Molen,. 
B eersel (België) den 19 December 1872, ·land
bouwer, wonende te St:ra,nproy, provincie 
N 001·db1·abant; 

10°. Stephanie Alexandrina Landsvater, 
geboren te Rotterdam (Zuidholland) den 7 De
cember 1906, kloosterzuster, wonende te Esch, 
provincie Noordbrabant; 

11 °. Henri J oseph Englebert Liesens, ge
boren te Rotterdam (Zuidholland) den 11 
Augustus 1894, handelsreiziger, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidholland ; 

12°. Elisa bint Salman, weduwe van R ichard 
Charles Keun van H oogerwoerd, geboren te 
Bagdad, eenigen tijd voor den 1 Juni 1850, 
zonder beroep, wonende te Parijs (Frankrijk); 

13°. Anna Maria Souren, geboren te Rheydt 
(Pruisen) den 25 Maart 1894, fabrieksarbeid
ster, wonende te Rheydt (Pruisin); 

14°. Gertrud Souren, geboren te Viersen 
(Pruisen) den 19 Augustus 1896, fabrieksar
beidster, wonende te Rheydt ( Pruisen); 

15°. Andreas August Stegmann, geboren te 
Maagdenburg-Sudenburg (Duitschland) den 10 
September 1873, metselaar, wonende te Hel
der, provincie Noordholland; 

16°. Wilhelm Johann Engelbert Uetens, ge
boren te Crefeld (Pruisen) den 23 December 
1886, schoenmaker, wonende te Crefeld (Prui
sen); 

17°. J ohann Gerhardus Verhülsdonk, gebo
ren te Wardhausen (Pruisen) den 11 Juni 
1894, arbeider, wonende te Nütterden ( Prui
sen); 

18°. Wilhelm Vervoort, geboren te Emme
rik (Pruisen) den 30 Maart 1892, zonder be
roep, wouende te Commerden bij Erkelenz 
(Pruisen); 

19°. Ernst Winter, geboren te Praag (Tsje
cho Slowakije) den 19 October 1891, makelaar 

in rubber, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

20°. Jo ost Adriaan van Witzenburg, gebo
ren te Brussel (België) den 23 Juli 1893, as
sistent chef hofmeester, wonende te Schaer
beek (B elgië). 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkond iging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 21sten 

December 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justiti e, J. Don n er. 
(Uitgeg. 28 D ecember 1928.) 

21 D ecember 1928. WET, houdende naturali
satie van J. S. Barber en 19 anderen. S. 
472. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te ~veten: 
Alzoo W ij in overweging genomen hebben, 

dat Jakqb Samson Barber en 19 anderen aan 
Ons een verzoek om naturalisatie hebben inge
diend, met overlegging - wat betreft de in 
artikel 2 genoemden voo,· zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 
268) op het Nederlanderschap en het ingeze
tenschap, laatstelij k gewijzigd bij de wet van 
31 December 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Jakob Samson Barber, geboren te Wie

liczka (Polen) den 23 Februari 1896, koop
man, wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

2° . Charles Jean Be1"Tiard, geboren te Ge
nève (Zwitserland) den 5 December 1876, wd. 
directeur van Landbouw, ijverheid en Han
del, wonende te Buitenzorg (Nederlandsch
lndië); 

3°, Johann Friedrich Ottomar B ertling, 
geboren te Twistringen (Pruisen) den 3 Sep
tember 1870, adjunct-administrateur bij de 
Volkscredietbank, wonende te Sigli (Neder
landsch-lndië); 

4°. J ohann Rüttger Albert van Canipen, 
geboren te Niel (Pruisen) den 8 Maart 1895, 
arbeider, wonende te Niel (Pruisen); 

5°. Maria Magdalena Feller, geboren te 
Kirspelwaldniel (Pruisen) den 11 Juli 1895, 
fabr ieksarbeidster, wonende te Hardt (Prui
sen); 

6°. Gerhard Johann H einrich H endrichs, 
geboren te Elb erfeld (Pruisen) den 12 April 
1885, procuratiehouder, wonende te Amster
dam, provincie N oordhollnnd; 

7°. Maria Kühnen, geboren te Ke,·vendonk 
(Pruisen) den 16 Februari 1895, huishoudster, 
wonende te Goch (Pruisen); 

8°. Maria Elisabeth Lai,terbach, weduwe 
van Gerhard van :Megen, geboren te Laa,· 
(Pruisen) den 12 Januari 1867, zonder be
roep, wonende te Bochum (Prttisen); 

9°. Wilhelmus Theodorus Mee,·ts, geboren 
te 's-Gravenhage (Zuidholland) den 7 Februari 
1894, kapper, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland; 

10°. Maria Hubertina Molls, geboren te 
Odenkirchen (Pruisen) den 29 April 1885, 
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fabr ieksarbeidster, wonende te Odenkirchen 
(Pruisen); 

11 °. Dr. Franz Carl August Philips, gebo
ren te Aken (Pruisen) den 29 December 1868, 
leeraar, wonende te Oostburg, provincie Zee
land; 

12°. Albert Maria Hub ert Savelberg, ge
boren te Nothberg (Pruisen) den 24 Februari 
1889, landbouwer, wonende te E 1·be1·icher Hof 
(Pruisen); 

13°. Sa1nuel Sol,nanovitz, geboren te Rot
terda,n (Zuidholland) den 15 Augustus 1898, 
koopman, wonende te Rotterda,n, provincie 
Zuidholland; 

14 °. Gert Stegink, geboren te Frensdorf 
(Pruis e-n) den 12 September 1895, fabrieks
arbeider, wonende te Schüttorf (Pruisen); 

15°. Joseph Verhulsdonk, geboren te Düf
f elward (Pruisen) den 8 November 1895, fa
brieksarbeider, wonende te Nütterden (Prui
sen); 

16°. A 1nalie Busch, weduwe van Gerrit Ver
sluis, geboren te Essen (Pruisen) den 15 April 
1867, zonder beroep, worlende te Essen-Alte
nessen (Pruisen); 

17°. H einrich Ger hard Versteegen, geboren 
te Elten ( Pruisen) den 15 December · 1887, 
landbouwer, wonende te Elten (Pruisên). 

2. Met afwij king van het bepaalde bij art. 
3, vierde lid, onder 3°. , der wet van 12 De
cember 1892 (Staatsblad n° . 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955). wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. I srael Chai,n Cahn geboren te Hanno
ver (Duitschland) den 22 becember 1876, kan
toorbed iende, wonende te Rotterda1n, provincie 
Zuidholland; 

2°. Johan Bernard Linne,nan, geboren te 
E1n1nen (Drenthe) den 28 Juni 1897, veen
arbeider, wonende te Ba,·gercornpascuurn, ge
meente Ernrnen, provincie Drenthe; 

3°. H onorius Slabbaert, geboren te Sint
Jansteen (Zeeland) den 3 Augustus 1897, sto
ker, wonende te Axel, provincie Zeeland. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 21sten 

December 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie , J. Don n er. 
(Uitg eg. 28 Decernber 1928.) 

21 Decernber 1928. WET, houdende naturali
satie van W. 0. C. Blietz en 19 anderen. 
s. 473. 

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

dat Willij Oscar Carl Blietz en 19 anderen 
aan Ons een verzoek om naturalisatie hebben 
ingediend, met overlegging - wat betreft de 
in artikel 2 genoemden voor zooveel doenlijk 
- van de bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 
268) op het Nederlanderschap en het inge
zetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
31 December 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Art. l. De hoedanigheid van Nederlander 
wordt bij deze verleend aan: 

1 °. Willij Oscar Carl Blietz, geboren te 
Schneidernühl (Pruisen) den 7 November 1875, 
werktuigkundige, wonende te L eiden, provincie 
Zuidholland; 

2°. H enry Willia,n Leonard Cochius, ge
boren te Arnhe11, (Gelderland) den 27 Mei 
1878, schrijver, wonende te Uccle bij Brussel 
(België); 

3°. Adolphe Larnbertus Louis Desrnit, ge
boren te Arnsterda,n (Noordholland) den 1 
November 1895, inspecteur bij den gemeente
lijken telefoondienst, wonende te Arnsterda,n, 
provincie N oordholland; 

4°. Gerhard Wilhel,n Hos, geboren te Grieth 
(Pruisen) den 24 Februari 1897, zuivelknecht, 
wonende te G1-ietherort (P1·uisen); 

5°. Wilhelrnina Klara Hos, geboren te 
Grieth (Pruisen) den 3 Sepember 1895, zon
der beroep, wonende te Grietherort (Pruisen); 

6°. Chaskiel Landau, geboren te Chrzanow 
(Polen) den 19 April 1878, kóopman, wonende 
te Rotterda.1n, provincie Zuidholland; 

7°. Joannes Bernardus Wilhelrnus Marie 
Linders, geb01:.9n te Dordrecht (Zuidholland) 
den 26 Maart 1894, koopman, wonende te 
D o1·drecht, provincie Zuidholland; 

8°. EJubert Joseph Gerhard M eul enberg, 
geboren te Aken (Pruisen) den 17 November 
1886, koopman, wonende te Rheydt (P1·uisen); 

9°. Johann Thornas Muris, geboren te 
Bäck°ershof, gemeente Merscheid (Pruisen) den 
7 Augustus 1856, melkknecht, wonende te 
Fischeln (Pruisen); 

10°. J ohann Hubert Pauwen, geboren te 
Breyell (Pruisen) den 2 Juli 1895, fabrieks
arbeider, wonende te Lobberich (Pruisen); 

11 °. Willern Reg gers, geboren te Heer 
(Lirnburg) den 19 Juli 1901, hoedenmaker, 
wonende te M aast1-icht, provincie Lirnburg; 

12°. Stephan Franz Josef Rohr, geboren te 
Weenen (Oostenrijk) den 21 September 1896, 
2de-stuurman bij de Koninklijke Paketvaart 
Maatschappij , wonende te Weltevreden (Neder
landsch-lndië); 

13°. Karl Ulrich Seige, geboren te Poesz
neck (Thü1·ingen) den 24 Maart 1880, koop
man, wonende te M edan (Nederlandsch-lndië); 

14 °. Friedrich Vetter, geboren te A 1nster
darn (Noordholland) den 4 Juni 1894, werk
tuigkundige, wonende te Arnsterdarn, provincie 
N oordholland; 

lfr0
• P eter Hub ert Josef Vincken, geboren 

te Aken (Pruisen) den 18 December 1891, 
werkman, v•onende te Aken (Pruisen); 

16°. Julien Fréderic Charles Weerts, gebo
ren te Tilburg (Noordbrabant) den 16 Augus
tus 1896, reiziger, wonende te T ilburg, pro
vincie N oordbrabant; 

17°. Fe,·dinand Wolf, geboren te Nieuwer
A1nstel (Noordholland) den 8 Mei 1889, zon
der beroep, wonende te Nijrnegen, provincie 
Gelderland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij art. 
3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 De
cember 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955) , wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 
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1°. Wilhelmus Johannes B eckmann, gebo
ren te Enschedé (Overijssel) den 9 December 
1895, handelsbediende, wonende te Utrecht, 
provincie Utrecht; 

2°. Gerrit Egbertus Sligt, geboren te En
schedé (Overijssel) den 7 Augustus 1899, koop
man, wonende te Enschedé, provincie Overijs
sel · 

3'0 • Johan Frans Steinmann, geboren te 
Venlo (Limburg) den 21 F ebruari 1895, kleer
maker, wonende te Venlo, provincie Limburg. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkond iging. 

Lasten en bevelen, énz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 21sten 

December 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. Don n er. 
(Uitgeg . 28 December 1928.) 

21 December 1928. WET tot aanwijzing van 
den tak van Rijksdienst, omvattende de 
Algemeene Landsdrukkerij , voor een be
heer als bedoeld in Artikel 88 der Comp
tabiliteitswet (Staatsblad 1927, n° . 259) . 
s. 474. 

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

dat het wenschelijk is den tak van Rijksdienst, 
omvattende de Algemeene Landsdrukkerij, 
voor een beheer, als bedoeld in artikel 88 der 
Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259) 
aan te wijzen ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. De tak van Rijksdienst, omvattende 

de Algemeene Landsdrukkerij, hier verder ge
noemd het Staatsbedrij f der Algemeene Lands
drukkerij, wordt, aan te vangen met het dienst
jaar 1929, aangewezen voor een beheer, als 
bedoeld in artikel 88 der Comptabiliteitswet 
(Staatsblad 1927, n°. 259). 

2. Op 1 Januari 1929 vervalt de wet van 
21 December 1914 (Staatsblad n°. 579), met 
dien verstande, dat Ons de bevoegdheid blijft 
voorbehouden om, totdat de dienst 1928 van 
het Staatsbedrijf der Algemeene Landsdruk
kerij is afgesloten, die wet, voor zooveel voor 
de afwikkeling van dien dienst noodig is, in 
stand te houden. · 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 21sten 

December 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, J . B. Kan. 

De Minister van Financiën, d e G e e r. 
(Uitgeg. 3 Janua,·i 1929.) 

21 December 1928. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen, erfdienstbaarheden of ande
re zakelijke rechten, noodig voor het ver
breeden en doortrekken van verschillende 
straten in de gemeente Enschedé. S. 475. 

21 December 1928. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen, erfdienstbaarheden of ande
re zakelijke rechten, noodig voor verbree
ding en verlegging van den weg van Dijk
huizen naar Rogat (verbindingsweg tus
schen de gemeenten Ruinerwold en de 
W ijk) te Ruinerwold. S. 476. 

21 December 1928. vVET, houdende toelating 
van bezitters van het diploma, bedoeld in 
het Koninklijk Besluit van 21 December 
1923, n°. 16, tot de examens in de ver
eenigde faculteiten der rechtsgeleerdheid 
en der letteren en wijsbegeerte. S. 477. 

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

dat het wenschelijk is de rechten te regelen, 
die verbonden zu llen zijn aan het bezit van 
het vóór 1930 verworven einddiploma der hoo
gere burgerscholen met vierjarigen of vijf
jarigen cursus, bedoeld in het Koninklijk be
sluit van 21 December 1923 n°. 16 (Staats
courant n°. 249), voor zooveel aangaat cle toe
lating tot de examens in de vereenigde facu l
teiten der rechtsgeleerdheid en der letteren 
en wijsbegeerte betreffende de studie van den 
Oostindischen Archipel; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Eenig artikel . 

Behalve de getuigschriften , opgesomd in ar
tikel 133, tweede lid , der Hooger-onderwijs
wet, geeft ook het vóór 1930 en, bij eerste her
haling van het eindexamen na afwijzing, het 
vóór 1931 verworven diploma wegens met gun
stig gevolg afgelegd eindexamen der hoogere 
burgerscholen met vierjarigen of vijfjarigen 
cursus, bedoeld in het Koninklijk besluit van 
21 December 1923, n°. 16 (Staatscourant n°. 
249), recht tot het a fleggen van de examens in 
de vereenigde faculteiten der rechtsgeleerd
heid en der letteren en wijsbegeerte betreffen
de de studie van den Oostindischen Archipel. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 21sten 

December 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

Waszink. 
(Uitgeg. 28 Januari 1929. ) 

21 December 1928. WET tot vaststelling van 
het eerste hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1929. S. 478. 

Titel A. De gewone dienst wordt . vastge
steld op f 1,850,000. 

Titel B . De kapitaaldienst op nihil. 
Geheel e dienst op f 1,850,000. 

21 D ecember 1928. WET tot vaststelling van 
het zevende hoofdstuk A der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1929. S . 479. 

Titel A . De gewone à,ienst wordt vastge
steld op f 82.018,838. 

Titel B. De kapitaaldienst op f 107,235,000. 
Geheele dienst op f 189,253,838. 
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21 December 1928. WET tot aanwijzing van 
de middelen tot dekking van de uitgaven, 
begrepen in de Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1929. S. 480. 

21 December 1928. WET, houdende goed
keuring van den onderhandschen verkoop 
van domeingrond te Heerlen aan het 
Roomsch-Katholiek Kerkbestuur van het 
rectoraat St. Barbara te Treebeek-Heerlen. 
S. 481. 

21 December 1928. WET, houdende goedkeu
r ing van den onderhandschen verkoop, aan 
de gemeente Rotterd.am, van de waterop
pervlakte, langs den rechteroever van de 
Nieuwe Maas, beneden de Keilehaven te 
Rotte,·d.am. S. 482. 

21 December 1928. WET, houdende aanwij
zing van den tak van Rijksdienst, omvat
tende de Rijksmunt, voor een beheer als 
bedoeld in artikel 88 der Comptabiliteits
wet (Staatsblad 1927 n°. 259). S. 483. 

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

dat het wenschelijk is, den tak van Rijksdienst 
omvattende de Rijks Munt, voor een beheer, 
als bedoeld in artikel 88 der Comptabiliteits
wet (Staatsblad 1927, n°. 259) aan te wijzen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De tak van Rijksdienst, omvattende 

de Rijksmunt, hier verder genoemd het Staats
muntbedrijf, wordt, aan te vangen met het 
dienstjaar 1929, aangewezen voor een beheer, 
als bedoeld in artikel 88 der Comptabiliteits
wet (Staatsblad 1927, n°. 259). 

2. Op 1 Januari 1929 vervalt de wet van 
31 October 1912 (Staatsblad n°. 331), met 
dien verstande, dat Ons de bevoegdheid blijft 
voorbehouden om, totdat de dienst 1928 van 
het Staatsmuntbedrijf is afgesloten, die wet, 
voor zooveel voor de afwikkeling van dien 
dienst noodig is, in stand te houden. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 21sten 

December 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, de Geer. 
(Uitgeg. 15 Jan. 1929.) 

21 December 1928. WET tot wijziging van 
het tweede hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1927. (Diverse onder• 
we,·pen.) S. 484. 

21 December 1928. WET tot wijziging en 
verhooging van het achtste hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1928. 
S. 485. 

21 December 1928. WET tot wijziging van 
het achtste hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1927. S. 486. 

21 December 1928. WET, houdende verkla
ring van het a lgemeen nut der onteigening 
van perceelen, erfdienstbaarheden en an
dere zakelijke rechten, noodig voor de ver
breeding van de Langestraat en de Del
denerstraat in de gemeente H engelo (0.). 
s. 487. 

21 December 1928. WET tot aanvulling en 
verhooging van het negende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1928. 
(Deelneming aandeelen-kapitaal Konink
lijke Luchtvaart-Maatschappij.) S. 488. 

21 December 1928. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten be
hoeve van verdere uitbreiding van de bo
vengrondsche werken van de Staatsmijn 
Maurits. S. 489. 

21 December 1928. WET, houdende voorzie
ning in de behoefte aan kasgeld voor den 
Indischen dienst hier te lande gedurende 
het jaar 1929. S. 490. 

21 December 1928. BESLUIT tot nadere ver
lenging van de schorsing van de besluiten 
van den Raad der gemeente Doetinchem 
van en 11 Februari 1928, onderschei
denlijk strekkende tot het verleenen, in
gaande 9 Februari 1928, van oneervol 
ontslag aan G. Piete,·son als directeur van 
het gemeentelijk gasbedrijf en tot ontzeg
ging aan den ontslagen gasdirecteur van 
den toegang tot de terreinen en gebouwen 
van de gasfabriek der gemeente, geduren
de den termijn, verloopende tusschen het 
ontslag en de beslissing ter zake van de 
gevraagde vernietiging. S. 491. 

V erlengd tot 8 Februari 1929. 

21 December 1928. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Koninklijk Besluit van .f 
October 1920 (Staatsblad n°. 773), gew1J
zigd bij het Koninklijk Besluit van 3 
Maart 1924 (Staatsblad n°. 90), tot vast
stelling va n een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld bij artikel 82 der 
Arbeidswet 1919. S . 492. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 7 Novem
ber 1928, n°. 2316, Afdeeling Arbeid; 

Gelet op artikel 82 dér Arbeidswet 1919; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

11 December 1928, n°. 16); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 18 December 1928, n°. 
3176, Afdeeling Arbeid; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ken Ons besluit van 4 October 1920 (Staats
blad n°. 773), gewijzigd bij Ons besluit van 3 
Maart 1924 (Staatsblad n°. 90), tot vaststel
ling van eenen algemeenen maatregel van be-
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stuur, als bedoeld bij artikel 82 der Arbeids
wet 1919, nader te wijzigen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I. In den staat, voorkomende in ar

tikel 1 van Ons besluit van 4 October 1920 
(Staatsblad n°. 773) , gewijzigd bij Ons besluit 
van 3 Maart 1924 (Staatsblad n°. 90), worden 
de volgende wijzigingen aangebracht: 

a. in kolom I, onder B, wordt in plaats van 
,,ontsteking van de beenvliezen, van de ge
,vrichten, van huid en onderhuidcelweefsel ; " 
gelezen: ,,ontsteking van de beenvliezen, van 
de gewrichten, van huid en onderhuidcelweef
sel, met uitzondering van furunkels;"; 

b. in kolom II, onder B, wordt achter de 
woorden: ,, kanker van de huid en kanker
zweren; ", vermeld in kolom I, in plaats van 
" 2°. bedrijven t.ot het raffineeren, di stiHeeren 
of behandelen van petroleum of van uit ruwe 
petroleum of kool teer vervaard igde stoffen 
(o. a. pek) ;" gelezen: ,,2°. bedrijven tot het 
raffineeren, distilieeren of beha ndelen van 
petroleum, van kool teer of van uit ruwe pe
troleum of kool teer vervaardigde stoffen ( o. a . 
pek); ". 

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

Onze Minister van A rbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 21sten December 1928. 

WILHELMINA. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J. R. S I o te m a k e r d e B r u ï n e. 
( Uitgeg. 9 Januari 1929. ) 

21 D ecember 1928. BESLUIT tot w1Jz1grng 
van het Motor- en Rijwielreglement. S. 
493 . 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 27 September 1928, n°. 392, 
afdeeling Waterstaat A ; 

Gezien de Motor- en Rijwielwet en het 
Motor- en Rijwielreglement ; 

Gelet op de door Onzen Minister voornoemd 
overgelegde adviezen van Gedeputeerde Staten 
der provinciën; 

Den R aad van State gehoord (advies van 9 
October 1928, n°. 20) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter voornoemd van 14 December 1928, n°. 381 
afdeeling Wate rstaat A. : 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
het Motor- en Rijwielreglement te wijzigen 

als volgt: 
I. In artikel 2 wordt na het gestelde onder 

b de kommapunt vervangen door een punt en 
vervalt het gestelde onder c. 

II. In het tweede lid van artikel 59 wordt 
aan het slot van het onder c bepaalde de punt 
vervangen door een kommapunt en wordt 
daarna gesteld: 

,,d. ten aanzi en van den dienst der politie
troepen, voorzoover afwijking van het daar 
bepaalde is gelast door den commandant dier 
troepen'' . 

III. Het tweede lid van artikel 79 wordt 
gelezen als volgt: 

,,Bij de aanvrage wordt overgelegd een be
wijs van storting of bijschrij ving op Schatkist
postrekening n°. 1 van het in artikel 15, 
eerste lid, onder 4°. c der bovengenoemde wet 
bedoelde bedrag". 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
ui tvoer ing van dit besluit, dat in het Staats
blad geplaatst en aan den Raad van State in 
afschrift medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 21sten December 1928. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, H. v. d. V egt e. 

(Uitgeg. 23 Januari 1929.) 

21 December 1928. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Koninklijk besluit van den 
22sten September 1909 (Staatsblad n°. 
316) tot uitvoering van artikel 10 der 
Schepenwet. S. 494. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 19 October 1928, n°. 431, 
Afdeeling Vervoer- en Mij nwezen; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
13 November 1928, n° . 20; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 December 1928, La. 
M., Afdeeling Vervoer- en Mij nwezen; 

Gelet op artikel 10 der Schepenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen, dat het Koninkl ijk besluit van 
22 September 1909 (Staatsblad n°. 316), laat
stelijk gewijzigd bij Koninkl ijk besluit van 
30 November 1925 (Staatsblad n°. 458), zal 
worden gewijzigd als volgt: 

Art. I . In artikel 2, lid 1, vervallen de 
woorden "onderinspecteur en" en wordt de 
punt achter "expert" vervangen door : 
,, , scheepsbouwkundig adviseur en scheeps
bouw kund ig ingenieur". 

In lid 2· wordt na "De hoofdinspecteur is" 
ingevoegd: ,,verantwoordelijk voor en". 

Lid 3 wordt gelezen als volgt : 
"De scheepsbouwkundig adviseur en de 

scheepsbouwkundig ingenieur zijn rechtstreeks 
werkzaam onder de bevelen van den hoofd
inspecteur. Aan den hoofdinspecteur worden 
overigens de noodige ambtenaren toegevoegd." 

Art. II. Arti kel 6, lid 1, wordt aldus ge
lezen: 

" Voor het toezicht, met uitzondering van 
dat op de zeevisschersvaartuigen, welke thuis 
behooren in Noord-Holland, behalve de eil an
den Vlieland en T erschelling, Zuid-Holland, 
Zeeland en Noord-Brabant, worden drie dis
tricten gevormd, onderscheidenlijk omvat
tende : 

1°. Noord-H olland, behalve do eilanden 
Vlieland en Terschelling, Zuid-Holland be
noorden de spoorlijn Leiden-Utrecht en 
Utrecht; 

2°. Zuid-Holland bezuiden de spoorlijn Lei-
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den-Utrecht, Zeeland, NoorrZ-Brabant, Li11i
burg en Gelderland met uitzondering van de 
Zuiderzeeplaat.sen; 

3°. Groningen, Friesland, Drenthe en Over
ijssel, de Zuiderzeeplaatsen in Gelde1·land, oe
nevens de eilanden Vlieland en Terschelling." 

In lid 2 van dat artikel, eersten zin, wordt 
achter "N oor,Z.H olland" gevoegd: ,,behalve 
de eilanden Vlieland en Terschelling". 

De tweede zin van lid 2 van artikel 6 ver
valt. Aan dit artikel wordt een derde lid toe
gevoegd, luidende: 

,,3 . De hoofdinspecteur is bevoegd in bij 
zondere gevallen: 

a. aan ambtenaren van het eerste, tweede 
en derde district het toezicht op te dragen op 
tot het vierde district behoorende visschers
vaartuigen in plaatsen, binnen het district, 
waarin hunne standplaats is gelegen; 

b. aan ambtenaren van het vierde district 
het toezicht op te dragen op schepen, geen 
visscheisvaartuigen zijnde, in dat van de on
der a bedoelde districten, waarin hunne stand
plaats is gelegen." . 

Art. III. In artikel 8 wordt de punt aan 
het slot vervangen door: ,, , dan ·wel aan hem 
toegevoegde ambtenaren in een der districten 
werkzaamheden doen verrichten, of deze amb
tenaren ter beschikking van het districtshoofd 
stellen" . 

Art. IV. In artikel 9, lid 5, wordt in plaats 
van "het scheeps- en het machinekamerjour
naal" gelezen: ,,het scheepsdagboek en het 
machinedagboek". 

Na lid 5 wordt een nieuw lid 6 ingevoegd, 
luidende: 
"Ter juiste beoordeeling en toepassing van 
het voorkomende in de artikelen 2 en 4 van 
den algemeenen maatregel van bestuur tot 
uitvoering van de artikelen 5, 9 en 17 van de 
Schepenwet zal zoo noodig, en meer in het 
bijzonder op scheepsbouwkundig gebied, het 
advies van den scheepsbouwkundig adviseur 
of van diens vervanger worden ingewonnen." 

Lid 6 wordt lid 7. 
Lid 7 wordt lid 8, en daarin wordt "brand

spuiten en lenspompen" veranderd in: ,,brand
bluschmiddelen en lensinrichtingen". 

Art. V. In artikel 10, lid 2, wordt aan het 
slot in plaats van "den hoogsten in rang der 
ter plaatse bevoegde ambtenaren der Scheep
vaartinspectie" gelezen: ,,zijn onmiddellijken 
chef". 

Art. VI. In artikel 11, lid 1, wordt de 
punt aan het slot vervangen door: ,,en daar
van geregeld mededeeling te doen aan hun
nen onmiddellijken chef". 

Lid 2 van dat artikel wordt aldus gelezen: 
"De districtshoofden zenden maandelijks een 

afschrift van hunne aanteekeningen en van 
die der onder hunne bevelen dienende amb
tenaren aan den hoofdinspecteur." 

Art. VII. Artikel 12, lid 4, wordt gelezen 
als volgt: 

"Indien een schip uit hun district naar een 
ander wordt .lvergebracht, worden de van dit 
schip beschikbare gegevens aan het betrokken 
districtshoofd overgegeven, waarbij O!J bijzon
derheden wordt gewezen." 

Art. VIII. In artikel 15, lid 1, vervalt in 
regel 5 het woord "dan". Aan dat lid wordt 
eene slotzinsnede toegevoegd, luidende: ,,Het 

districtshoofd kan ook uit eigen beweging 
hiertoe overgaan". 

Lid 2 van dat artikel wordt als volgt ge
lezen: 

,,Tot het nemen van eene stabiliteitsproef, 
hetzij met het ledige, hetzij met het geladen 
schip, zal intusschen niet worden overgegaan, 
voordat de scheepsbouwkundig adviseur of 
diens vervanger is geraadpleegd." 

In lid 3, eersten regel, vervallen de woor
den "en in het tweede" en wordt in den vijf
den regel voor "deze lastgevingen" gelezen: 
,,de lastgeving". 

Art. IX. In artikel 17, lid 1, wordt in 
plaats van "een verslag" gelezen: ,,een ge
drukt verslag" en vervallen de woorden "en 
eene beoordeeling van de aan hem onderge
schikte ambtenaren". 

Art. X. In a,·tikel 19, lid 2, worden de 
woorden "dit laatste onder gehoudenheid daar
van kennis te geven aan den hoofdinspecteur" 
vervangen door: ,,dit laatste evenwel behou
dens goedkeuring van den hoofdinspecteur". 

In lid 3 van dat artikel wordt in plaats van 
,,dit laatste onder gehoudenheid daarvan ken
nis te geven aan Onzen Minister" gelezen: 
"dit laatste evenwel behoudens goedkeuring 
van Onzen Minister". 

Lid 7 wordt aldus gelezen: 
"Bij afwezigheid van den hoofdinspecteur 

zal de hem toegevoegde inspecteur als zijn 
vervanger optreden." 

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

Het Loo, den 21sten December 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. d. V egt e. 
(Uitgeg. 31 Dec. 1928.) 

21 December 1928. BESLUIT, houdende be
slissing op de beroepen ingevolge artikel 3 
der Wet Openbare Vervoermiddelen inge
steld door de directie der Nederlandsche 
Spoorwegen, de directie der Nederlandsche 
'l'ramweg-Maatschappij en den Commis
saris der Koningin in Friesland tegen de 
beschikking van Gedeputeerde Staten van 
die provincie van 1 Juni 1927, n°. 45, le 
Afd. B. S. 495. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld on

derscheidenlijk door de Directie der Neder
landsche Spoorwegen, den Directeur der Ne
derlandsche Tramweg-Maatschappij en Onzen 
Commissaris in Friesland, tegen de beschik
king van Gedeputeerde Staten van die pro
vincie van 1 Juni 1927, n°. 45, lste Afdeeling 
B, waarbij aan S. W. Veltman te Drachten 
tot 1 Januari 1933, behoudens tusschentijdsche 
intrekking, vergunning is verleend tot het in 
werking brengen van een autobusdienst tus
schen Drachten en Leeuwarden; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
23 November 1927, n°. 989, en van 25 April 
1928, n°. 989/254; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 14 December 1928, n°. 432, 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende : dat Gedeputeerde Staten van 
F,·iesland bij hun evenvei·meld besluit onder 
een 9-tal voorwaarden aan S. W. Veltman te 
Drachten tot 1 Januari 1933, behoudens tus
schentijdsche intrekking, vergunn ing hebben 
verleend tot het in werking brengen van een 
autobusdi enst voor het traject • Drachtenr
Nij ega--Oudeya--Garij-p-B ergum- Leeuwarden, 
daarbij, ten aanzien van de door de Directie 
der Nederlandsche Spoorwegen en van de Di
rectie der Nederlandsche Tramweg-Maatschap
pij ingediende bezwaren, overwegende dat, af
gaande op de vervoercijfers - 200 personen 
per dag - de a utobusdienst blijkbaar in ver
keersbehoeften voorziet, die naar het oordeel 
van het publiek tram en spoor niet zoo goed 
bevredigen, dat het bestaansrecht van dezen 
autobusdienst door de feiten is bewezen, dat 
daarom hunne vergadering in de ingediende 
bezwaren geen voldoende aanleid ing vindt, de 
aanvraag te weigeren, doch wel van meening 
is, dat bij de goedkeuring, die het College 
zich op de dienstregeling voorbehoudt, met die 
bezwaren rekening moet worden gehouden in 
dien zin, dat de autobus zooveel mogelijk tus
schen de tramdiensten in behoort te rijden; 

dat van dit besluit de Directie der Neder
landsche Spoorwegen, de Directeur der Neder
landsche Tramweg-Maatschappij en Onze Com
missaris in de provincie Friesland bij Ons in 
beroep zijn gekomen; 

dat de Directie der ederlandsche Spoor
wegen aanvoert, dat h. i. eene werkelijke be
hoefte aan dezen autobusdienst, evenwijdig 
aan bestaande spoor- en tramwegen, niet be
staat, hetgeen ook blijkt uit de meening van 
Gedeputeerde Staten, dat met hare bezwaren 
rekening moet worden gehouden in dien zin, 
dat de autobus zooveel mogelijk tusschen de 
tramdiensten in behoort te rijden; dat immers, 
indien al een aantal personen daarvan gemak 
kan ondervinden, dit belang, afgewogen tegen 
het groote algemeene belang - verzekering 
van de bestaansmogelijkheid van den spoor
en tramwegdienst - den doorslag niet kan 
en mag geven; dat het spoor- en tramweg
bedrijf niet in den huidigen omvang kan blij
ven bestaan, wanneer de opbrengsten van het 
locaal verkeer daaraan door concurreerende 
autobusdiensten worden onttrokken; dat de 
achteruitgang van het spoor- en tramwegbe
drijf, behalve ongemakken voor het publiek, 
voor den Staat zware geldelijke lasten zal 
medebrengen; dat hare bezwaren tegen dezen 
autobusdienst nog worden vergroot door het 
feit, dat het College van Gedeputeerde Staten 
ook aan andere ondernemers vergunning heeft 
verleend voor diensten, waarin het traject 
Drachten-Bergum-Leeuwarden is begrepen, 
zoodat op dit traject thans meerdere autobus
diensten r ij den, hetgeen er op wijst, dat vol
gens de opvatting van het College van Gede
puteerde Staten niet inderdaad behoefte aan 
een autobusdienst moet bestaan wil daarvoor 
vergunning verkregen kunnen 'worden, maar 
dat voor het ontvangen van de concessie blijk
baar voldoende is, dat de vergunningaanvra
ger reeds den busdienst onderhoudt; dat hier-

mede· evenwel de bedoeling van de wettelijke 
voorschriften wordt miskend en daarbij tevens 
grovel ijk onrecht gedaan wordt áan de spoor
en tramwegmaatschappij, die hunnen dienst 
op het hierbedoelde traject reeds uitoefenden, 
lang voordat aan autobusdiensten werd ge
dacht; 

dat de Directeur van de Nederlandsche 
Tramweg-Maatschappij aanvoert, dat de in de 
vergunning bedo !de autobusdienst naar zijn 
oordeel voor de trajecten Drachten-Nijega en 
Suamee,~Leeuwarden, welke tra jecten geheel 
parnllel loopen aan den tramw(lg zijner maat
schappij van Drachten naar L eeuwarden, vol
komen overbodig is, en alleen eenig nut op
levert voor de dorpen Oudega en Garijp; dat 
de schade, welke de autobusdienst toebrengt 
aan den tramweg zijner maatschappij, die on
misbaar is voor personen- en goederenvervoer 
en die door den autobusd ienst ernstig in zijn 
bestaansmogelijkheid wordt bedreigd, zoo groot 
is, dat het nut, dat de autobusdienst oplevert 
voor de dorpen Oudega en Garijp, niet tegen 
die schade opweegt; 

dat Onze Commissaris aanvoert, dat het hem 
op overwegingen van algemeenen econom ischen 
aard niet verantwoord voorkomt, dat in de 
verkeersbehoeften op het traject Drachten
Leeuwarden mede door een ander vervoermid
del dan tram en spoor wordt voorzien; dat 
bovendien de Staten zijner provincie indertijd 
door de verleening van een renteloos voorschot 
aan de Nederlandsche Tramweg-Maatschappij 
het provinciaal belang van den dienst dezer 
maatschappij hebben erkend; dat de toenmaals 
daarvoor aangevoerde redenen ook nu nqg on
verzwakt gelden, daar de tram een onmisbare 
schakel vormt in de voorziening in de ver
keersbehoeften in deze provincie; dat het daar
om in strijd is met het provinciaal belang om 
het bestaan van genoemde maatschappij, die 
toch reeds noodlijdend is, door het verleenen 
van zuiver concurreerende autobusvergunnin
gen in de waagschaal te stellen ; 

Overwegende: dat op grond van de overge
legde stukken moet worden aangenomen, dat 
de autobusdienst, althans wat 'de dorpen Oude
ga en Garijp betreft, in eene verkeersbehoefte 
voorûet, doch dat in de verkeersbehoefte der 
ovenge aan de autobusroute gelegen plaatsen 
voldoende wordt voorzien door spoor- en tram
verbindingen, en derhalve de behoeften van 
Oudega en Garijp niet eene vergunning voor 
het geheele traject Dmchten-L eeuwarden 
rechtvaardigen; 

dat aan de bezwaren van de appellanten 
kan worden te gemoet gekomen door beper
king van de verleende vergunning tot het 
traject Dmchten-Hardegarijp (station ), van
waar de Nederlandsche Spoorwegen en de 
Nederlandsche Tramweg-Maatschappij alles
zins voldoende verbindingen met Leeuwarden 
geven; 

Gezien de Wet Openbare Vervoerm iddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

I. met vernietiging van het bestreden be
slui t voor zoover daarbij vergunning is ver
leend voor het traject Hardegarijp (station 
Nederlandsche Spoorwegen)-Leeuwa,·den, ver
gunning voor dit traject te weigeren, en mits
dien vergunning uitsluitend te verleenen voor 
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het traject Drachten-Nijega-Oudega-Garijp 
- B e1·gu1n-Hardegarijp (station Nederland
che Spoorwegen). 

II. te bepalen, dat de onder I genomen 
beslissing ingaat op 1 April 1929. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat met het 
rapport van Onzen Minister voornoemd in het 
.Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

H et Loo, den 21sten December 1928. 
WILHELMINA. 

.De Minister van Waterstaat, H. v.d. V egt e. 
(Uitgeg. 21 Januari 1929.) 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

N°. 432. 

Afdeeling 
V e r v o e r- e n M ij n w e z e n. 

's-Gravenhage, 14 December 1928. 
Aan de Koningin. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
.schill en van Bestuur, deed mij toekomen het 
door de Afdeeling aan Uwe Majesteit uitge
bracht advies van 23 November 1927, n°. 989, 
met ontwerp-besluit en bijlagen, betreffende 
de bel'Oepen, ingesteld door de Directie der 
Nederlandsche Spoorwegen, den Directeur der 
Nederlandsche Tramweg-Maatschappij en Uwer 
Majesteits Commissaris in de provincie Fries
land tegen de beschikking van Gedeputeerde 
Staten van die provincie dd. 1 Juni 1927, n°. 
45, lste Afdeeling B , waarbij aan S. W . Velt
man te Drachten tot 1 Januari 1933, behou
dens tusschentijdsche intrekking, vergunning is 
verleend tot het in werking brengen van een 
autobusdienst tusschen Drachten en L eeuwar
ilen. 

Blijkens het ontwerp-besluit was de Afdee
ling van oordeel, dat met handhaving voor 
het overige van het bestreden besluit, aan de 
daarbij aan de vergunning verbonden voor
waarden de volgende moest worden toege
voegd: ,,10°. Het is den ondernemer verboden, 
"op het gedeelte B ergu,n- L eeuwarden en 
"omgekeerd reizigers op te nemen voor een 
"der p laatsen, gelegen op dit traject", zulks op 
,,grond van de overwegingen, ,,dat de onder
,, werpelijke autobusdienst, althans wat de dor
,,pen Oudega en Garijp betreft, in eene be
"staande verkeersbehoefte voorziet, zoodat 
"deze autobusdienst geacht moet worden naast 
"de andere middelen van vervoer alleszins 
"redenen van bestaan te hebben" en "dat aan 
"de bezwaren van de appellanten kan worden 
"te gemoet gekomen door aan de vergunning 
,,de na te melden (bovengenoemde) voorwaar
,,de te verbinden". 

Aangezien ik mij met dit ontwerp-besluit 
niet kon vereenigen, zette ik mijne bezwaren 
aan de Afdeeling uiteen bij het volgende be
toog: 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

N°. 432. 

Afdeeling 
V e r v o e r- e n M ij n w e z e n. 

's-Gravenhage, 18 April 1928. 

Aan 
den Raad van State, Afdeeling voor 
de Geschillen van Bestuur. 

Gebruik makende van de door Hare Majes
te it de Koningin verleende algemeene mach
tiging, leg ik hierbij weder aan de Afdeeling 
over de stukken betreffende de daarbij be
handelde beroepen. 

Blijkens het voorgedragen ontwerp-besluit 
meent de Afdeeling, dat aan de bezwaren van 
appellanten kan worden te gemoet gekomen 
door het opleggen van een vervoerverbod in 
plaatselijk verkeer tusschen Bergu,n en 
Leeuwarden . 

Dit vertrouwen komt mij niet gerechtvaar
digd voor; uit de stukken blijkt voldoende 
dat de aftapping van het verkeer van de tram 
voorr,amelijk plaats heeft in de rechtstreek
sche verbinding Drachten-Leeuwarden en dat 
de bezwaren van appellanten dan ook in het 
scheppen van eene tweede op zich zelf staande 
verbinding nevens de bestaande tusschen die 
beide plaatsen zijn gelegen; bovendien is op 
het traject Bergu,n-Leeuwarden, waarop het 
vervoerverbod zou gelden, alleen het aan den 
spoorweg gelegen dorp Hardegarijp gelegen en 
is het overigens schaars bewoond. 

Tegenover het ook door den Commissaris 
der Koningin aangevoerd bezwaar, dat door 
het verleenen van dergelijke zu iver concur
reerende autobusvergunningen het bestaan van 
de toch reeds noodlijdende tram, die een on
misbare schakel in de provinciale verkeers
voorziening vormt, wordt bedreigd, een be
zwaar dat blijkbaar ook door de Afdeeling 
wordt gevoeld, grondt zij de verleening van de 
gevraagde vergunning op de verkeersbelangen 
van de niet onmiddell ijk aan de tram gelegen 
dorpen Oudega en Garijp. Naar mijne meening 
kan daarmede toch moeilijk het verleenen van 
eene vergunning worden gerechtvaardigd voor 
een vijf- à zesmaal langer traject, dat overi
gens alleszins voldoende bediend wordt door 
eene zeer goed ingerichte tramwegverbinding. 
Het komt mij voor, dat in de verkeersbehoef
ten van de beide genoemde dorpen, waarin 
thans reeds gedeeltel ijk door enkele andere 
busdiensten wordt voorzien, bij weigering van 
de vergunning spoedig op andere wijze, voor 
zooveel al noodig, zou worden voorzien. Doch 
ook indien het verkeersbelang van de beide ge. 
noemde dorpen geacht moet worden voldoende 
gewicht in de schaal te leggen tegenover de 
inderdaad zeer groote bezwaren, verbonden 
aan het behoud van den bestreden autobus
dienst, zou de vergunning mijns inziens in elk 
geval niet verder dan tot Bergu,n of tot Har
degarijp dienen te worden verleend, waar aan
sluiting aan een snelle en frequente verbin
ding met Leeuwarden kan worden verkregen; 
een dusdanig doen samenvloeien van de beide 
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verkeersmiddelen, die op het verdere traject 
geheel dezelfde verkeersfunctie vervullen, ver
dient mijns inziens uit een oogpunt van ratio
neele verkeersvoorziening de voorkeur boven 
een weinig zin hebbend vervoerverbod. 

I k moge de Afdeeling verzoeken een en 
ander a lsnog in overweging te willen nemen. 

De Minister van Waterstaat, 
(get.:) H. v. d. V egt e. 

De Afdeeling deed m ij hierop haar nader 
aan Uwe Majesteit uitgebracht advies van 25 
April 1928, n°. 989/254, toekomen, lu idende: 

N°. 989/25 4. 
,, 's-Gravenhage, 25 April 1928. 

Aan de Koningin. 
Krachtens machtig ing van Uwe Majesteit 

heeft de Minister van Waterstaat met een 
schr ij ven van 18 April 1928, n°. 432, Afd. V. 
en M., bij den R aad van State, Afdeeling voor 
de Geschi ll en van Bestuur, opnieuw ter over
weging aanhangig gemaakt de beroepen, in
gesteld onderscheidenlijk door de Directie der 
Nederlandsche Spoorwegen, den Directeur der 
Nederlandsche T ramweg-Maatschappij en 
Uwer Majesteits Commissaris in Friesland 
tegen de beschikking van Gedeputeerde Staten 
van die provinc ie van 1 Juni 1927, n°. 45, 
l ste Afd. B ., waarbij aan S. W . Veltman te 
Drachten tot 1 J anuari 1933, behoudens tus
schentijdsche intrekking, vergunning is ver
leend tot het in werking brengen van een 
autobusdienst tusschen Drachten en Leeuwar
den. 

Naar de meening van den Minister zou met 
het oog op de belangen van de N ederlandsche 
Tramweg-M aatschappij de vergunning voor de 
onderwerpelijke autobus niet behooren te wor
den verl eend , althans n iet voor het traject 
B ergum of Hardegarijp-Leeuwarden. 

De Afdeeling is van oordeel , dat voor alge
heele weigering van de vergunning in elk 
geval geen grond aanwezig is, daar, zooals de 
M inister zelf toegeeft, zonder de onderhavige 
autobusverbinding in de verkeersbehoefte van 
de dorpen Oudega en Garijp niet voldoende 
zou worden voorz ien. 

W at het oordeel des Ministers betreft, om 
den autobusdienst hetzij te B ergum, hetzij te 
Hardegarijp te doen e indigen, merkt de Af
deeling op, dat toegegeven kan worden, dat 
aan dezen autobusd ienst voor de dorpen B er
gum en Hardegarijp geen bepaalde behoefte 
bestaat, en dat daarom in het ontwerp-beslui t 
een verbod van vervoer in locaal verkeer op 
het traject L eeuwarden- B ergum is gesteld, 
welk vervoerverbod wellicht nog zou zijn uit 
te bre iden tot het punt waar de Hooge weg 
van Garijp de trambaan ontmoet; dat de Af
deeling echter bezwaar heeft tegen afkapping 
van de autobuslij n, a ls door den Minister be
doeld, daar de autobusd ienst, die dan naar 
alle waarschijnlijkhe id niet meer rendabel zou 
zijn, daardoor in gevaar zou worden gebracht, 
met het gevolg , dat de genoemde dorpen 
Garijp en Oudega - op een of twee dagen in 
de week na - weder van ieder middel van 
verkeer zouden zijn verstoken, terwijl het ge
heel onzeker is , of hierin spoedig op andere 
- afdoende - wijze zou worden voorzien. 

Ter tegemoetkoming aan het bezwaar van 
den Minister is de Afdeel ing bereid, het in het 
ontwerp-beslu it gestelde vervoerverbod nog 
eenigszins verder u it te strekken a ls hierboven 
is aangegeven, doch overigens meent zij dit 
ontwerp-beslui t ongewijzigd te moeten hand
haven. 

Zij heeft mitsdien de eer Uwer fajesteit 
het hierbijgaande, eenigszins gewijzigde ont
werp-bes! uit eerbiedig ter bekrachtiging aan 
te b ieden. 

De Voorzitter der Afdeeling 
voor de Geschillen van B estuur, 

( ge t.) Van L ynden van Sandenburg." 

Di t advies ging vergezeld van het volgende 
ontwerp-bes! uit: 

Wij " 7ILHELMINA , enz . ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld on

derscheidenlijk door de Directie der Neder
landsche Spoorwegen, den Directeur der Ne
derlandsche Tramweg-Maatschappij en Onzen 
Commissar is in Friesland, tegen de beschik
king van Gede-puteerde Staten van die pro
vincie van 1 J uni 1927, n°. 45, l ste Afdeeling 
B, waarbij aan S. W. V el tman te Drachten 
tot 1 Januari 1933, behoudens tusschentijdsche 
intrekking, vergunni ng is verleend tot het in 
werking brengen van een autobusdienst tus
schen Drachten en Leeuwarden; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord, adv iezen van 
23 N ovember 1927, n°. 989, en van 25 April 
1928, n°. 989/254; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Overwegende: da t Gedeputeerde Staten van 
Friesland bij hun evenvermeld besluit onder 
een 9-tal voorwaarden aan S . W . Veltman te 
Drachten tot 1 J anuari 1933, behoudens tus
schentijdsche intrekking, vergunning hebben 
verleend tot het in werk ing brengen van een 
autobusdi enst voor het tra ject Drachten
Nijega---Oude ga--Garijp-B ergum-L eeuwarden, 
daarbij , ten aanzien van de door de Directie 
der N ederl andsche Spoorwegen en van de Di
rectie d r Nederlandsche T ramweg-Maatsch ap. 
p ij ingediende bezwaren, overwegende dat, af
gaande op de vervoercijfers - 200 personen 
per dag - de autobusd ienst blijkbaar in ver
keersbehoeften voorz iet, die naar het oordeel 
van het publiek tram en spoor niet zoo goed 
bevredigen, dat het bestaansrecht van dezen 
autobusd ienst door de feiten is bewezen, dat 
daarom hunne vergader ing in de ingediende 
bezwaren geen voldoende aanleiding v indt, de 
aanvraag te weigeren, doch wel van meening 
is, dat bij de goedkeuring, die het College 
zich op de di enstregeli ng voorbehoudt, met die 
bezwaren rekening moet worden gehouden in 
dien zin , dat de autobus zooveel mogelijk tus
schen de tramdiensten in behoort te rijden ; 

dat van dit besluit de Directie der N eder
landsche Spoorwegen, de Directeur der N eder
l andsche Tramweg-Maatschappij en Onze Com
missaris in de provincie Friesland bij Ons in 
beroep zijn gekomen; • 

dat de Directie der Nederlandsche Spoor
wegen aanvoert, dat h. i. eene werkelijke be
hoefte aan dezen autobusd ienst, evenwijdig 
aan bestaande spoor- en tramwegen, niet be-
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staat, hetgeen ook blijkt uit de meening van 
Gedeputeerde Staten, dat met hare bezwaren 
reken ing moet worden gehouden in dien zin, 
dat de autobus zooveel mogelijk tusschen de 
tramdiensten in behoort te rijden; dat immers, 
indien al een aantal personen daarvan gemak 
kan ondervinden, dit belang, afgewogen tegen 
het groote algemeene belang - verzekering 
van de bestaansmogelijkheid van den spoor
en tramwegdienst - den doorslag niet kan 
en mag geven; dat het. spoor- en tramweg
bedrijf niet in den huidigen omvang kan blij
ven bestaan, wanneer de opbrengsten van het 
locaal verkeer daaraan door concurreerende 
autobusdiensten worden onttrokken ; dat de 
achteruitgang van het spoor- en tramwegbe
dl'Ïj f, behalve ongemakken voor het publiek, 
voor den Staat zware geldelijke lasten zal 
medebrengen; dat hare bezwaren tegen dezen 
autobusdienst nog worden vergroot door het 
feit, dat het College van Gedeputeerde Staten 
ook aan andere ondernemers vergunning heeft 
verleend voor diensten, waarin het traject 
Drachten- Bergum- Leeuwarden is begrepen, 
zoodat op dit traject thans meerdere autobus
diensten rijden, hetgeen er op wijst, dat vol
gens de opvatting van het College van Gede
puteerde Staten niet inderdaad behoefte aan 
een autobusdienst moet bestaan, wil daarvoor 
vergunmng verkregen kunnen worden, maar 
dat voor het ontvangen van de concessie blijk
baar voldoende is, dat de vergunningaanvra
ger reeds den busdienst onderhoudt; dat h ier
mede evenwel de bedoeling van de wettelijke 
voorschriften wordt miskend en daarbij tevens 
grovelijk onrecht gedaan wordt aan de spoor
en tramwegmaatschappij, die hunnen dienst 
op het hierbedoelde traject reeds uitoefenden, 
lang voordat aan autobusdiensten werd ge
dacht; 

dat de Directeur vari de Nederlandsche 
Tramweg-Maatschappij aanvoert, dat de in de 
vergunning bedoelde autobusdienst naar zijn 
oordeel voor de trajecten Drachten- Nijega en 
Suameer-L eeuwarden, welke trajecten geheel 
parallel loopen aan den tramweg zijner maat
schappij van Drachten naar Leeuwarden, vol
komen overbodig is , en a ll een eenig nut op
levert voor de dorpen Oudega en Garijp; dat 
de schade, welke de autobusdienst toebrengt 
aan den tramweg zijner maatschappij , d ie on
m isbaar is voor personen- en goederenvervoer 
en die door den autobusdienst ernstig in zijn 
bestaansmogelijkheid wordt bedreigd, zoo groot 
is, dat het nut, dat de autobusdienst oplevert 
voor de dorpen Oudega en Garijp, niet tegen 
die schade opweegt; 

dat Onze Commissaris aanvoert, dat het hem 
op overwegingen van algemeenen economischen 
aard niet verantwoord voorkomt, dat in de 
verkeersbehoeften op het traject Drachten
Leeuwarden mede door een ander vervoermid
del dan tram en spoor word t voorzien; dat 
bovendien de Staten zijner provincie indertijd 
door de verleening van een renteloos voorschot 
aan de Nederlandsche Tramweg-Maatsphappij 
het provinciaal belang van den dienst dezer 
maatschappij hebben erkend; dat de toenmaals 
daarvoor aangevoerde redenen ook nu nog on
verzwakt gelden, daar de tram een onmisbare 
schakel vormt in de voorziening in de ver-

keersbehoeften in deze provincie; dat het daar
om in strijd is met het provinciaal belang om 
het bestaan van genoemde maatschappij, die 
toch reeds noodlijdend is door het verleenen 
van zuiver concurreerende a utobusvergunnin
gen in de waagschaal te stellen; 

Overwegende: dat op grond van de over
gelegde stukken moet worden aangenomen, 
dat de onderwerpelijke autobusdienst, althans 
wat de dorpen Oudega en Garijp betreft, in 
eene bestaande verkeersbehoefte voorziet, zoo
dat deze autobusdienst geacht moet worden 
naast de andere middelen van vervoer alles
zins reden van bestaan te hebben; 

dat aan de bezwaren vau de appellanten kan 
worden te gemoet gekomen door aan de ver
gunning de na te melden voorwaarde te ver
binden; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
H ebben goetlgevonden en verstaan: 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit, aan de daarbij aan de ver
gunning verbonden voorwaarden de navolgen
de toe te voegen : 

10°. Het is den ondernemer verboden: 
a. in de richting Drachten naar Leeuwar

den op het punt, waar de Hoogeweg van Ga
rijp de trambaan Drachten-Veenwouden ont
moet en verder reizigers in de bussen op te 
nemen; 

b. in de richting L eeuwarden naar Drach
ten te L eeuwarden en verder reizigers voor 
vervoer niet verder dan het punt, waar de 
Hoogeweg van Garijp de trambaan Drachten
Veenwouden ontmoet, in de autobussen op te 
nemen. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan a f
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Gesch illen van 
Bestuur. 

De Minister van Waterstaat,". 

Blijkens deze stukken komt het standpunt 
der Afdeeling hierop neer, dat zl:J, in het mid
den latende of het belang van het ver keer 
tusschen de · beide eindpunten verleening van 
de gevraagde vergunning eischt, die vergun
ning in het belang van het verkeer van de 
dorpen Garijp en Oudega noodzakelijk acht, 
en dat zij afkapping van den d ienst afwijst, 
ten einde de rendabiliteit van •de onderneming 
niet in gevaar te brengen. 

Met de Afdeeling ben ik van oordeel , dat 
de verkeersbelangen van de niet aan den tram
weg gelegen dorpen Ga,-ijp en Oudega bij deze 
beroepen niet uit het oog verloren mogen 
worden, en dat weigering van de geheele ver
gunning derhalve niet wenschelijk is. Ik blijf 
evenwel van meening, dat in de behoefte aan 
rechtstreeksch vervoer tusschen Drachten en 
Leeuwarden, alsmede van de daartusschen aan 
de tram gelegen plaatsen, reeds op voldoende 
wijze wordt voorzien, en dat derhalve volstaan 
kan worden met een dienst, die voorziet in de 
verkeersbehoefte van Oudega en Garijp met 
Drachten en Leeuwarden . 

Hiervoor is geen doorgaande verbinding 
Drachten-L eeuwarden nood ig. Veeleer is het 
rationeel de busroute te doen samenvloeien 
met den, een frequenten dienst met Leeuwar-
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den onderhoudenden, spoorweg en wel ter 
plaatse van het station Hardegarijp, tusschen 
welk punt en L eeuwarden de straatweg, waar
langs de autobus rijdt, slechts schaars be
woond is. De Afdeeling wijst deze afkapping 
af in verband met het daarvan door haar ge
vreesde gevaar voor de rendabiliteit der bus
onderneming, doch naar ik meen, verliest zij 
uit het oog, dat door het verleenen van de 
gevraagde vergunning voor het geheele traject 
de bedoeling der wet wordt miskend, daar al
dus aanzienlijke schade wordt toegebracht aan 
de bedrij fsuitkomsten van den tramweg, die 
sedert jaren het personen- en goederenverkeer 
van de streek verzorgt, en voor het economi
sche leven van deze streek en van de geheele 
provincie toch zeker van veel grooter belang is 
dan de autobusdienst. 

Daar voorts het door de Afdeeling voorge
dragen vervoerverbod ook in zijne nadere om
schrijving niet het bezwaar ondervangt, dat 
eene na11r de wet niet gerechtvaardi gde door
gaande verbinding zou worden toegestaan, 
blijf ik van meening, dat de gevraagde ver
gunning, behoudens een overgangstermijn ter 
voorkoming van eene stor ing in de verkeers
voorziening, niet verder dan tot Hardegarijp 
dient te worden verleend, vanwaar een goede 
tr"lin- en tramverbinding met L eeuwarden be
staat, en waar de plaatselijke omstandigheden 
aan een goede aanslui ting der verkeersmidde
l en niet in den weg staan. 

Ik veroorloof mij mitsdien Uwer Majesteit 
zeer eerbiedig in overweging te geven het in 
dien zin opgemaakt ontwerp-besluit te bekrach
tigen. 

Het zou Uwer Majesteit voorts kunnen be
hagen de hiernevensgaande aan den Raad 
van State gerichte stukken aan den Vice
President van dien R aad te doen terugzenden. 
De Minister van Waterstaat, H . v.d. V eg t e. 

21 December 1928. BESLUIT, houdende na
dere bepalingen betreffende schattings
commissiën voor de inkomstenbelasting. 
S. 496. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financi ën van 15 December 1928, n°. 93, Di
recte Belastingen ; 

Gezien artikel 57, tweede lid, der Wet op 
de Inkomstenbelasting 1914 ; 

Gezien Ons besluit van S November 1927, 
n°. 31, alsmede Ons besluit van 14 Juni 1927 
(Staatsblad n°. 180); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In den bij Ons besluit van 14 J uni 

1927 (Staatsblad n°. 180) behoorenden staat 
van i;',chattingscommissiën ingesteld voor be
paalde gedeelten voor gemeenten, wordt het
geen met betrekking tot de gemeente 's-Gra
venhage is vermeld, vervangen door het vol
gende: 

Gemeente: 's-Gravenhage. 
Standplaats der Commissie : 's-Gravenhage 

(aan te duiden als: 's-Gravenhage I) . 
Gedeelte der gemeente tot h et ressort der 

Commissie behoorende: kadastrale sectiën C, 
D, E, F, G, H, I, N , 0, P, R , W, X, Z, AN, 
AP, AR, AS, AU en AV van de kadastrale 
gemeente 's-Gravenhage. 

's-Grav enhage (a lsvoren II) . 
Kadastrale sectiën K , L , AC, AD, AE, AI, 

U, Y, AB, AL en AM van de kadastrale ge
meente 's-Gravenhage . 

's-Gravenhage (alsvoren IV). 
Kadastrale sectiën V, AF, 'AG, AH, AK en 

AO van de kadastrale gemeente 's-Gravenhage . 
's-Gravenhage (alsvoren V). 
Kadastrale gemeente Loosduinen. 
Art. 2. Dit besluit treedt in werking met 

ingang van 1 F ebruari 1929. 
Onze Minister van Financiën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo den 21sten December 1928. 
' WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, de Geer. 
(Uitgeg . 3 Janua,·i 1929.) 

21 December 1928. BESLUIT, houdende vrij
stelling van wegenbelasting aan in B elgië 
wonende of gevestigde houders van motor
rijtuigen, die daarmede op openbare we
gen in Nederland rijden of doen rijden. 
S. 497. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 19 December 1927, n°. 74, Af
deeling Directe Belastingen ; 

Gezien art. 6, 3e lid, der Wegenbelasting
wet· 

D~n Raad van State gehoord (advies van 
10 Januari 1928, n°. 17) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 December 1928, n°. 
179, Afdeeling Directe Belastingen; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Aan in België wonende of geves
tigde houders van motorrijtuigen wordt voor 
die motorrijtuigen waarvoor zij in B elgië aan 
de taxe op de automobielen en andere stoom
of motorvoertuigen zijn onderworpen en waar
mede zij op openbare wegen in Nederland rij
den of doen rijden, te dier zake geheele vrij
stelling van wegenbelasting verleend, zoolang 
aan in Nederland wonende of gevestigde hou
ders van motorrijtuigen - met uitzondering 
van die bedoeld in art. 4, 4de lid, der Wegen
belastingwet - voor die motorrijtuigen waar
voor zij in N ederland aan de wegenbelasting 
zijn onderworpen, in B elgië vrijstelling wordt 
verleend van de taxe op de automobielen en 
andere stoom- of motorvoertuigen en van de 
verblijftaxe op de motorvoertuigen van vreem
delingen. 

Art. 2. H et vorig artikel is niet van toe
passing ten aanzien van: 

a. in België wonende of gevestigde houders 
van motorrijtuigen die met hun voertuig uit
sluitend op openbare wegen in Nederland 
rijden of doen rijden; 

b. houders van motorrijtuigen die zoowel 
in Nederland als in B elgië wonen of gevestigd 
zijn. 

Art. 3. Op vertoon van de als identificatie
kaart van het motorrijtuig geldende kwitantie 
der belasting of van het voor · het motorrijtuig 
uitgereikt kenteeken wordt aangenomen, dat 
de houder van een motorrijtuig onderworpen 
is aan de in B elgië geheven wordende taxe op 
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de automobielen en andere stoom- of motor
voertui gen. 

Art. 4. Onze Minister van Financiën wordt 
gemachtigd voorschriften te geven voor de 
uitvoering van dit besluit. 

Ar t. 5. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den l sten J anuari 1929. 

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

H et Loo, den 21sten December 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, d e Geer. 
( Uitgeg. 28 D ece1nber 1928. ) 

21 December 1928. KO INKLIJK BESLUIT. 
Wachtgeld. Toepass ing van art. LXXXVII 
der wet van 28 Mei 1925, Stbl. no. 216. 

Di t artikel is niet van toepassing op hen 
die uitdrukkelijk van een Rijksregeling 
aangaande de toekenning van wachtgeld 
zijn _uitgesloten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

W . T. Vrijhoef te Arnhem, eervol onts lagen 
vak-onderwijzer in de gymnastiek aan school 
15 a ldaar, betreffende zijne aanspraken op 
wachtgeld; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Gesch ill en van bestuur, gehoord, advies van 
5 December 1928, no. 1082; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Weten chappen van 17 
December 1928, ' no. 9736, Afdeeling Lager
onderwijs-Algemeen; 

0 . dat aan W. T . Vrijhoef, onderwijzer in 
de gymnastiek bij het openbaar lager onder
wijs, bij besluit van den Raad der gemeente 
Arnhem van 27 December 1927, no. 2658, 
Ond., met ingang van 1 Maart 1928 eervol 
ontslag is verleend wegen opheffing zijner 
betrekking, zonder dat hem daarbij een wacht
geld is toegekend ; dat hij ter zake Onze be
sl iss ing heeft ingeroepen, aanvoerende, dat hij 
tot 1 Maart 1928 a ls onderwijzer in de gym
nàstiek aan school 15 te Arnhem, ingevolge 
eene vaste aanstelling door de gemeente Arn
hem van 27 December 1909 is werkzaam ge
weest; dat hem ongevraagd eervol onts lag is 
verleend zonder toekenning van wachtgeld, 
daar het aantal lesuren in zijne betrekking 
minder dan tien per week bedroeg; dat hij 
in de overtuiging verkeert, wel voo r wacht
geldtoekenning in aanmerking te komen, zulks 
op grond van den inhoud der Pensioenwet van 
1922; 

0 . dat artikel LXXXVII, le lid , der Wet 
van 28 Mei, S . no. 216, bepaalt, dat indien 
aan een ambtenaar, die wordt ontslagen op 
grond van opheffing van zijne betrekking of op 
grond van eene nieuwe organisatie van zijn 
dienstvak en ten aanzien van wien van Rijks
wege eene wachtgeldregeling n iet is vastge
steld, door het lichaam in welks dienst hij 
was, geen of een naar zijn oordeel onvoldoend 
wachtgeld wordt toegekend, hij binnen eene 
maand na het tijdstip, waarop het ontslag is 
ingegaan, ter zake Onze beslissing kan in
roepen; dat W . T . Vrijhoef vaste onderwijzer 

was aan eene openbare lagere school; dat ten 
aanzien van zulk een onderwijzer van Rijks
wege bij artikel 51 der Lager-onderwijswet 
1920 eene wachtgeldregeling is vastgestel d ; 

0. dat W. T. Vrijhoef als onderwij zer aan 
eene openbare lagere school uitslui tend belast 
was met het geven van onderwijs in vak j ; 
dat artikel 53 der Lager-onderwijswet 1920 
bepaalt, dat artikel 61 niet geldt voor de 
onderwijzers uitsluitend belast met het geven 
van onderwijs in een of meer der vakken, 
vermeld in artikel 2 onder h tot en met k en 
r tot en met u; dat op grond van de ge
schiedenis der wet moet worden aangenomen, 
dat het voornoemde artikel LXXXVII niet 
van toe passing is op hen, die uitdrukkelijk van 
eene Rijksregeling zijn uitgesloten; dat im
mers dit arti kel is opgenomen ten behoeve van 
hen, te wier aanzien in het geheel geene wacht
geldregeling bestaat en niet ten behoeve van 
hen, die krachtens eene bestaande Rijkswacht
geldregel ing van wachtgeld uitdrukkelij k zijn 
uitgesloten; dat mitsdien door W . T . Vrijhoef 
niet op grond van de evengenoemde wetsbe
paling Onze bes] issing te dezer zake kan wor
den ingeroepen; 

Gezien de genoemde wetten; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

den appellant niet-ontvankelijk te verklaren 
in zijn beroep. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit waarvan a fschrift zal worden 
gezonden aan den R aad van State, Afdeel ing 
voor de Geschillen van Bestuur. 

H et Loo, den 21 December 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

W asz ink. 

21 December 1928. RONDSCHRIJVE van 
den Minister van B uitenlandsche Zaken 
aan H eeren Commissarissen der Koningin 
in de verschillende provinciën, betreffende 
het waarmerken op een paspoort van por
tret en handteekening van den houder. 

Hiermede heb ik de eer U te berichten dat 
ik een onderzoek heb ingesteld nopens de vraag· 
of de in de verschi llende Europeesche la nden 
(behalve Sovjet-Rusland) van kracht zijnde be
palingen in zake de toelating en het verblij f 
van vreemde] in gen vere ischen, dat het portret 
en de handteekening van den houder van een 
vrnemd buitenlandsch paspoort voor echt wor
den gewaarmerkt door de overheid van het 
land, waar het paspoor t is afgegeven. 

Uit de verkregen inlichtingen is mij ge
bleken dat zoodanige waarmerking all een 
wordt vereischt door de in Noorwegen, Zweden 
en Finland op dit stuk bestaande voorschriften 
doch dat deze waarmerking niet vereischt is 
voor toelating en verblijf in a ll e overige 
Europeesche landen. 

Onder deze omstandigheden kan, tenzij de 
aanvragers van een buitenlandsch paspoort 
ui tdrukkelijk te kennen geven zich naa r een 
der drie hierboven genoemde l anden te willen 
begeven, de waarmerking der handteekening 
en van het portret van houders van Nederland-
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sche buitenlandsche paspoorten in het vervolg 
veilig achterwege worden gelaten, hetgeen 
voor hen eene besparing van kosten mede
brengt. 

Ik verzoek U beleefdelijk de burgemeesters 
in Uwe provincie met het voorafgaande in ken-
nis te stellen. (B. ) 

21 Decernber 1928. ARREST van den Hoo
gen R a ad . (Rv. artt. 56, 68; Gem.wet 
art. 71.) 

[Koop en verkoop van 10,000 K.G. zaai
zaad krachtens de Distributiewet 1916. 
Vordering tot beta ling (hoofdzaak). Vrij
waring. Onder-vrijwaring {vordering inge
steld tegen den burgemeester van Echt). 
Onder-onder-vrijwaring {vordering inge
steld door dien burgemeester)]. 

Hof: De burgemeester, die krachtens 
art. 4 der Distributiewet 1916 en in ver
band met de Min. Circulaire van 30 Ja
nuari 1917 is opgetreden als agent van het 
rijksgezag en als distributie-autoriteit aan 
het rechtsleven heeft deelgenomen, kan als 
zoodanig, te weten als burgemeester, in 
rechten worden geroepen. 

Hooge Raad: Het Hof heeft aangeno
men dat de burgemeester optrad als or
gaan van den Staat en ook als zoodanig 
in rechten is geroepen. Indien echter door 
dat optreden verbintenissen voor den Staat 
ontstaan, waarvan men in rechten nako
ming meent te kunnen vorderen, moet de 
Staat, en niet de burgemeester als verte
genwoordiger van den Staat, worden ge
dagvaard, daar - ook al heeft het orgaan 
min of meer .zelfstandig gehandeld - zoo
danig-e vertegenwoordiging slechts kan be
rusten op een wetsbepaling, welke ten deze 
ontbreekt. 

De vordering in onder-vrijwaring en die 
in onder-onder-vrijwaring is dus niet-ont
vankelijk. 

Uitspraak door den Hoogen Raad, recht
doende ten principale. Uitvoerige uit
spraak omtrent de proceskosten. 

[Vgl. H. R. 20 Maart 1924 N. J . 1924, 
511 en hetgeen omtrent dat arrest wordt 
opgemerkt in Concl . Adv.-Gen.J 

A . Meuwissen, burgemeester der gemeente 
Echt, wonende te Echt, tevens voorzooveel 
noodig in zijne hoedanigheid als bedoold bij 
art. 4 der Distributiewet 1916, in verband 
met de circulaire van den Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel van 20 Jan. 
1917, eischer tot cassatie van een op 1 Febr. 
1928 door het Gerechtshof te Leeuwarden tus
schen partijen gewezen arrest, advocaat Jhr. 
Mr. G. W . van der Does, 

tegen: 
1. J . Th. Verheggen, wonende te Buggenum, 
in hoedanigheid van Voorzitter van de Ver
eeniging "Limburgsche Land- en Tuinbouw
bond", gevestigd te Roermond, als zoodanig 
die Vereeniging vertegenwoordigende, ver
weerder in cassatie, advocaat Mr. J. Wolter
beek Muller, 

tegen: 
2. de Vennootschap onder de firma Mensinga 
& Van Eck, gevestigd te Groningen, verweer-

ster in cassatie, advocaat Mr. D . van der· 
Goot, {niet gepleit), 

tegen: 
3. de Vereeniging Groninger Landbouwbank,. 
gevestigd te Groningen, in liquidatie, ver
weerster in cassatie, advocaat Mr. F . J . . de
Jong, (niet gepleit), 

en tegen: 
4. C. H . H. I. van Ophoven, wonende te Mill, . 
c.s., tezamen de eenige erfgenamen van D. 
van Ophoven, die op 17 Januari 1926 te Bonn. 
is overleden, verweerders in cassatie, advo
caat Mr. A. F. Visser van IJzendoorn, (niet . 
gepleit) . 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

De verweerder Verheggen q.q. heeft den. 
eischer tot cassatie als waarborg in ondervrij
waring doen oproepen in een geding tot be
taling van verkocht en geleverd zaaizaad, 
door de firma Mensinga en van Eck aange-
spannen tegen den Groninger Landbouwbond. 
De oorsprong van dit geding verplaatst ons in 
den distributietijd, toen onder meer, ingevolge 
regeling van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel bij circulaire van 30 , 
Januari 1917 N°. 10514/43, landbouwers, die 
.:aaizaad wenschten te koopen, zich daartoe 
hadden te wenden tot den Burgemeester hun- 
ner woonplaats, die alsdan de benoodigde hoe
veelheid aanvroog bij de Landbouw-Maat
schappij zijner provincie, terwijl de laatste zich 
tot het bekomen daarvan zoo noodig weder · 
kon wenden tot de Landbouw-Maatschappij 
eener andere provincie. Een landbouwer in de• 
Limburgsche gemeente Echt, van Ophoven, 
wendde zich ter verkrij ging van zaaizaad tot . 
den burgemeester dier gemeente , den thans 
eischer Meuwissen, terwijl de Limburgsche 
Land- en Tuinbouwbond, waarvan verweerder 
Verheggen het voorzitterschap bekleedt, door · 
genoemden burgemeester aangezocht tot leve
ring van het gewenschte zaad, zich daartoe 
wederom richtte tot den Groninger Landbouw
bond, die het zaad bij de firma Mensinga en _ 
van Eck bestelde. Deze firma leverde het ver- 
langde, nadat het te Groningen door een zij
dens den Regeeringscommissaris aangf''1/ezen 
deskundige was goedgekeurd, af door het te , 
verzenden aan den burgemeester van Echt, 
die het op zijne beurt aan van Ophoven deed 
toekomen. Van Ophoven keurde het zaad als 
ondeugdelijk af en stel de het weder ter be
schikking van den Burgemeester. Deze be
richtte zulks telegrafisch aan Mensinga en 
van Eck, van wie niets werd vernomen. Het 
zaaizarud bleef te Echt in bewaring, • totdat 
het op 27 Mei 1917 op last van het Rijks
bureau van Graan en Meel werd afgegeven 
aan de Broodcommissie te Maastricht. De -
Groninger Landbouwbond, door de firma Men
singa en van Eck tot betaling van het zaai
zaad aangesproken voor de Rechtbank te · 
Groningen, riep in vrijwaring den Limburg
schen Land- en Tuinbouwbond, deze r iep op , 
zijne beurt in ondervrijwaring den thans 
eischer in cassatie, terwij l laatstgenoemde van 
Ophoven, na wiens overlijden in het geding
zijn getreden diens erfgenamen, deed dagvaar
den in onder-onder-vrijwaring. Als voor dit 

1 cassatiegeding meer bepaaldelijk van belang: 
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zij hier medegedeeld, dat de Groninger Land
bouwbond is veroordeeld tot betaling aan de 
firma Mensinga en van Eck van het door deze 
-ter zake gevorderde bedrag van f 4201.25 met 
rente en kosten, dat de Limburgsche Land- en 
Tuinbouwbond in het vrijwaringsgeding werd 
veroordeeld zijne genoemde zuster-maatschap
pij te dier zake te vrijwaren en dat de thans 
,eischer Meuwissen zich in de onder vrijwa
ringszaak eveneens veroordeeld zag om Ver
heggen q.q. te vrijwaren en mitsdien aan de
·zen te restitueeren voormeld bedrag. De erven 
van Ophoven, op hunne beurt veroordeeld tot 
gelijke vrijwaring jegens den eischer Meuwis
sen, aanvaardden de nalatenschap huns erf
laters onder voorrecht van boedelbeschrijving. 
In hooger beroep van het vonnis der Recht
bank in de ondervrijwaring voerde partij Meu
wissen daartegen een drietal grieven aan, 
welke thans in cassatie opnieuw ter sprake 

komen en wier verwerping door het Hof, het
welk het beroepen vonnis bekrachtigde, onder 
meer den eischer in cassatie aanlei-ding geeft 
,om het gevallen arrest te bestrijden met de 
navolgende middelen: 

I. Schending of verkeerde toepassing van 
-artt. 1, 48, 68, 74, 347, 356 Rv., 71 Gemeente
·wet en 157 Grondwet; 

doordat het Hof, terwijl de Rechtbank slechts 
verlof had verleend aan partij Verheggen 
q.q., om Adolf Meuwissen, burgemeester der 
gemeente Echt, in ondervrijwaring op te roe
pen, diens verweer -dat hij ten onrechte op dat 
verlof gedagvaard was in zijne hoedanigheid 
als bedoel,d bij art. 4 der Distributiewet in ver
band met de circulaire van den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel d.d. 30 
.Januari 1917 - hetwelk het Hof uitlegt als 
dagvaarding van een orgaan van den Staat 
-, verwerpt, zulks hoewel gegeven het verlof 
van de Rechtbank slechts toelaatbaar was het
-zij Adolf Meuwissen persoonlijk, hetzij deze 
als de gemeente vertegenwoordigende te dag
vaarden, doch nimmer een orgaan van den 
Staat als zoodanig; en verlof tot dagvaarding 
in vrijwaring en dagvaarding in vrijwaring 
,elkaar op dit punt behooren te dekken. 

II. Schending of verkeerde toepassing van 
artt. 1, 4, 5, 48 Rv., 1, 2, 3, 4 en 8 der 
Distributiewet 1916, 1690, 1691, 1692 B. W., 
jis 54, 63, 77 en 177 Grondwet, 1177, 1178, 
1829, 1836 en 1844 B. W.; 

omdat het Hof ·de grief van thans eischer 
-tot cassatie, dat hij als distributie-autoriteit 
niet is rechtssubject, verwerpt op grond dat 
hij als zoodanig rechten en verplichtingen kan 
hebben en hij , waar hij als distributie-autori
teit aan het rechtsverkeer heeft deelgenomen, 
ook als zoodanig in rechten kan worden ge
roepen; 

en omdat het Hof de nauw daarmede in ver
band staande grief van thans eischer tot cas
satie, dat hij in de hoedanigheid, waarin hij 
gedagvaard is, (namelijk zooals het Hof vast
stelt als distributie-autoriteit) niet kan wor
den veroordeeld, omdat hij handelende als 
orgaan van den Staat, dien hij echter niet in 
rechten kan vertegenwoordigen, eveneens ver
werpt op grond dat hij als burgemeester in 
overeenstemming met artikel 4 der_ Distribu
tiewet zijne medewerking verleenentle bij het 
.tot stand komen van een leverantie van zaai-

graan, in eene procedure over de levering en 
de betaling van dat graan niet kon worden 
uitgeschakeld, daar hij al deed hij zulks over
eenkomstig de voorschriften door den Minister 
gegeven in de circulaire van 30 Januari 1917 
als agent van het Rijksgezag, niettemin zelf
standig opdracht aan partij Verheggen ver
strekte, waaruit zou volgen, dat partij Ver
heggen, toen zij ter zake in vrijwaring geroe
pen werd, alleen verhaal mocht en kon zoeken 
bij dengene , die haar opdracht gaf en zij op 
grond van die opdracht de veroordeeling tot 
ondervrijwaring kon vorderen van dengene, 
clie haar die opdracht gegeven had, zijnde de 
burgemeester van Echt, optredende als distri
butie-autoriteit; 

alles ten onrechte, omdat een burgemeester 
als distributie-autoriteit niet is een rechtssub
ject en niet in rechten kan worden geroepen 
en de wet althans niet toelaat om, indien een 
burgemeester als agent van het rijksgezag 
heeft gehandeld dien burgemeester in deze 
kwaliteit te dwingen als verweerder in rechten 
op te treden en omdat, a ls het de bedoeling 
mocht zijn dat de veroordeeling zal komen 
ten laste van den Staat der Nederlanden deze 
had moeten zijn gedagvaard. 

III. Schending of verkeerde toepassing van 
dezelfde artikelen als in het vorig middel aan
gehaald en bovendien van artt. 142, 143, 144 
Grondwet, 126 en 134 Gemeentewet; 

omdat het Hof heeft beslist, dat een burge
meester, handelende als distributie-autoriteit 
ui t kracht van art. 4 der Distributiewet, han
delt als agent van het rijksgezag; 

ten onrechte daar de burgemeester, hande- . 
lende ter uitvoering van de Distributiewet 
1916 in het bijzorrder handelende ter uitvoe
ring van art. 4 van genoemde wet, optreedt 
als orgaan van de gemeente, daar aan art. 4 
de gedachte ten grondslag ligt, dat de wetge
ver de zorg voor het aanwezig zijn van de 
vereischte voorraden van levensmiddelen, enz., 
aanmerkt als een maatregel met betrekking 
tot de huishouding der gemeente; 

IV. Schending of verkeerde toepassing van 
artt. 48, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 141, 285, 286, 
287, 288, 347 en 355 Rv., 

omdat het Hof, overwegende dat thans 
eischer tot cassatie als grief heeft aangevoerd, 
dat de door partij Verheggen aan hem ver
kochte en geleverde tarwe van slechte kwal i
teit was, dat zij niet was goedgekeurd en dat 
er tijdig is gereclameerd en ter beschikking 
gesteld en er derhalve niet behoefde te worden 
betaald, deze grief heeft ter zijde gesteld, om
dat thans eischer tot cassatie zich in de hoofd
zaak had kunnen voegen en dit niet heeft ge
daan, 

ten onrechte, daar het hier een door thans 
eischer tot cassatie tegen Verheggen, zijnde 
degene die hem in ondervrijwaring riep, ge
voerd verweer betrof en al kon Verheggen op 
zijn beurt een dergelijk verweer voeren tegen 
dengene die hem in vrijwaring had opgeroe
pen, thans eischer tot cassatie geenszins zijn 
eigen verweer tegen Verheggen heeft ver
werkt, door zich niet in de hoofdprocedure 
naast Verheggen of naast anderen te voegen 
ten einde diens verweeren te steunen of te 
voeren, wordende het verweer van Meuwissen 
q.q. tegen Verheggen ten onrechte door het 
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Hof aangeduid als een bezwaar tegen de be
slissing der Rechtbank "in de hoofdzaak" . 

Het eerste middel komt neer op eene her
haling van de eerste grief, in hooger beroep 
aangevoerd en in het bestreden arrest behan
deld. Het schijnt mij niet gegrond, omdat het 
Hof, in de 3e rechtsoverweging beslissende, 
dat de thans eischer tot cassatie, die burge
meester van Echt was, in ondervrijwaring ge
roepen werd op grond, dat hij in deze als 
burgemeester opgetreden was krachtens art. 
4 der Distributiewet 1916, en in verband met 
de genoemde circulaire, zoodat niet een ander 
persoon dan de burgemeester van Echt in het 
geding betrokken werd, doch de burgemeester, 
die, als agent van het Rijksgezag, eene op
dracht vervuld had, daarmede, naar het mij 
voorkomt, feitelijk heeft vastgesteld, dat zoo
wel het door de Rechtbank verleende verlof 
om den eischer als burgemeester van Echt in 
vrijwaring op te roepen, alsook de dagvaar
ding, waarbij hij als zoodanig opgeroepen 
werd, betroffen dien burgemeester in verband 
met de door hem in verband met de circulaire 
van den Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel van 30 Jan. 1917 vervulde op
dracht. 

Het vierde middel, hetwelk ik thans in aan
sluiting aan de, door den geëerden pleiter 
voor verweerder gevolgde, orde behandel, mist, 
naar het mij met verweerders raadsman wil 
voorkomen, feitelijken grondslag, vermits, 
voorzoover ik zie, uit het bestreden arrest 
geenszins blijkt, dat het bedoelde verweer 
door eischer tot cassatie in de ondervrijwaring 
tegen den verweerder Verheggen is gevoerd, 
doch integendeel in het arrest uitdrukkelijk 
wordt vastgesteld, dat eischer tot cassatie er 
zelf op wijst, dat de grief, waarop in d it mid
del wordt gedoeld, betreft eene beslissing, 
door de Rechtbank in de hoofdzaak gegeven, 
zoodat het Hof terecht deze grief ter zijde kon 
stellen op grond, dat eischer tot cassatie zich 
in de hoofdzaak had kunnen voegen, doch dit 
heeft nagelaten. 

Het derde middel zoekt, blijkens de toelich
ting door den geëerden pleiter voor eischer ge
geven, steun in het arrest van Uwen Raad 
van 20 Maart 1924 W. 11264 N. J. 1924, 511, 
waarbij werd beslist, dat het College van Bur
gemeester en Wethouders, handelende ter uit
voering der Distributiewet optreedt als orgaan 
<ler gemeente. M. i. mag echter bij de beoor
deeling van dit arrest niet uit het oog worden 
verloren, dat het daarbij behandelde geschil 
liep over door de gemeente verkochte en ge
leverde aardappelen, derhalve over levens
middelen, als bedoeld in art. 1 der Distribu
tiewet, en waaromtrent in het tweede lid van 
dat artikel wordt voorgeschreven, dat de ge
meentebesturen zorg dragen, dat daarvan 
steeds voldoende hoeveelheden aanwezig en 
verkrijgbaar zijn, terwijl dan in de artt. 2, 3 
-en 4 der Distributiewet dienaangaande dus
danige nadere voorschriften worden gegeven, 
als waaruit Uw Raad afleidde, dat de wet
gever de zorg voor het aanwezig zijn van de 
vereischte voorraden van levensmiddelen en de 
.andere genoemde goederen (n.l. grondstoffen 
van levensmiddelen, brandstoffen en huis
houdelijke artikelen} aanmerkt als een maat
regel met betr.ekking tot de huishouding der 
_gemeente. 

1928 

In de onderwerpelijke circulaire van den 
Minister van Landbouw, Nijverheid en Han
del van 30 Januari 1917 schijnt mij daarente
gen van een zoodanigen maatregel met be
trekking tot de huishouding der gemeente 
geen sprake. Veeleer komt het mij gezien den 
inhoud dier circulaire, gelijk die boven heel 
in het kort werd weergegeven, voor, dat men 
hier te maken heeft met eene distributierege
ling, a ls bedoeld in art. 8 der Distributiewet, 
eerste lid, en welke kennelijk als van alge
meen rijksbelang is aan te merken, nu immers 
in het vierde lid aan de gemeentebesturen 
nog in het bijzonder bevoegdheid wordt gege
ven, omti·ent de distributie van goederen, on
der 's Ministers goedkeuring, bepalingen vast 
te stellen. De medewerking van de burge
meesters, in gemelde circulaire verlangd, mag 
dan ook m. i. geacht worden te strekken tot 
bevordering van het rijksbelang, zoodat het 
m. i. ervoor kan worden gehouden, dat die 
medewerking van den burgemeester in dezen 
niet de gemeente bindt, doch het Rijk. Dat ik 
mij hier ietwat voorzichtig meen te moeten 
uitdrukken, vindt vooral zijn grond in de be
kende opvatting, welke o. m. verdedigd wordt 
in het Verslag van de Staatscommissie in zake 
de Financiëele verhouding tusschen het Rijk 
en de Gemeenten, ingesteld bij K. B. van 18 
Aug. 1921 n°. 85 ('s-Gravenhage - Alg. 
Landsdrukkerij - 1927 Hfdst. 2 § 2 n°. 35 
blz. 47/48), dat het zelfbestuur altijd blijft 
,,plaatselijk zelfbestuur" 1 zoodat de plaatse
lijke besturen - het mogen dan zijn burge
meester en wethouders of de raad of gelijk 
meer en meer gebruikelijk, zij het tegen het 
stelsel van de Gemeentewet (art. 126) in, de 
burgemeester - geroepen tot medewerking 
aan de uitvoering van wetten enz. daardoor 
allerminst te dien aanzien zouden worden 
rijksorganen. Wellicht is deze opvatting in de 
beschouwing van het zelfbestuur, zooals de 
Gemeentewet het zich had gedacht, juist te 
oordeelen; gelijk dit stelsel in den loop der 
tijden is geworden, schijnt zij mij niettemin 
aan gegronden twijfel onderhevig (zie hier
omtrent Üppenheim, 5e dr. bew. van der Pot 
II blz. 230). Uw Raad deelde, althans vroe
ger (arr. 12 Januari 1883 W. 4868), deze op
vatting in hare algemeenheid niet en boven
genoemd arrest van 20 Maart 1924 geeft mij, 
gelijk ik poogde te verklaren, voorshands 
geene aanleiding om aan te nemen, dat Uw 
Raad ten dezen in het algemeen eene andere 
richting zoude wenschen in te slaan (vg. om
trent laatstgemeld arrest nog Oppenheim 
t. a. p. blz. 226 noot 1}. Ik meen het voor
gestel de middel derhalve niet gegrond te moe
ten achten. 

Meer doeltreffend schijnt mij daarentegen 
het tweede middel, welks bespreking ik daar
om tot het laatst bewaarde. Indien de burge
meester ten dezen immers behoort te worden 
beschouwd als agent van het Rijksgezag, dan 
valt ook m.i. inderdaad niet in te zien, uit 
welken hoofde, bij gebreke van eenige bij
zondere wettelijke bepaling ten dezen, hij het 
Rijk in rechten, hetzij eischende of verweren
de, zoude kunnen vertegenwoordigen, noch 
dat -de burgemeester, in zijn hoedanigheid ten 
dezen, als zelfstandig rechtssubject zoude kun
nen worden gedagvaard en veroordeeld. Voor 
het zijn van partij in procesrechtelijken zin 

77 
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toch is noodig (Star Busmann Hoofdst. B. Rv. 
le dr. nos. 128 e. v., betreffende rechtsperso
nen nos. 136 en 137) hetzij dat men uit eigen 
hoofde, ter vervolging van eigen rechten en 
belangen voor den rechter treedt, hetzij dat 
men zulks doet als wettelijk vertegenwoordiger 
van een ander. Van het eerste kan m.i. bij 
den in hoedanigheid, binnen de grenzen der 
hem gegeven opdracht als orgaan van den 
Staat gehandeld hebbenden eischer geen spra
ke zijn, terwijl het tweede, waar eischer, gelijk 
vaststaat, als agent van het Rijksgezag in dit 
geding is betrokken, slechts het geval zoude 
wezen, bijaldien hij of bijzonderlijk gemach
tigd of wettelijk aangewezen ware om het 
Rijk ten -dezen in rechten te vertegenwoor
digen. 

Van machtiging daartoe is ten dezen geen 
sprake en uit geen enkele wetsbepaling valt 
m . i. af te leiden, dat de burgemeester voor 
den Staat, voor wien immers, in verband met 
art. 1692 B. W ., de bestuurders, door de 
Grondwet aangewezen en waartoe de Burge
meester niet behoort, in het algemeen de wet
telijke vertegenwoordigers zijn, in rechten zou
de ki.innen optreden, waar ook elk bijzonder 
wettelijk voorschrift (gelijk b.v. art. 71 Ge
meentewet, art. 155 j 0

• 33 Prov. Wet, art. 14 
der Wet van 22 Mei 1845 S. 22, art. 737 j 0

• 

741 Rv.J, den burgemeester voor eenig bij
zonder geval als vertegenwoordiger van den 
Staat in rechten aanwijzend, ontbreekt. 

Ik ben derhalve, in overeenstemming met 
het middel, van oordeel, dat eischer q.q. te 
dezer zake niet in rechten kon worden betrok
ken, doch dat de Staat had moeten zijn gedag
vaard, waaruit volgt, dat verweerder q.q. in 
zijne vordering in ondervrijwaring had behoo
ren te zijn verklaard niet-ontvankelijk. Ik 
moge mij ten slotte veroorloven, uit de schaar
sche rechtspraak in dezen de aandacht van 
Uwen Raad te vestigen op een vonnis van de 
Arr.-Rechtbank te 's-Hertogenbosch van 25 
Juni 1920 N. J. 1921, 38 (in W. v. h. R. niet 
gevonden). 

Mijne conclusie luidt mitsdien, dat Uw 
Hooge Raad, na vernietiging van het bestre
den arrest en van het daarbij bekrachtigde 
vonnis, voorzoover in de ondervrijwaringszaak 
tusschen nu-verweerder in cassatie en diens 
wederpartij gewezen, den verweerder q.q. als
nog zal verklaren niet-ontvankelijk in zijnen 
eisch tot onder-vrijwaring tegen eischer q.q. 
en den verweerder q.q. zal veroordeelen zoo
wel in de kosten der cassatie, aan zijde van 
eischer q.q. en van de zich gerefereerd heb
bende, mede-verweerders(sters) gevallen, ten
zij Uw Raad mocht oordeelen, dat de laatsten 
onnoodig in het cassatiegeding zijn betrokken, 
in welk geval hunne kosten, als door eischer 
q.q. noodeloos veroorzaakt, voor diens reke
ning zouden behooren te komen, als ook in de 
kosten, gevallen op de behandeling van den 
eisch in ondervrijwaring in hooger beroep en 
in eersten aanleg aan de 2>ijde van eischer tot 
cassatie. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat blijkens het bestreden arrest en de 

rechterlijke uitspraken, waarnaar dit verwijst, 
vaststaat: 

dat de auteur van de verweerders onder 4, 

verder Van Ophoven te noemen, in het begin 
van 1917 10000 K.G. zaaitarwe noodig had 
voor zijn landerijen; 

dat Van Ophoven zich ter verkrijging daar
van wendde tot den Burgemeester van zijn 
woonplaats, den eischer in cassatie, verder 
Meuwissen q.q. te noemen, die, overeenkomstig 
de voorschriften van eene circulaire van den 
Minister van Landbouw, Nijverheid en Han
del, ingevolge de hem bij art. 4 der Distri
butiewet 1916 opgelegde verplichting, zijne 
medewerking verleende en de 10000 K.G. 
zaaitarwe bestelde bij den Limburgschen 
Land- en Tuinbouwbond, verweerster onder 
1, verder Verheggen q.q. te noemen; 

dat Verheggen q.q. de 10000 K .G. bestelde 
bij de Groninger Landbouwbond, verweerster 
onder 3, verder de Groninger te noemen, die 
de tarwe en wel 10003 K.G. voor f 4201.26 
kocht van de verweerster onder 2, verder 
Mensinga te noemen; 

dat Mensinga de tarwe leverde aan Van 
Ophoven; 

dat Mensinga, toen voldoening van den 
koopprij\i uitbleef, de Groninger tot betaling 
daarvan dagvaardde, waarna - alles na rech
terlijk verlof - de Groninger ter vrijwaring 
dagvaardde Verheggen q.q., Verheggen q.q. 
terondervrijwaring Meuwissen q.q. en Meu
wissen q.q. ter ondervrijwaring Van Op-
hoven; . 

dat Verheggen q.q. zich overeenkomstig art. 
72 Rv. bij de Groninger voegde; 

dat de Arr.-Rechtbank te Groningen bij 
vonnis van 18 Januari 1924 de hoofdvordering 
en de vordering ter vrijwaring, ter onder
vrijwaring en ter onder-ondervrijwaring alle 
toewees, waarbij de Rechtbank in hetgeen zij 
,,de hoofdzaak" noemde, Van Ophoven ver
oordeelde in de kosten zoo van Mensinga, als 
van de Groninger, Verheggen q.q. en Meuwis
sen q.q.; 

dat Meuwissen q.q. en Van Ophoven van 
het vonnis der Rechtbank in hooger beroep 
zijn gekomen en het Gerechtshof te Leeuwar
den bij arrest van 27 Januari 1926, na voe
ging der beide appèllen, het vonnis bekrach
tigde voor zoover gewezen op de hoofdvorde
ring en de vordering tot vrijwaring, maar ver
nietigde voorzoover gewezen op de vorderin
gen ter onder en ter onder-ondervrijwaring 
en voorzoover bij het vonnis uitspraak is ge
daan aangaande de kosten der "hoofdzaak", 
met terugwijzing in zoover van de zaak naar 
de Rechtbank en met bepaling, dat de kosten 
van het door Meuwissen q.q. en door Van 
Ophoven ingesteld appèl zullen worden ge
bracht ten laste van de partij, die bij eindvon
nis in het ongelijk zal worden gesteld, begroo
tende het Hof die kosten voor ieder der pro
cedeerende partij en; 

dat de Rechtbank bij vonnis van 22 October 
1926 de vordering ter ondervrijwaring en die 
ter onder-ondervrijwaring dpnieuw toewees en 
wederom in de "hoofdzaak" Van Ophoven 
veroordeelde in de kosten van alle overige 
partijen, zoomede in de kosten van het door 
Meuwissen q.q. ingesteld hooger beroep, welke 
bij 's Hofs arrest waren gereserveerd, doende 
de Rechtbank geen uitspraak omtrent de mede 
gereserveerde kosten van het door Van Opho
ven ingesteld hooger beroep; 
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dat Meuwissen q.q. en Van Ophoven van 
laatstgemeld vonnis weder in hooger beroep 
zijn gekomen; 

dat Meuwissen q.q. tegen het vonnis ale 
grieven heeft aangevoerd: 

l. dat Verheggen q.q. geen verlof van de 
R echtbank had gekregen om hem in vrijwa
ring te roepen in de hoedanigheid, waarin hij 
is gedagvaard; 2. dat hij in de hoedanigheid, 
waarin hij gedagvaard is, niet kan worden 
veroordeeld, omdat hij handelde als orgaan 
van den Staat, dien hij niet in rechten kan 
vertegenwoordigen; 3. dat de geleverde tarwe 
van slechte kwaliteit was ; 

dat bij het bestreden arrest, na voeging der 
beide appèllen, de grieven, evenals een door 
Van Ophoven opgeworpen grief, zijn verwor
pen en het vonnis is bevestigd; 

dat het Hof daarbij heeft overwogen om
trent de eerste grief: 

"dat bij ' s Hofs arrest van 27 J anuari 1926 
reeds beslist is, dat in eersten aanleg in het 
geding was als gedaagde q.q. in ondervrijwa
ring en als eischer q.q. in onder-ondervrijwa
r ing Adolf Meuwissen, burgemeester der ge
meente Echt, in zijne hoedanigheid als be
doeld bij art. 4 der Distributiewet 1916, in 
verband met de circulaire van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en H andel van 
30 Januari 191 7, derhalve als agent van het 
Rijksgezag, mitsdien als orgaan van den 
Staat, doch daaruit niet volgt - gelijk de 
appellante betoogt, dat nu de Rechtbank bij 
vonnis van 10 J uni 1921 slechts verlof had 
verleend aan partij Verheggen q.q. om Adolf 
Meuwissen, burgemeester der gemeente E cht 
in ondervrijwaring op te roepen, onjuist zou 
zijn gedagvaard; 

dat i=ers de appellant, die burgemeester 
van Echt was, in ondervrijwaring geroepen 
werd op grond, dat hij in deze als burgemees
ter opgetreden was, krachtens art. 4 der 
Distributiewet 1916 en in verband met de ge
noemde circulaire van den Minister, zoodat 
niet een ander persoon dan de burgemeester 
van Echt in het geding betrokken werd doch 
de burgemeester, die, als agent van het rijks
gezag, eene opdracht vervuld had ; 

dat di t een en ander nu wel minder geluk
kig ui tgedrukt moge zijn in de dagvaard ing 
met de woorden " in hoedani gheid als bedoeld 
bij art. 4 der Distribu tiewet 1916 in verband 
met de Circula ire van den Minister van L and
bouw, Nijverheid en H andel d.d. 30 J anuari 
1917", doch de strekking om den burgemeester 
der gemeente Echt, als zoodanig, krachtens 
art. 4 der Distributiewet 1916 distributie
autoriteit, in rechten te roepen, duidelijk bl ijkt 
uit de uitvoerig omschreven feiten; die in de 
dagvaarding aan de vordering tot ondervrij
war ing ten grondslag gelegd zijn en daarte
genover de m inder gelukkig gekozen bewoor
dingen als bovenbedoeld niet kunnen leiden 
tot niet-ontvankelijkverklar ing van die vor
dering; 

dat ook het verweer, dat de burgemeester 
van Echt als distributie-autoriteit niet zou 
zijn vermogenssubject niet opgaat, omdat hij 
ongetwijfeld ook als zoodanig rechten en ver
pi ichtingen kan hebben en waar hij als distri
butie-autoriteit aan het rechtsverkeer deelge
nomen heeft, er ook geen reden is, waarom 

hij niet als zoodanig in rechten zou kunnen 
worden geroepen; '' 

en omtrent de tweede grief: 
"dat de burgemeester van Echt, die geheel 

in overeenstemming met het voorschrift van 
art. 4 der Distributiewet 1916 zijne medewer
king verleend heeft bij het tot stand komen 
van eene leverantie van zaaigraan, in eene 
procedure over de levering en de betaling van 
dat graan niet kon worden uitgeschakeld, 
daar bij , a l deed hij zulks - toen wijl en D . 
van Ophoven hem had medegedeeld, dat hij 
zaaitarwe wenschte te koopen. overeenkomstig 
de voorschriften door den Minister gegeven in 
de Circulaire van 30 Januari 1917 als agent 
van het rijksgezag, niettemin zelfstandig op
dracht aan partij Verheggen q.q. verstrekte 
tot levering van dit graan, waaruit vol gt, dat 
partij Verheggen q.q. toen zij ter zake als in 
de feiten omschreven in vrijwaring geroepen 
werd, alleen verhaal mocht en kon zoeken bij 
dengene, die haar opdracht gaf en zij op grond 
van die opdracht de veroordeeling tot onder
vrijwaring kon vorderen van dengene, die 
haar die opdracht gegeven had, zijnde de bur
gemeester van Echt, optredende als distribu
tie-autoriteit·" 

terwijl het' Hof omtrent de derde grief van 
oordeel was, dat Meuwissen q.q. zij n recht 
tot het voeren van dit verweer had verloren; 

0 . dat eischer in cassatie tegen het bestre
den arrest als middelen van cassatie inbrengt : 
zie Concl . Adv.-Gen.; 

0. omtrent het eerste middel : 
dat, gelijk bij pleidooi is betoogd, het Hof 

inderdaad, alhoewel de grief met juistheid 
stellende, haar niet beantwoordt, doch dat 
niettemin het middel niet kan baten, omdat de 
Rechtbank in haar vonrus van 10 Juni 1921 
met den persoon van Adolf Meuwissen, burge
meester van Echt, wiens oproeping in onder
vrijwaring zij bij dat vonnis toestond, niet 
anders heeft bedoeld dan den burgemeester 
van Echt, optredende ingevolge artikel 4 der 
Distributiewet 1916, daar alleen van het als 
zoodanig optreden van dien burgemeester in 
deze sprake is; 

0. omtrent het tweede middel : 
dat het Hof heeft aangenomen, dat de bur

gemeester van Echt bij het tot stand kom en 
van de transactie omtrent het zaaigraan op
trad als orgaan van den Staat, en ook als zoo
danig in rechte is geroepen ; 

dat echter indien door dat optreden verbin
tenissen voor den Staat ontstaan, waarvan men 
in rechte nakoming meent te kunnen vorderen, 
de Staat en niet de burgemeester als vertegen
woordiger van den Staat moet worden gedag
vaard, daar - ook al heeft het orgaan min of 
meer zelfstandig gehandeld - zoodanig,i ver
tegenwoord iging slechts kan beiusten op eene 
wetsbepaling, welke ten deze ontbreekt; 

dat het tweede middel derhalve in zooverre 
gegrond is en de vordering ter ondervrijwaring 
niet-ontvankelijk is, hetgeen ten gevolge heeft, 
dat ook de vordering ter onder-ondervrijwaring 
n iet-ontvankelijk is, weshalve de verdere mid
delen bui ten beschouwing kunnen blijven; 

0. dat de Hooge Raad ten principale kan 
rechtdoen; 

0. omtrent de kosten: 
dat de veroordeelingen in de kosten voorko-
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mende in het arrest van het Gerechtshof te 
Leeuwarden van 27 Januari 1926 onaantast
baar zijn, terwijl eveneens onaantastbaar is, 
hetgeen verder in dat arrest over de kosten 
is vermeld, daar 's Hofs uitspraak in kracht 
van gewijsde is gegaan; 

dat de Hooge R aad na de vernietiging van 
het bestreden arrest en het vonnis der Recht
bank van 22 October 1926 heeft te oordeelen 
over: 

1 °. de kosten van eersten aanleg van alle 
partijen, ook voor wat betreft de kosten in 
het geding op de hoofdvordering te weten 
tusschen Mensinga en de Groninger met Ver
heggen q.q. als gevoegde partij en de kosten 
in het geding ter vrijwaring, welke laatste 
kosten, zij het ten onrechte door H of en R echt
bank mede genoemd zijn kosten van de "hoofd
zaak''· 

2°. 'de kosten van het door Meuwissen q.q. 
en Van Ophoven ingesteld hooger beroep, wel
ke bij arrest van 27 J anuari 1926 zijn gereser
veerd, maar waaromtrent is bepaald, dat zij 
zullen worden gebracht ten laste van de partij, 
die bij het eindvonnis in het ongelijk zal wor
den gesteld ; 
. 3°. de kosten van het hooger beroep inge
steld door Meuwissen q.q. en Van Ophoven 
tegen het vonnis der R echtbank te Groningen 
van 22 October 1926; 

4 °. de kosten der cassatie; 
Vernietigt het bestreden arrest; 
En alsnu rechtdoende ten principale: 
Vernietigt het vonnis op 22 October 1926 

door de Arr.-Rechtbank te Groningen in deze 
gewezen; 

· Verklaart niet-ontvankelijk de door Verheg
gen q.q. tegen Meuwissen q.q. ingestelde vor
dering ter ondervrijwaring ; 

Verklaart niet-ontvankelij k de door Meuwis
sen q.q. tegen Van Ophoven ingestelde vorde
ring ter onder-ondervrijwaring; 

Veroordeelt de Groninger en Verheggen q.q. 
als gevoegde partij in de kosten van eersten 
aanleg in het geding op de hoofdvordering; 
in dier voege, dat van de kosten van Mensinga, 
welke worden begroot op f 600, de Groninger 
moet betalen f 400 en Verheggen q.q. f 200, 
terwijl de Groninger en Verheggen q.q. elk 
hun eigen kosten moeten betalen; 

Veroordeelt Verheggen q .q. in de kosten van 
eersten aanleg in het geding ter vrijwaring, 
aan de zij de van de Groninger begroot op 
f 350; 

Veroordeelt Verheggen q .q. in de kosten 
van eersten aanleg in het geding ter onder
vrijwaring; aan de zijde van Meuwissen q.q. 
begroot op f 500 ; 

Veroordeelt Meuwissen q.q. in de kosten van 
eersten aanleg in het geding ter onder-onder
vrijwaring; aan de zijde van Van Ophoven be
groot op f 400 ; 

Veroordeelt Verheggen q.q. in de kosten van 
het hooger beroep ingesteld door Meuwissen 
q.q.; waaronder die welke zijn gereserveerd bij 
' s Hofs arrest van 27 J anuari 1926, behalve 
wat betreft de kosten van Van Ophoven waar
in Meuwissen q.q. wordt veroordeeld, begroot 
die kosten aan de zijde van Mensinga op f 150, 
aan de zijde van de Groninger op f 125, aan 
de zijde van Meuwissen q.q. op f 400. aan de 
zijde van Van Ophoven op f 150 ; 

Veroordeel t Meuwissen q.q. in de kosten van 
het hooger beroep ingesteld door Van Op
hoven; waaronder die , welke zijn gereserveerd 
bij 's Hofs arrest van 27 J anuari 1926, be
groot aan de zijde van Mensinga op f 75, aan 
de zijde van de Groninger op f 60 aan de 
zijde van Verheggen q.q. op f 60, aar'. de zijde 
van Van Ophoven op f 60; 

Veroordeelt Verheggen q.q. in de kosten op 
het beroep in cassatie gevall en, behalve wat 
betreft de kosten van Van Ophoven, waarin 
Meuwissen q.q. wordt veroordeeld; 

Begroot die kosten tot op de uitspraak va n 
dit arrest aan de zijde van Mensinga op t ien 
gulden aan verschot en op honderd vijftig 
gulden voor salaris, aan de zijde van de Gro
ninger op t ien gulden aan verschot en op 
honderd vijftig gulden voor salaris, aan de 
zijde van Meuwissen q.q. op een en zestig 
gulden vijftig cent aan verschot en op zes
honderd gulden voor salaris, en aan de zijde 
van Van Ophoven op t ien gulden aan verschot 
en op tweehonderd gulden voor salaris. 

(N.J.) 

27 Decernber 1928. WET, houdende natural i
sat ie van P . Frenkel en 19 anderen. S . 
498. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hehben , 

dat Paul Frenkel en 19 anderen aan Ons een 
verzoek om naturalisatie hebben ingediend, 
met overlegging - wat betreft de in artikel 2 
genoemden voo,· zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelij k gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955) ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Paul F,·enkel, geboren te Kichineff 

( R usland) den 22 Mei/4 Juni 1891, pianist, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land; 

2°. Johann Gerabek, geboren te Wiener 
Neustadt ( Oostenrijk) den 5 October 1898, 
t ijdelij k wnd. ad junct-controleur bij de Lande
lijke Inkomsten, wonende te Poerwakarlx.L (Ne
derlandsch-lndië); 

3° . Franz H ermann Greve, geboren te 
Thiene (Pruisen) den 6 ov'ember 1859, wi n
kelbediende, wonende te Arnhem, provincie 
Gelderland; 

4°. Catharina Grevenstein, weduwe van 
R ene,·us Joannes Ummels, geboren te A ken 
(Pruisen) den 22 October 1856, zonder beroep, 
wonende te Aken (Pruisen); 

5°. Johann Jakob H ubert J uressen, gebo
ren te Wenten (Pruisen) den 18 Februari 
1897, bankwerker, wonende te Suerth, ge
meente Rondorf (Pruisen); 

6°. Peter J ohann Keulers, geboren te Aken 
( Pruisen) den 6 Mei 1894, industrieel, wonen
de te Aken (Pruisen); 

7°. Arnold Kuckertz, geboren te Düren 
( Pruisen) den 12 Augustus 1863, portier , wo
nende te Amsterdani, provincie Noordholland; 

8°. J ohann Baptist Kuijpers, geboren te 
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Rheydt (Prnisen) den 16 Mei 1896, kleerma
ker, wonende te Rheydt ( Pruisen); 

9°. Bruno Knöpf elmacher, geboren te Kras
na ( T sjecho Slowakije) den 19 Augustus 1886, 
industrieel, wonende te Klampok (Neder
landsch-lndië); 

10°. F erdinand Ma,·ia Mockel, geboren te 
Aken (Pruisen) den 14 Maart 1895, koopman, 
wonende te Vaal s, provincie Limburg ; 

11 °. Katliarina Elisabeth in het Panhuis , 
geboren te L obberich (Pruisen) den 30 Sep
tember 1890, kookster, wonende te B urg Eltz 
bij Wahn (Pruisen); 

12°. E,nil H ermann Sch,nidt, geboren te 
Albrechtsdo,-j (Pruisen) den 23 Juli 1892, 
koopman, wonende te Voorburg, provincie 
Zuidholland; 

13°. J oannes Franciscus Segers, geboren te 
A1·endonck (België) den 13 April 1880, siga
renmaker, wonende te Casteren, gemeente 
Hoog eloon c.a., provincie Noordbrabant; 

14°. Gierschko Swetschinski, geboren te 
Alexandrowski (Rusland) den 24 Maart/ 
6 April 1872, koopman, wonende te Rotter
dam, provincie Zuidholland; 

15°. J ohann Wienhoven, geboren te Strae
len (Pruisen) den 9 December 1899, melkbe
zorger, wonende te V enlo, provincie L imburg; 

16°. Max H ermann W illig , geboren te 
B 1·eslau (Pruisen) den 30 September 1875, 
tijdelijk Rijkswerkman, wonende te Zutphen, 
provincie Gelderland. · 

2. Met afwijking van het bepaalde bij art. 
3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 De
cember 1892 (Staatsblad n° . 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955) , wordt bij deze de 
hoedanigheid van ederlander verleend aan: 

1 °. Johann H einrich Exel, geboren te Vlagt
wedde (Groning en) den 21 September 1897, 
timmerman, wonende te Bargercompascuum, 
gemeente E,nmen, provincie Drenthe; 

2°. J ohan Gerhard H oge, geboren te E11t-
1nen (D,·enthe) den 12 April 1900, landbouwer, 
wonende te E,nmercompascuum, gemeente E,n
nten, provincie Drenthe; 

3°. Johann H er1nann Hoge, geboren te 
S chwartenberg (Duitschland) den 24 Maart 
1857, winkelier, wonende te Munsterscheveld, 
gemeente Emmen, provincie Drenthe; 

4°. Adolf E,nil Kutschenreuter, geboren te 
Amsterdam (Noo,·dholland) den 8 April 1894, 
reiziger, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevel en , enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten De

cember 1928. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Justitie, J. Don n er. 
( Uitgeg. 28 D ecembe,· 1928.) 

27 December 1928. BESLUIT, houdende wij
ziging van het Internationaal Pakketpost
beslu it 1925 (Staatsblad n°. 395) . S. 499. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Overwegende, dat het wenschelijk is om wij

ziging te brengen in het Internationaal Pak-

ketpostbesluit 1925 (Staa tsblad n°. 395), zoo
als dit laatstelijk is gewijzigd bij Ons besluit 
van 3 Mei 1928 (Staatsblad n° . 140); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 4 December 1928, n°. 6, Hoofd
bestuur der Posterijen en Telegrafie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 18 
December 1928, n°. 38); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 December 1928, n°. 
7 Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie; 

' H ebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 Januari 1929 te bepalen 

als volgt: 
E enig artikel. 

Aan artikel 3, 3e lid, sub a van het Inter
nat ionaal Pakketpostbeslui t 1925 (Staatsblad 
n°. 395) wordt toegevoegd: 

,,boven 5 K.G. tot en met 10 K .G. f 3.25" 
H et 4e lid, sub a van genoemd artikel wordt 

gelezen: 
,,a. aan de Nederlandsch-Indische postadmi

nistratie : 
voor een gewicht van niet meer dan 5 K.G. 

f 0.621/2 
boven 5 K.G. tot en met 10 K.G. f 1.021/2" 
Onze Minister van Waterstaat is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad geplaatst en in afschrift aan den Raad 
van State zal worden medegedeeld . 

's-Gravenhage, den 27sten December 1928. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Waterstaat, H. v. cl. V egt e. 
( Uitgeg. 31 Decem ber 1928.) 

27 Decem ber 1928. BESLUIT ter verzekering 
van de voldoening van belastingen, ver
schuldigd bij in- en uitvoer van goederen 
door de lucht, mede wat betreft de ,toela
ting van mil itaire, alsmede van poli tie
en douane-luchtvaartuigen. S. 500. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Financiën van 10 October 1928, n°. 115, af
deeling Invoerrechten, en van Waterstaat van 
10 October 1928, n°. 393, afdeeling Water
staat A ; 

Gezien artikel 52, eerste lid, letters i en m, 
der Luchtvaartwet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 13 
November 1928, n°. 27); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 3 December 1928, n°. 
80, afdeeling Invoerrechten, en van 17 Decem
ber 1928, n°. 389, afdeeling Waterstaat A; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Art. 1. Voor zoover daarvan hierna niet is 
afgeweken, worden alle bij wet of Koninklijk 
besluit gegeven, voor den in- en uitvoer van 
goederen langs de rivieren geldende voor
schriften geacht bij dit besluit voor den in- en 
uitvoer van goederen door de lucht te zijn uit
gevaardigd. De luchtvaartuigen worden in dit 
verband met rivierschepen gelijkgesteld ; hun
ne gezagvoerders met de schippers en hunne 
laadruimten met de laadruimen dier schepen. 

Onder in- en uitvoer is doorvoer begrepen. 
Art. 2. Door Onzen Minister van Financiën 

aangewezen, van belasting vrijgestelde en niet 
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onder eeni g in- of uitvoerverbod vallende goe
deren worden voor de toepas ing van dit be
sluit niet als goederen aangemerkt. 

Zijn in den zin van dit besluit geen goederen 
aanwezig en behoeven voor het luchtvaartuig 
zelf geen douaneformaliteiten vervuld te wor
den, dan behoeft de gezagvoerder zich niet on
gevraagd ter in- of uitklaring aan te melden. 

Art. 3. Als ingevoerd worden aangemerkt 
alle in of aan een hier te lande nedergedaald 
luchtvaartuig aanwezige goederen, waarvan 
niet blijkt dat zij uit het vrije verkeer bier te 
lande afkomstig zijn. 

Als ten uitvoer bestemd worden aangemerkt 
alle in of aan een hier te lande tot opstijging 
gereed luchtvaartuig aanwezige of opgenomen 
wordende goederen, waarvan niet blijkt dat 
zij bestemd zijn om hier te lande te blijven. 

Als uitgevoerd worden aangemerkt alle goe
deren, die bij de opstijging hier te lande aan
wezig waren in of aan een daarna buitenslands 
nedergedaald luchtvaartuig, indien niet blijkt 
dat zij hier te lande verbleven of teruggekeerd 
zijn. 

Indien echter ingevolge wettelij k voorschrift 
of ingevolge door Onzen M inister van Finan
ciën te stellen regelen ten bewijze van den uit
voer eene verklaring wordt gevorderd, dat de 
goederen inderdaad buitenslands zijn aange
komen, worden zij bij gebreke hiervan als niet 
uitgevoerd aangemerkt. 

Art. 4. De eerste en laatste kantoren bij in- en 
uitvoer van goederen door de lucht zijn geves
tigd op de voor het algemeen luchtverkeer 
opengestelde luchtvaartterreinen. Deze terrei
nen zijn tevens de los- en laadplaatsen voor 
dit verkeer. 

De gewone diensttijden van de ambtenaren 
der invoerrechten op deze terreinen worden 
door of namens Onzen Minister van Financiën 
geregeld. Voor de terreinen, die niet regelma
tig door luchtvaar tuigen in geregelden dienst 
worden aangedaan, kan de aanwijzing van een 
gewonen diensttijd achterwege blijven. 

Indien door voornoemden Minister in over
leg met Onzen Minister van Waterstaat het 
volgen van bepaalde luchtroutes of het over
schrijden van de grens tusschen bepaalde tij
den of punten wordt voorgeschreven, zijn de 
gezagvoerders der luchtvaartu igen gehouden 
deze aanwijzingen te volgen. 

Art. 5. Ingevoerde goederen moeten zijn inge
schreven op een of meer manifesten, vermel
dende de soort der goederen, hunne verpak
king en hoeveelheid op denzelfden voet als 
dit bij het gewijzigd Koninklijk besluit van 26 
Maart 1872 (Staatsblad n°. 19) - hierna ver
der aangeduid als het K. B. - voor de vracht
lij sten is voorgeschreven. 

In pl aats van in manifesten mogen de goe
deren ook op de in het vorig lid bedoelde wijze 
worden omschreven in genummerde douane
verkla ringen, die alsdan moeten zijn gehecht 
aan de manifesten, waarin zij door vermelding 
van aantal en nummers worden aangeduid. 

De artikelen 5 en 81 van het K. B. zijn 
zoowel ten aanzien van de manifesten als van 
de douaneverklaringen van toepassing. 

Als zoodanig kenbare postzendingen en de 
als bagage door passagiers medegevoerde goe
deren behoeven niet in de manifesten te zijn 
vermeld, mits zij desgevorderd afgescheiden 

van de wel ingeschreven goederen dadelijk 
aangewezen worden. 

Art. 6. De inklaring van de in de manifesten 
vermelde goederen geschiedt - en zulks uit
slui tend op de in artikel 4 bedoelde kantoren 
- op den voet van het K. B. De manifesten 
treden wowel voor de vrachtlij sten als voor 
de generale verklaringen geheel in de plaats . 
Zij behoeven, voor zoover Onze Minister van 
Financiën niet anders bepaalt, slechts in een 
exemplaar te worden ingeleverd. Inschrijving 
in een register van generale verklaringen is 
onnoodig. Als losplaats komt alleen het lucht
vaartterrein, waar ook de inklaring geschiedt, . 
in aanmerking. 

Worden de goederen niet dadelijk gelost, 
dan kan het luchtvaartuig op kosten van den 
invoerder worden bewaakt. 

Art. 7. Voor tijdel ijken opslag op manifest ko
men alleen in aanmerking de in artikel 27 
van het K . B . bedoelde bergplaatsen en lich
ters. 

Degene, in wiens bergplaats of lichter de 
goederen worden opgeslagen, is aansprakelijk 
voor de aanzuivering van het manifest op den 
voet van de a rtikelen 36 en 37 van het K. B ., 
zonder dat hieromtrent eenige verklaring of 
aanteekening op het manifest behoeft te wor
den gesteld. 

A rt. 8. Inklaring ten rechtstreekschen door
voer is op de 1 uchtvaartterreinen alleen toe
gelaten op den voet van het volgende artikel. 

De aanwijzing van deze terreinen als los
plaats bij invoer geldt niet voor de aanbren
ging van goederen op generale verklaring, 
volglijst of volgbrief, tenzij met bijzondere 
door of namens Onzen Minister van Financiën 
te verleenen vergunning. 

Tij delijke opslag van uitgaande goederen is 
op de luchtvaartterreinen alleen toegelaten 
met bestemming tot uitvoer door de lucht en 
in bergplaatsen of lichters als in artikel 27 
van het K. B . zij n bedoeld. 

Art. 9. De ingeklaarde goederen kunnen met 
of zonder lossing en al dan niet na t ijdelijken 
opslag, met hetzelfde of met een ander mani
fest en met hetzelfde of met een ander lucht
vaartuig verder vervoerd worden, hetzij ter 
overbrenging naar een ander in artikel 4 be
doeld terrein, alwaar zij dan opnieuw inge
klaard moeten worden, hetzij ten wederuit
voer. 

Ten aanzien van de niet gelost wordende 
goederen moet de bestemming om aldus verder 
vervoerd te worden dadelijk bij de inklaring 
medegedeeld worden. 

De geloste, niet tijdelij k opgeslagen goede
ren, welke niet onmiddellijk weder ingeladen 
of overgeladen worden, kunnen op kosten van 
den invoerder worden bewaakt. 

Voor de op manifest verder vervoerde en 
daarna niet opnieuw ingeklaarde of niet we
der uitgevoerde goederen, wordt het manifest 
als niet gezuiverd aangemerkt. 

Art. 10. Voor de inklaring en het verder ver
voer op manifest behoeft geen zekerheid te 
worden gesteld; wel voor den tijdelijken op
slag en voor de inlevering van volg- of door
voerlij sten. 

Niettemin zijn de invoerders in de gevallen 
bedoelrl. in artikel 19 van het K . B . gehouden 
tot voldoening van dezel fde bedragen als ver-
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schuldigd zouden zijn, indien wel zekerheid 
ware gesteld. 

Gelijke plicht rust in het geval voorzien in 
het laatste lid van het vorig artikel op den 
vervoerder der goederen. De berekening van 
het verschuldigde geschiedt dan op dezelfde 
wijze. 

Art. ll. Onze Minister van Financiën kan na
dere voorschriften geven nopens de wijze van 
aangeven van door de lucht ingevoerde goe
deren met bestemming tot invoer in het vrije 
verkeer en nopens de wijze van betaling van 
de deswege verschuldigde belastingen. 

Voor zoov,er de invoer niet per post of als 
reisbagage plaats heeft, zijn alleen degenen, 
die weekkrediet genieten, tot aangifte van de 
in het eerste lid bedoelde goederen bevoegd. 

Art. 12. Bij noodlanding van een luchtvaar
tuig mogen de ingevoerde goederen niet verder 
dan noodzakelijk is uit of van het luchtvaartuig 
verwijderd worden zonder verlof van den in
specteur der invoerrechten of een door dezen 
aangewezen ambtenaar. De in- en vervoerders 
zijn voorts gehouden om ten aanzien van de 
niet met hetzelfde of een ander 1 uchtvaartuig 
verder vervoerd wordende goederen, de door 
of vanwege dien inspecteur te geven voor
schriften op te volgen, waarbij deze van de 
overige bepalingen van dit besluit kan afwij
ken_ 

Art. 13. Het weder doen opstijgen van een 
luchtvaartuig waarmede goederen zijn inge
voerd, waarvoor de formaliteiten tot wegvoe
ring of tijdelijken ópslag niet volledig en re
gelmatig zijn vervuld, is verboden, tenzij na 
zekerheidstelling ten genoegen van den ont
vanger der invoerrechten voor hetgeen ter 
zake verschuldigd kan worden. 

Art. 14. Ten aanzien van luchtvaartonderne
mingen, die eene subsidie uit 's Rijksschatkist 
genieten, kan Onze Minister van Financiën 
onder de noodige voorwaarden vergunnen, 
dat als zekerheid voor al hetgeen in zake den 
in- en uitvoer van goederen verschuldigd 
mocht worden, het recht op die subsidie aan
genomen wordt. 

Art. 15. Voor de toepassing van artikel 79 van 
het K. B. worden luchtvaartondernemingen 
met stoombootdiensten gelijk gesteld. 

Art. 16. Anders dan bij noodlanding is zonder 
verlof van den inspecteur der invoerrechten of 
van een door dezen aangewezen ambtenaar bij 
invoer van goederen de nederdaling en bij 
aanwezigheid van ten uitvoer bestemde goe
deren de opstijging met een luchtvaartuig 
verboden buiten den gewonen diensttijd van 
de ambtenaren der invoerrechten op het lucht
vaartterrein. Bij aanwezigheid van ten uitvoer 
bestemde goederen moet de gezagvoerder van 
een niet in geregelden dienst varend 1 ucht
vaartuig van het voornemen tot opstijgen ook 
binnen dien diensttijd steeds tijdig aan laatst
bedoelde ambtenaren kennis geven. 

Onze Minister van Financiën kan een door
loopend verlof en afwijkingen ook van de 
overige bepalingen van dit besluit toestaan. 

Art. 17. Onverminderd hetgeen in het Lucht
verkeersreglement omtrent het uitwerpen van 
voorwerpen uit een luchtvaartuig is bepaald, 
is het verboden om ook op andere wijze goe
deren tijdens de vlucht te verwijderen en om 
goederen tijdens de vlucht op te nemen. Be-

houdens tegenbewijs worden de uitgeworpen 
of op andere wijze verwijderde goederen als 
ingevoerd en de opgenomen goederen als ten 
uitvoer bestemd aangemerkt. 

Art. 18. De gezagvoerder van een luchtvaar
tuig is verplicht te zorgen, dat hiermede geen 
goederen worden ingevoerd of uitgevoerd dan 
met inachtneming van de bij of krachtens de wet 
gegeven voorschriften en dat daarin of daar
aan geen ten uitvoer bestemde goederen aan
wezig zijn of opgenomen worden, zonder dat 
hiervoor de vereischte aangiften ten uitvoer 
zijn ingeleverd, de daarin vermelde goederen 
ter visitatie zijn aangeboden en aan alle voor
waarden voor den uitvoer is voldaan. 

Gelijke verplichting rust op de verdere be
manning en de passagiers voor de door hen 
als bagage medegevoerde goederen, aan den 
lijve gedragen goederen hieronder begrepen. 

Art. 19. Het vorig artikel wordt geacht mede 
te zijn overtreden : 

a. indien bij de inklaring niet alle mani
festen en bij behoorende douaneverklaringen of 
niet alle goederen worden vertoond, die blij
kens het journaal of andere wel vertoonde of 
door buitenlandsche douaneambtenaren toege
zonden bescheiden bij de opstijging in het bui
tenland in het luchtvaartuig aanwezig zijn 
geweest; 

b. indien bij opstijging hier te lande in of 
aan het luchtvaartuig aanwezige ten uitvoer 
bestemde goederen nader blijken niet te zijn 
uitgevoerd of volgens mededeeling van buiten
landsche douaneambtenaren bij aankomst op 
de buitenlandsche losplaats niet meer aanwe-
zig zijn bevonden; · 

c. indien de vóór de opstijging van een 
luchtvaartuig aanwezige of toegepaste Neder
landsche of vreemde douaneverzegeling bij een 
volgende nederdaling geschonden blijkt te zijn. 

Art. 20. De gezagvoerder van een luchtvaar
tuig is gehouden tot het vertoonen aan en het 
laten afteekenen en afstempelen door de ambte
naren der invoerrechten van het journaal en an
dere in een luchtvaartuig verplicht aanwezige 
bescheiden, zoo dikwijls dit ingevolge een wet of 
internationale overeenkomst of door die amb
tenaren wordt gevorderd. 
Art. 21. Elke niet onder eene andere strafbepa

ling vallende overtreding van dit besluit wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste vier 
maanden of geldboete van ten hoogste duizend 
gulden. · 

Art. 22. Behoudens aangifte met betaling van 
de ook voor deze luchtvaartuigen verschul
digde belasting, indien zij ten in- of uitvoer 
in of uit het vrije verkeer bestemd zijn, be
hoeven, wat den dienst der belastingen betreft, 
voor militaire, politie- en douaneluchtvaar
tuigen van Nederlandsche of vreemde natio
naliteit geen formaliteiten vervuld te worden, 
als er geen goederen mede in- of uitgevoerd 
worden. 

Art. 23. Dit besluit treedt in werking op een 
door Ons te bepalen tijdstip. 

Het kan worden aangehaald als "Douane
besluit voor de Luchtvaart" met bijvoeging 
van den jaargang en het nummer van het 
Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze voornoemde Ministers zijn belast mtlt 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden gepla11tst en waarvan 
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afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

's-Gravenhage, den 27sten December 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, de G eer. 
De Minister van Waterstaat, H. v. d. V egt e. 

(Uitgeg. 8 Jan. 1929.) 

27 D ecember 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 101 Se lid.) 

De werkelijk gemaakte administratie
kosten moeten worden vergoed, onafhan
kelijk van de berekening der kosten van 
het openbaar lager onderwijs. Het school
bestuur is gerechtigd voor het voeren van 
de administratie, als het schrijven van les
roosters, schoolgeldstaten enz., een vergoe
ding toe te kennen, aangezien zulks, al 
zou dit aan het hoofd der school kunnen 
worden opgedragen, niet tot zijn taak als 
zoodanig behoort. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Almelo, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Overijssel van 4 
September 1928, tweede afdeeling, n°. 8147/ 
6020, waarbij met wijziging van het besluit 
van dien Raad van 1 Maart 1928, ten behoe
ve van de bijzondere school aan het Schalderoi 
(Hagengracht) te Almelo, van de Vereeniging 
voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, al
daar, nader is vastgesteld de vergoeding, be
doeld in art. 101, eerste lid, der Lager-Onder
wijswet 1920, over het jaar 1924, met .inbegrip 
van de driejaarlijksche venekening overeen
komstig het achtste lid van dit wetsartikel 
over het tijdvak 1922 tot en met 1924; 

D en R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestum, gehoord, advies van 
5 December 1928, n°. 1088 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
21 December 1928, n°. 26150, Afd. L. 0. F.; 

0. dat de Raad van Almelo in zijne ver
gadering van 1 Maart 1928, met intrekk ing 
Yan zijn besluit van 5 Maart 1927, heeft vast
gesteld de gemeentelijke vergoeding, bedoeld 
in art. 101 dor Lager-Onderwijswet 1920, over 
1924 ten behoeve van de bijzondere school aan 
het Schalderoi (Hagengracht) te Almelo van 
de Vereeniging voor Christelijk Nationaal 
Schoolonderwijs te Stad- en Ambt-Almelo, 
mitsgaders de driejaarlijksche afrekening, over
eenkomstig het 8ste lid van het genoemde 
wetsartikel over de jaren 1922- 1924 ; dat, 
nadat het Schoolbestuur van dit besluit bij 
Geel . Staten van Overijssel in beroep was ge
komen, dit College, bij besluit van 4 Septem
ber 1928, 2e afd., n°. 8147/6020, met wijziging 
van het bestreden besluit het bedrag, hetwelk 
door het Bestuur der Vereen. voor Christ. Na
tionaal Schoolonderwijs te Stad- en Ambt-Al
melo te Almelo voor zijne school aan het Schal
deroi (Hagengracht) te Almelo over de jaren 
1922- -1924 voor gemeentelijke vergoeding in 
aanmerking mag worden gebracht, heeft be
paald op f 15, 856.43½ en het door het School
bestuur terug te storten bedrag heeft vastge
steld op f 1726.97½ ; 

dat Ged. Staten daarbij o. m. hebben over
wogen, dat art. 101, achtste lid, der Lager-

Onderwijswet 1920 bepaalt, dat om de drie 
jaren de vergoeding, berekend overeenkomstig 
het vorige lid , wordt verm inderd tot het be
drag, hetwelk noodig is tot goedmaking van 
de over dat tijdvak ten behoeve van de bij
zondere school werkelijk gemaakte kosten, be
doeld in het vijfde lid, na aftrek van de vol
gens de gemeente-verordening verschuldigde 
schoolgelden; dat blijkens het bestreden Raads
besluit over de jaren 1922- 1924, ten behoeve 
van de bovengenoemde school , ter zake van 
administratie werkelijk gemaakte kosten, in 
totaal heb:ien bedragen f 639.22; dat deze 
kosten mitsdien behooren te worden vergoed; 
dat het Gemeentebestuur van bovengenoemd 
bedrag van f 639.22 voor vergoeding in aan
merking heeft gebracht f 442.50, zijnde de 
vergoeding berekend naar een maatstaf van 
f 0.50 per kind en per jaar, zoodat ter zake 
aan het Schoolbestuur een bedrag van f 196.72 
te weinig is vergoed; dat van deze beslissing 
van Ged. Staten de R aad van Almelo bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat welis
waar in Ons besluit van 16 Mei 1927, n°. 30, 
o. m. wordt overwogen "dat blijkens de stuk
ken de over de jaren 1922, 1923 en 1924 ten 
behoeve van de bovengenoemde school ter zake 
voor admin istratie werkelijk gemaakte kosten 
in totaal f 600 hebben bedragen; dat deze 
kosten mitsdien behooren te worden vergoed", 
doch dat deze beslissing, naar de Raad meent, 
betrekking heeft op het geval, waarin Wij bij 
gemeld besluit uitspraak doen, doch dat daar
uit niet de conclusie mag worden getrokken, 
dat voor administratiekosten een ongelimiteerd 
bedrag in rekening mag worden gebracht; dat 
de vergoeding van administratiekosten naar 
den maatstaf van f 0.50 per leerling en per 
jaar voor deze gemeente billijk en voldoende 
mag worden geacht, hetgeen bovendien kan 
blijken uit het feit, dat a ll e overige schoolbe
sturen in de gemeente daarmede genoegen 
hebben genomen; dat tegen een dergelijke 
wijze van vaststelling van deze kosten Ons be
sluit van 27 Mei 1926, S. 154, geen bezwaar 
heeft gemaakt; dat voorts in de in rekening 
gebrachte kosten een bedrag van f 39.22 is 
begrepen voor het schrijven van lesroosters, 
schoolgeldstaten enz. ; dat de Raad meent, dat 
voor dergelijke geringe administratieve werk
zaamheden, welke een schoolhoofd uit hoofde 
van zijne betrekking moet verrichten aan de 
Gemeente geen kosten in rekening behooren 
te worden gebracht; dat immers ook de hoof
den der openbare scholen voor dergelijke be
zigheden geen vergoeding ontvangen; 

0. dat art. 101, achtste lid, der Lager
Onderwijswet 1920, bepaalt, dat om de drie 
jaren de vergoeding, berekend overeenkomstig 
het vorige lid, wordt verminderd tot het be
drag, hetwelk noodig is tot goedmaking van 
de over dat tijdvak, ten behoeve van de bij
zondere school werkelijk gemaakte kosten, be
doeld in het vijfde lid, na aftrek van de vol
gens de gemeente-verordening verschuldigde 
schoolgelden; dat blijkens de stukken de over 
de jaren 1922, 1923 en 1924 ten behoeve van 
de bovengenoemde bijzondere school ter zake 
van administratie werkelijk gemaakte kosten 
in totaal f 639.22 hebben bedragen; dat Ged. 
Staten mitsdien terecht hebben beslist, dat 
deze kosten behooren te worden vergoed; dat 
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het Gemeentebestuur nu wel wijst op Onze 
beslissing, neergelegd in het beslu it van 27 
Mei 1926, S. 154, doch ten onrechte, aange
zien het daar betrof de berekening van de 
kosten van het openbaar lager onderwijs, over
eenkomstig het 2de I id van art. 101 der wet en 
niet, zooals hier, de vaststelling van de ten 
behoeve van de bijzondere school werkelijk ge
maakte kosten, als in het 8ste lid van het 
meergemelde artikel bedoeld; dat ook 's Raads 
bezwaar tegen het in rekening brengen van 
een bedrag van f 39.22 als vergoeding voor 
het schrijven van lesroosters, schoolgeldstaten 
enz. moeten worden afgewezen, aangezien het 
voeren van de administratie, al zou deze aan 
het hoofd der school kunnen worden opgedra
gen, niet tot zijn taak als zoodanig behoort, 
zoodat het Schoolbestuur gerechtigd is daar
voor eene vergoeding toe te kennen, in welk 
geval deze onder de werkelijk gemaakte kos
ten behoort te worden vergoed ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

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

Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) 

27 December 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 97 j 0 art. 
89 6e lid.) Wanneer de Minister krach
tens art. 56 2e I id heeft goedgevonden dat 
te rekenen van een zekeren datum af, of 
zooveel later als de onderwijzer na zijne 
benoeming als zoodanig in dienst zal zijn 
getreden, de rijksvergoeding voor den der
den onderwijzer van bijstand zal wOl'den 
verleend, moet onder datum der "benoe
ming" in dezen worden verstaan de datum 
van de akte van benoeming in art. 89 
6e lid bedoeld, ook al was de benoemde 
tevoren aan de school werkzaam met mede
weten van den Minister. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur der Hulpvereeniging van de " Ver
eeniging voor Christelijk N ationaal School
onderwijs" te Zwagerveen (gemeente Kollu
merland), tegen de beslissing van Onzen Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen van 14 Augustus 1928, n°. 18956, Afd. 
L. 0 . F., tot vaststelling van de Rijksvergoe
ding, bedoeld in artikel 97 der L ager-Onder
wijswet 1920 over het jaar 1927, ten behoeve 
van de bijzondere lagere school aldaar B 19; 

Gezien het adv ies van den Onderwijsraad 
(Afdeeling voor het algemeen vormend lager 
onderwijs en _ het bewaarschoolonderwijs) van 
12 October 1928, n°. 8677; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschilîen van Bestuur, gehoord, advies van 
5 December 1928, n°. 1076; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
21 December 1928, n°. 26172, Afd. L. 0. F . ; 

0. dat Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen, bij zijne evengemelde 
beschikking de Rijksvergoeding voor deze 
school over 1927 heeft bepaald op f 6222.37, 
daarbij overwegende, dat bij zijne beschikking 
van 16 September 1927, n°. 11172/I Afd. 
L. 0. F., met toepassing van het 2e lid van 

artikel 56 der Lager-Onderwijswet 1920, de 
Rijksvergoed'lng in uitzicht werd gesteld voor 
den derden onderwijzer van bijstand van 1 
April 1927 af, of zooveel later al de onder
wijzer na zijne benoeming als zoodanig zal zijn 
in dienst getreden; dat blijkens de overgelegde 
a kte van benoeming E. J. van Halen eerst 
op 29 September 1927 werd benoemd tot on
derwijzer; dat krachtens het zesde lid van 
artikel 89 der Lager-Onderwijswet 1920, de 
onderw ij zers in het bezit behooren te zijn van 
een door het schoolbestuur onderteekende akte 
van benoeming; dat blijkens het vorenstaande 
E. J. van Halen, gedurende het tijdvak van 
1 April tot en met 28 September 1927, niet 
in het bezit wa van eén door het school be
stuur onderteekende akte van benoeming als 
onderwijzer; dat hij gedurende dat tijdvak a ls 
assistent aan de school werkzaam was; dat hij 
derhalve voor 29 September 1927 niet als on
derwijzer van bijstand kan worden aange
merkt; dat mitsdien zijn salaris eerst van 
dien datum af, volgens de vorengenoemde be
schikking, voor Rijks rekening kan komen; 
dat de Rijksvergoeding van zijn salar is over 
het tijdvak 29 September tot en met 31 De
cember 1927 bedraagt f ~29.16, zijnde 2 dagen 
en 3 maanden naar eene Jaarwedde van f 1288; 
dat van deze beslissing het schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
het op 19 Juli 1927, met het oog op de ver
meerdering van het leerlingental, aan Onzen 
Minister heeft verzocht toepassing te geven 
aan artikel 56, 2e lid, der Lager-Onderwijswet 
1920 en dus de school b.v. van 1 April 1927 
af in het genot van subsidie voor een vierde 
leerkracht te stell en, opdat de aan de school 
werkzame assistent van dien datum a f alsnog 
vast aangesteld en in het genot van de volle 
wedde als onderwijzer gesteld zou kunnen wor
den; dat het de bedoeling van het schoolbe
stuur was, ingeval Onze Minister op dit ver
zoek gunstig mocht besluiten en als datum 1 
April aanvaarden, den assistent Van H alen 
als onderwijzer aan te steil en en hem het 
achterstallige salaris uit te betalen; dat het 
schoolbestuur na de beschikking van Onzen 
Minister niet anders meende, dan dat zijn ver
zoek was ingewi lligd; dat het anders weinig 
zin zou hebben gehad te spreken van "van 1 
April af", terwijl, wanneer de benoemde op 
29 September zijne akte van aanstelling ont
ving, nu hij reeds op 1 April hetzelfde werk 
verrichtte, hij, naar de meening van het 
schoolbestuur, geacht moet worden ook op 1 
April reeds als zoodanig in functie te zijn ge
weest; dat het niet bezitten van eene akte 
van aanstelling gedurende dien tijd z. i. een 
bezwaar voor subsidie was, dat echter opge
heven werd door de gunstige beschikking van 
Onzen Minister; 

0 . dat artikel 56, 2e lid der Lager-Onder
wijswet 1920, hetwelk krachtens artikel 97, 
eerste I id, dezer wet mede geldt ten aanzien 
van de daarbedoelde bijzondere lagere scho
len, bepaalt, dat in bijzondere gevallen, den 
Onderwijsraad gehoord, de in het eerste lid 
bedoelde Rijksvergoeding voor een jaar of een 
gedeelte van een jaar kan worden verleend 
voor een of meer onderwijzers boven het in 
dat lid bedoelde aantal ; 

dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
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en Wetenschappen. met betrekking tot de bij
zondere lagere school te Zwagerveen (ge
meente Kollumerland), P. 19, met toepassing 
van deze wetsbepaling heeft verstaan, dat over 
het jaar 1927 te rekenen van 1 April 1927 
af, of zooveel iater a ls de onderwijzer na zijne 
benoeming als zoodanig zal zijn in dienst ge
treden ten behoeve van deze school voor ge
,voon iager onderwijs, de Rijksvergoeding zal 
kunnen worden verleend voor den derden on
derwijzer van bijstand, mits en zoolang van 
dien datum af het aantal leerlingen, dat als 
werkelijk schoolgaande bekend staat, niet 
daalt beneden 145 en onder voorwaarde, dat 
deze onderwijzer eventueel geen ander is dan 
die, welke sedert het in werking treden der 
Lager-Onderwijswet 1920 aan deze of aan eene 
andere onder het bestuur staande school op 
wachtgeld werd gesteld ; dat blijkens de stuk
ken de benoeming van E. J. van Halen tot 
onderwijzer eerst is geschied op 29 September 
1927, zoodat terecht voor den bedoelden onder
wijzer de Rijksvergoeding eerst van dezen da
tum af door Onzen Minister is verleend; 

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

met handhaving van de bestreden beschik
king van Onzen Minister van Ondenvijs, Kun
.sten en Wetenschappen van 14 Augustus 1928, 
n°. 18956, Afd. L. 0. F ., het bedrag der Rijks
vergoeding voor deze school over 1927 vast te 
ste llen op f 6222.37. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
"'\Veten~chappen is belast, enz. (A. B.) 

28 Decernb e1· 1928. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van het Koninklijk besluit van 28 Febru
ari 1919 (Staatsblad n°. 54) tot vaststel
'ing van een algemeenen maatregel van 
!bestuur, a ls bedoeld bij de artikelen 1 en 
·2 der Radenwet, zooals dat laatstelijk is 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 11 
Maart 1925, (Staatsblad n°. 73). S. 501. 

Wij WILHELM! A, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 23 Novem
.ber 1928, n°. 44 Kabinet, Afdeeling Arbeiders
verzekering; 

Gezien de artikelen 1, 2 en 51 der Raden
wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 December 1928, n°. 39); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 December 1928, n° . 
3060, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 28 Februari 1919 

(Staatsblad n°. 54), tot vaststelling van een 
a lgemeenen maatregel van bestuur, als be
doeld bij de artikelen 1 en 2 der Radenwet, 
zooals dat laatstel ijk is gewijzigd bij Ons be
sluit van 11 Maart 1925 (Staatsblad n°. 73), 
en te bepalen als volgt: 

Art. I. Het bepaalde onder I, 1, van Ons 
gewijzigd besluit van 28 Februari 1919 
(Staatsblad n°. 54) vervalt. 

Art. II. Het bepaalde onder I, 2, van Ons 
gewijzigd besluit van 28 T l:>ruari 1919 (Staats
blad n°. 54) wordt gelezbA als volgt: 

2. Alkmaar, Alkrnaar, omvattende de ge
meenten Abbekerk, Akersloot, Alkmaar, An-

dijk, Anna Paulowna, Assendelft, Avenhorn, 
Barsingerhorn, Beemster, Beets, Bergen, Berk. 
hout, B everwijk, Blokker, Bovenkarspel, Broek 
in Waterland, BrQ/Jk op Langendij k, Callants
oog, Castricum, Edam, Egmond aan Zee, Eg
mond Binnen, Enkhuizen, Graft, Grootebroek, 
Harenkar pel, Heemskerk, Heerhugowaard, 
Heila, Helder, Hensbroek, Hoogkarspel, Hoog
woud, Hoorn, Ilpendam, Jisp, Katwoude, 
Koedij k, Kwadijk, Landsmeer, Limmen, St. 
Maarten, Marken, Medemblik, Middelie, Mid
woud, Monnikendam, ibbixwoud, Nieuwe 

iedorp, Noord Scharwoude, Obdam, Oost
huizen, Oostzaan, Opmeer, Opperdoes, Oter
leek, Oudendijk, Oude Niedorp, Oudkarspel, 
Oudorp, St. Pancras, Petten, Purmerend, de 
Rijp, Schagen, Schellinkhout, Schermer (Z. 
en . ). Schermerhorn, Schoorl, Sijbekarspel, 
Spanbroek, Texel, Twisk, Uitgeest, Urk, Ur
sem, Venhuizen, Vlieland, Warder, Warmen
huizen, Wervershoof, Westwoud, Wieringen, 
Wieringerwaard, Winkel, Wijdenes, Wijde 
Wormer, Wijk aan Zee en Duin, Wognum, 
Zuid-Scharwoude, Zwaag en Zijpe. 

Art. III. De bij den Raad van Arbeid te 
Hoorn ingeschreven verzekerden krachtens de 
Invaliditeitswet en Ouderdomswet 1919, zoo
mede de werkgevers, ingeschreven krachtens 
de Invaliditeitswet, de Ongevallenwet 1921 en 
de Land- en Tuinbouwongeva llenwet 1922, 
worden na de opheffing van genoemden Raad 
overgeschreven in de registers van den Raad 
van Arbeid te Alkrnaar. 

Art. IV. 1. Behoudens het bepaalde in het 
volgende artikel gaan alle ambtenaren en be
ambten, werkzaam bij den Raad van Arbeid te 
Hoorn, met ingang van 1 Januari 1929 ove1· 
naar den R aad van Arbeid te Alkrnaar. 

2. Bij een eventueele reorganisatie van den 
dienst van den Raad van Arbeid te Alkrnaar 
zullen ambtenaren of beambten, die ingevolge 
de bepalingen van dit besluit in dienst van 
dien Raad zijn geplaatst, aan die plaatsing 
geen bijzondere rechten kunnen ontleenen. 

Art. V. 1. Indien aan ambtenaren of be
ambten wegens overbodigheid hunner diensten 
ten gevolge van de gebiedswijziging, in dit 
besluit geregeld, ontslag wordt verleend, gel
den te hunnen aanzien de volgende bepalingen. 

2. Bij het verleenen van ontslag, als be
doeld in lid 1, worden in acht genomen de 
ten opzichte van Rijksambtenaren geldende 
regelen omtrent afvloei ing van overcompleet 
personeel·, tenzij de belangen van den dienst 
een afwijking van die regelen noodig maken. 
Hierbij wordt het vereenigde ambtenarencorps 
als een geheel beschouwd. 

3. De ambtenaren en beambten, aan wie 
ontslag uit hunne betrekking, als bedoeld in 
het eerste lid, wordt verleend, ontvangen, be
houdens het bepaalde ten opzichte van tijde
lijke ambtenaren in het volgende lid, uitbe
taling van de gelden, waarop zij tot op het 
tijdstip, waarop dat ontslag ingaat, terzake 
van de vervulling hunner betrekking recht 
hebben, onder aftrek van hetgeen zij aan den 
Raad van Arbeid verschuldigd mochten zijn 
wegens vooruitbetaalde wedde, wegens voor
schot, wegens het genot van vrije woning al 
of niet met vuur en (of) l icht, wegens aan
gebrachte schade en wegens het door den 
Raad betaalde of te betalen bedrag terzake 
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van een op hen rustende verplichting tot on
derhoud van derden. 

4. Bij het verleenen van ontslag, als be
doeld in lid 1, worden ten opzichte van tijde
lijke ambtenaren of beambten in acht genomen 
de bepalingen van het Koninklijk besluit van 
2 Mei 1921 (Staatsblad n°. 703) , zooals dat 
laatstelijk is gewijzigd. 

Art. VI. 1. Aan ambtenaren in vasten 
dienst, die verkeeren in het geval, bedoeld in 
artikel V, wordt met ingang van den dag, 
waarop hun ontslag ingaat, een wachtgeld 
toegekend, voor zoover zij daarop - indien zij 
Rijksambtenaren waren - volgens Ons besluit 
van 3 Augustus 1922 (Staatsblad n°. 479), 
zooals het gewijzigd is, aanspraak zouden 
hebben. 

2. Op de wachtgelden, in het eerste lid be
doeld, vinden de bepal ingen van Ons besluit 
van 3 Augustus 1922 (Staatsblad n°. 479), 
zooals het gewijzigd is, met uitzondering van 
artikel 12, eerste lid, overeenkomstige toe
passing, met dien verstande: 

a. dat de ter uitvoering van die bepalingen 
te nemen beslissingen worden genomen door 
den Raad van Arbeid, van wien het besluit 
tot ontslag afkomstig is; 

b. dat de besluiten tot toekenning van 
wachtgelden, bedoeld in dit lid, de goedkeu
ring behoeven van den Verzekeringsraad; 

c. dat alle verplichtingen, welke op wacht
geld gestelde ambtenaren blijkens die bepa
lingen jegens den " betrokken Minister" moe
ten in acht nemen, door hen jegens den Raad 
van Arbeid te Alkmaar moeten worden ver
vuld. 

3. De wachtgelden, in dit artikel bedoeld, 
komen ten laste van den Raad van Arbeid te 
Alkmaar. 

Art. VIL Alle bezittingen, vorderingen en 
lasten van den Raad van Arbeid te Hoorn 
gaan op 1 j anuari 1929 over op den Raad 
van Arbeid te Alkmaar. 

Art. VIII. 1. De zaken, welke op 31 De
cember 1928 bij den Raad van Arbeid te 
Hoorn in behandeling, doch nog niet afge
daan zijn, worden door den Voorzitter van 

_ dien Raad overgedragen aan den Raad van 
Arbeid te Alkmaar. 

2. Beslissingen, alsmede handelingen van 
den Raad van Arbeid te H oorn, met betrek
king tot de uitvoering der verzekeringswetten, 
blijven binnen de daarbij gestelde grenzen 
van kracht. 

Art. IX. De tot het archief van den Raad 
van Arbeid te Hoorn behoorende bescheiden 
worden overgenomen door den Raad van Ar
beid te Alkmaar. 

Art. X. 1. De uitvoering van de begroo
ting van den Raad van Arbeid te Hoorn voor 
het dienstjaar 1928 gaat op 1 Januari 1929 
over op den Raad van Arbeid te Alkmaar. 

2. Het bestuur van den Raad van Arbeid 
te Hoorn draagt op 31 December 1928 aan 
het bestuur van den Raad van Arbeid te Alk
maar over alle onder zijn berusting zijnde 
gelden en waarden, vergezeld van de boeken 
en bescheiden, welke 00 zijn financieel be
heer betrekking hebben . ..s.Ue geschillen, wel
ke terzake van die overdracht mochten ont
staan, worden beslist door den Verzekerings
raad. 

3. Voor de toepassing van de artikelen 
53m, 53n, 530 en 53p der Radenwet met be
trekking tot de verantwoording van inkomsten 
en uitgaven van den Raad van Arbeid te 
Hoorn·, het dienstjaar 1928 betreffende..._ tre
den, te rekenen van 1 Januari 1929, de .1:taad 
van Arbeid te Alkmaar, de voorzitter, het be
stuur en de bestuursleden van dien Raad in 
de plaats van den Raad van Arbeid te Hoorn, 
den voorzitter, _het bestuur en de bestuursleden 
van dien Raad; evenwel blijft de bij artikel 
530 geregelde aansprakel ijkheid voor onrecht
matig gedane uitgaven rusten mede op hen, 
die bij de afkondiging van dit besluit voor
zitter en leden van het bestuur van den Raad 
van Arbeid te Hoorn waren, met dien ver
stande, dat zij aansprakelijk zijn jegens den 
Raad van Arbeid te Alkmaar. Evenzoo behou
den zij het recht van beroep, toegekend in ar
tikel 53p. 

Art. XL De artikelen I en II van dit be
sluit treden in werking met ingang van 1 Ja
nuari 1929, de overige artikelen met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin dit besluit 
is geplaatst. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zol worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 28sten December 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
J . R. S I o tem a k er de B r u ï n e. 

( Uitgeg . 29 December 1928. ) 

28 December 1928. BESLUIT tot schorsing 
van een besluit van den Raad der gemeen
te Echt dd. 26 November 1928, waarbij 
met intrekking van het besluit van 4 Oc
tober 1928, ,irerd besloten, aan M. LoU
vigny te E cht alsnog een bedrag van 
f 20.83 terug te geven van het, voor het op 
1 Mei 1928 aangevangen vergunningsjaar, 
betaalde vergunningsrecht. S. 502. 

Geschorst tot 1 April 1929. 

28 December 1928. BESLUIT tot herziening 
van het in artikel 40, eerste lid, der On
gevallenwet 1921 bedoelde tarief, vastge
steld bij Koninklijk Besluit van 16 April 
1925 (Staatsblad n°. 144). S. 503 . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 17 Novem
ber 1928, n°. 2739, Afdeeling Arbeidsverze
kering; 

Gezien artikel 40, eerste lid, der Ongeval
lenwet 1921 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 18 
December 1928, n°. 40); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 December 1928, n°. 
3059, Afdeeling Arbeidsverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. I. Het tarief, vastgesteld bij Ons be

sluit van 16 April 1925 (Staatsblad n°. 144) 
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wordt, te rekenen. van 1 J anuari 1929, ver
vangen door het navolgende tarief. 

De prnmie bedraagt per één gulden loon 
zooveel maal 0.00105 gulden als het gevaren
cijfer eenheden bevat. 

Art. IL Dit beslui t treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van A rbeid, H andel en Nij 
verheid is belast met de u itvoering van dit 
beslu it, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschr ift zal worden ge
zonden aan den R aad van State. 

' s-Gravenhage, den 28sten December 1928. 
W ILH ELM I NA. 

De Minister van Arb eid, H andel en Nijverheid, 
J . R. S I o tem a k e r d e B r u ï n e. 

(Uitg eg. 15 J anuari 1929.) 

28 Decemb er 1928. BESLUIT tot herziening 
van het in artikel 79, eerste l id, der L and
en Tuinbouwongevall enwet 1922 bedoelde 
tari ef, vastgesteld bij K oninklij k Besluit 
van 21 September 1923 (Staatsblad n°. 
460). s. 504. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Arbeid, H andel en N ijverheid van 17 Novem
ber 1928 n°. 2739, a fdeel ing Arbeidersverze
kering ; ' 

Gezien ar t ikel 79, eerste l id, der Land- en 
Tuinbouwongevall enwet 1922 ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
18 December 1928, n°. 40 ); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 December 1928, n° . 
3059, afdeeling Arbeidersverzekering; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepal en a ls volgt: 
Art. I. H et ta rief, vastgesteld bij Ons be

sluit van 21 September 1923 (S taatsblad n°. 
460) wordt, te rekenen van 30 December 1928, 
vervangen door het navolgende tarief. 

De premie bedraagt per één gulden loon 
zooveel m aal 0.0009 gulden als het gevaren
cijfer eenheden bevat. 

Art. II . D it beslui t treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van A rbeid, H andel en Nij
verheid is belast met de ui tvoering van dit 
besluit, da t in het S taatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan a fschrift zal worden ge
zonden aan den R aad van State. 

' s-Gravenhage, den 28sten December 1928. 
WILHELMINA. 

De Minis ter van A rb eid, H andel en Nijverheid, 
J . R. SI o t e m aker d e B ruïne. 

(Uit geg. 15 J anuari 1929.) 

28 Decemb er 1928. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 12 M ei 1927 te Guatemala tusschen 
Nederland en Guatemala gesloten H andels
verdrag (Staatsblad 1927, n°. 446 ) . S. 
505. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gez ien de wet van 30 December 1927 (S taats-

blad n°. 446), houdende goedkeuring van het 
op 12 Mei 1927 te Guatemala tusschen N eder
land en Guatemala gesloten handelsverd rag, 
van welk verdrag een afdruk bij dit Besluit 
is gevoegd ; 1 

Overwegende, dat de akten van bekracht i
ging van dat verdrag op 17 November 1928 te 
Guatemala zijn uitgewisseld ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bui ten landsche Zaken van den 20sten Decem
ber 1928, D irectie van het Protocol, n° . 38567 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
bovengenoemd verdrag te doen bekend ma

ken door de plaatsing van dit Besluit in het 
Staatsblad. 

Onze M inisters, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur , zijn , ieder voor zoo
veel hem betreft, bel ast met de ui tvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 28sten December 1928. 
WILHELMINA. 

De M inis ter van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

(Uitg eg. 14 J anuari 1929.) 

28 December 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet houdende a lgemeene regelen Water
staatsbestuur Art. 21. ) De vraag of in 
casu {a fvoering van een voetpad van den 
legger) aan het voorsch r ift van art. 21 
2e lid is gevolg gegeven is niet a fhanke
lij k van de al of niet nalev ing der bepa
lingen, welke in een in 1903 vastgesteld 
provinciaal reglement op de openbare we
gen en voetpaden voorkomen met betrek
king tot de bekendma king van Ged. Sta
ten ten aanzien van door gemeenteraden 
vastgestelde leggers, daar die bepalingen 
van rechtswege ophielden te gelden toen 
krachtens de wet van 9 Nov. 1917, S. 633, 
§ 9 dier wet ook van toepassing werd op 
provi nciale wegenreglementen , waa rvan de 
ui tvoering bij de gemeentebesturen berust , 
en derh alve in het onderwerp dier bepalin
gen werd voorzien. 

Wij WIL H ELMINA , enz. ; 
Beschikkende op de nadere beroepen, inge

stel d door A. J acob en S . J acob te Boxmeer, 
tegen het besluit van Ged. Staten van Noord
B rabant van 4 Mei 1927, G . n°. 219, I e a fd. , 
waarbij werd vastgesteld de door den R aad 
der gemeente Boxmeer, bij besluit van 30 
J uni 1926 opgemaakte wijziging van den leg
ger der openbare wegen en voetpaden in die 
gemeente, strekkende tot afvoering van het 
daarop onder n°. 63 voorkomende voetpad , ge
naamd het Bruinspadje; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord, advies van 
5 December 1928, n°. 1052 ; 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
Waterstaat van 18 December 1928, n°. 382, 
A fd. W at. A.; 

0 . dat Burgemeester en Wethouders van 
Boxmeer in hunne vergadering van 25 Maar t 
1926 hebben ontworpen eene wijzig ing van den 
legger der openbare wegen en voetpaden in die 

1 Zie voor de H ollandsche en Spaansche 
tekst van het verdrag Staatsblad 1927, n°. 
446. 
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gemeente, strekkende tot het afvoeren van het 
op dien legger onder n°. 63 voorkomende 
voetpad, genaamd " het Bruinspadje", welke 
wijziging op 30 Juni 1926 door den Gemeente-
1·aad onveranderd is opgemaakt en aan Ged. 
Staten toegezonden; 

dat Ged. Staten bij hun besluit van 4 Mei 
1927, G. n°. 219, l e a fd. , de leggerwijziging 
dienovereenkomstig hebben vastgesteld, daarbij 
overwegende, dat binnen 30 dagen na de be
kendmaking, ingevolge art. 19 van het Wegen
reglement van Noord-Brabant 1904, gedag
teekend 2 Juli 1926, bij hun College geen 
bezwaren tegen de vorenbedoelde leggerwijzi
ging zijn ingekomen; dat immers de bezwaar
schriften van A. en S. Jacob eerst op 3 
Augustus 1926, derhalve na het verstrijken 
van dien termijn, bij hun College zijn inge
komen, zoodat deze bezwaarschr iften buiten 
beschouwing moeten worden ge laten; 

dat, nadat A. en S. J acob te Boxmeer van 
dit besluit van Ged. Staten bij Ons in beroep 
waren gekomen, zij bij Ons besluit van 18 
April 1928, n°. 36, in hunne beroepen niet
ontvankelijk zijn verklaard, op grond, dat de 
adressen van beroep niet overeenkomstig art. 
26 der Waterstaatswet 1900 bij Onzen Com
missaris in de provincie Noord-Brabant zijn 
ingediend; 

dat van het evengemelde besluit van Ged. 
Staten, A. en S. J acob te Boxmeer inmiddels 
andermaal bij Ons in beroep zijn gekomen, 
aanvoerende, dat zij door het afvoeren van den 
legger van het zoogenaamde Bruinspadje ern
stig in hunne belangen worden geschaad; dat 
in een tegenover dat paadje ·gelegen pand, in 
eigendom toebehoorend aan S. J acob, door A. 
Jacob het beroep van slager en winkelier 
wordt uitgeoefend; dat deze winkel voor een 
groot gedeelte der cl iëntèle het gemakkelijkst 
langs het Bruinspadje te bereiken is en, indien 
deze toegangsweg voor het verkeer wordt af
gesloten, een groot aantal klanten een omweg 
zullen moeten maken, waarbij zij bovendien 
andere gelijksoortige zaken voorbij komen, die 
dan meer in hun buurt gelegen zijn; dat dit 
pand verder gevaar loopt, aan eene doodloo
pende straat te komen I iggen, waardoor tevens 
de waarde van dit pand zeer zal verminderen; 
dat er geen voldoende reden is, om het Bruins
padje op te heffen; dat hun onder dagteeke
ning van 3 Juli 1926 afschrift van het raads
besluit van 30 Juni 1926 is toegezonden; dat 
zij bij verzoekschrift van 2 Augustus d. a. v. bij 
Geel. Staten in beroep zijn gekomen; dat zij 
stellig betwisten, dat de kennisgeving inge
volge art. 19 van het Wegenreglement van 
Noord-Brabant 1904 betreffende evenbedoeld 
raadsbesluit op 2 Juli 1926 zou zijn geschied ; 
dat in de aangrenzende gemeente Bergen de 
kennisgeving niet, zooals het Reglement voor
schrijft, heeft plaats gevonden; dat dus de ter
mijn van beroep bij Geel. Staten nog hangende 
was; dat hun niet bekend is, of afkondiging 
en aanplakking ingevolge art. 23 van het 
Reglement heeft plaats gehad; dat in ieder 
geval ook deze afkondiging n iet in de gemeen
te Bergen is geschied; dat zij mitsdien in hun 
beroep bij Ons ontvankelijk zijn; dat zij ver
zoeken, het bestreden besluit van Geel. Staten 
te vernietigen; 

0. dat art. 21, 2e lid, der Waterstaatswet 

1900 voorschrijft dat de aan beroep onderwor
pen besluiten door het dagel ijksch bestuur der 
instelli ng, waaraan mededeeling geschiedde, 
onmiddellijk ter openbare kennis worden ge
bracht en tegel ijkertijd gedurende dertig dagen 
na de dagteekening dier bekendmaking voor 
belanghebbenden ter inzage worden ge legd, 
a ll es op de wij ze voor de bekendmakingen dier 
instellingen voorgeschreven; 

dat de vraag, of in het onderhavige geval 
aan d it voorsch r ift is gevolg gegeven, niet -
zooals de appell anten ten onrechte van oordeel 
zij n - afhankelijk is van de al of niet nale
ving van de bepalingen, welke in het op 23 
Juli 1903 vastgestelde Reglement op de open
bare wegen en voetpaden in de provincie 
Noord-Brabant voorkomen met betrekking tot 
de bekendmaking van beslissingen van Geel. 
Staten ten aanzien van door Gemeenteraden 
vastgestelde leggers; 

dat immers die bepalingen, ingevol ge art. 
142 der Provinciale Wet van rechtswege op
hielden te gelden, toen krachtens de wet van 
9 November 1917, S. 633, § 9 dier wet, ook 
van toepassing werd op de provinciale wegen-
1·eglementen, waarvan de uitvoering bij de 
gemeentebesturen berust, en derhalve in het 
onderwerp dier bepalingen werd voorzien; 

0. wijders, dat op grond van de overgelegde 
stukken moet worden aangenomen - hetgeen 
ook niet is weersproken - dat de bekendma
king van het bestreden beslüit van Geel. 
Staten op 13 Mei 1927, a lsmede de ter-v isie
legging overeenkomstig de in de gemeente 
Boxmeer voor de bekendmakingen van het 
Gemeentebestuur vastgestelde voo rschr iften is 
gesch ied; 

dat mitsd ien, nu op dien datum de beroeps
termijn een aanvang nam en de beroepen 
eerst op 16 April 1928 bij Onzen Commissaris 
in de provincie Noord-Brabant zijn ingekomen, 
de appellanten hunne beroepen te laat hebben 
ingeste ld; 

Gezien de W aterstaatswet 1900; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de appellanten niet-ontvankelijk te verk laren 
in hunne beroepen . 

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

29 December 1928. WET tot wijzig ing der 
wetten van 16 Februari 1923 (Staatsblad 
n°. 38) en 30 Juni 1924 (Staatsblad n°. 
319) tot wijziging van de lager-onderwij s
wet 1920. S . 506. 

Bijl . Hand. 2e Kamer 1928/1929 n°. 199 
1-5. 

Hand. id. 1928/1929 bladz. 1252- 1260. 
Hand. lste Ka1ner 1928/1929 bladz . 105, 

106, 129-131. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is den termijn, vervat in 
de artikelen IV, V en VI der wet van 30 
Juni 1924 (Staatsblad n°. 319), te verkorten 
en in verband daarmede het tweede lid van 
artikel VIII dier wet te wijzigen, a lsmede den 
werkingsduur te verlengen van paragraaf 11 
van artikel LXIV der wet van 16 Februari 
1923 ( Staatsblad n°. 38), zooals die paragraaf 
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is gewijzigd bij de wet van 30 December 1927 
(Staatsblad n°. 428); 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
A.rt. I. 1. In den aanhef van de artikelen 

IV, V en VI der wet van 30 Juni 1924 
(Staatsblad n°. 319) wordt, in plaats van: 
,, Tot en met 31 December 1929", gelezen: 
,, Tot en met den dag waarop het op 31 De
cember 1928 loopend schooljaar, of de op 31 
December 1928 loopende schoolcursus eindigt". 

2. Onder schooljaar of schoolcursus wordt 
verstaan de klasseduur, vastgesteld in het bij 
het in werking treden dezer wet geldende 
leerplan der school. 

Art. IL Aan het slot van het tweede lid 
van artikel VIII der wet van 30 Juni 1924 
( Staatsblad n°. 319) wordt, in plaats van: 
"tot en met 31 December 1929", gelezen: ,,tot 
en met den dag, waarop het op 31 December 
1928 loopend schooljaar, of de op 31 Decem
ber 1928 loopende schoolcursus eindigt,". 

Art. III. In den aanhef van paragraaf 11 
van artikel LXIV der wet van 16 Februari 
1923 (Staatsblad n°. 38), zooals die paragraaf 
is gewijzigd bij de wet van 30 December 1927 
(Staatsblad n°. 428), wordt in plaats van: 
,,Tot 1 Januari 1929", gelezen: ,,Tot 1 Janu
ari 1930". 

Art. IV. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten De

cember 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

Wa sz ink. 
(Uitgeg. 29 Dec. 1928.J 

29 December 1928. WET, houdende nadere 
·regeling van de belegging van gelden van 
Rijksfondsen en -instellingen. S. 507. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in ovenveging genomen hebben, 

dat nadere regelen behooren te worden gesteld 
omtrent de belegging van gelden van Rijks
fondsen en -instellingen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. Te Amsterdam is een instelling 

gevestigd, welke den naam draagt van "Cen
trale Beleggingsraad". 

2. De Centrale Beleggingsraad (in deze 
wet verder genoemd "de Raad") is belast met 
de regeling van de belegging der gelden en 
van het te gelde maken der beleggingen van: 

a. het Ongevallenfonds ; 
b. het Landbouwongevallenfonds ; 
c. het Invaliditeitsfonds ; 
d. het Ouderdomsfonds ; 
e. de Rijkspostspaarbank ; 
/ . het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds; 
g. den Postchèque- en Girodienst. 
3. De besluiten van den Raad tot belegging 

van gelden en tegeldemaking van beleggingen 
worden voor de onder a, b, c en d genoemde 
fondsen uitgevoerd door het Bestuur der Rijks
verzekeringsbank, voor de instellingen ge
noemd onder e en g door den Directeur der 

Rijkspostspaarbank en voor het fonds genoemd 
onder / door den Voorzitter van den Pen
sioenraad. 

2. 1. De Raad bestaat uit zeven leden; de 
leden moeten ederlanders zijn. 

2. Vijf leden, waaronder de Voorzitter, als
mede hun plaatsvervangers, worden door Ons 
benoemd, geschorst en ontslagen. De twee 
overige leden, alsmede hun plaatsvervangers, 
worden benoemd, geschorst en ontslagen door 
de Directie der Nederlandsche Bank. 

3. De Voorzitter wordt benoemd voor on
bepaalden tijd. Van de overige leden treden 
telkens met den lsten J anuari, doch voor het 
eerst met den lsten Januari 1932, twee leden 
af volgens een daarvan bij loting op te ma
ken rooster. Die ter vervulling van een plaats, 
welke binnen een bepaalden tijd is openge
vallen, tot lid van den Raad is benoemd, 
treedt af op het tijdstip, waarop degeen, in 
wiens plaats hij benoemd is, moest aftreden. 
De aftredende is eerst na verloop van één 
jaar weer benoembaar, tenzij zijn lidmaat
schap, dat met zijn aftreden eindigde, nog 
geen drie jaren geduurd heeft. 

4. Den leden en plaatsvervangenden leden 
kan voor hunne werkzaamheden door Ons 
eene vergoeding worden toegekend. 

3. 1. De Raad beslist bij meerderheid van 
ste=en. 

2. Bij staking van stemmen beslist de stem 
van den Voorzitter. 

3. De leden onthouden zich van medestem
men over zaken, waarin zij persoonlijk of in 
eenige kwaliteit direct of indirect zijn betrok
ken. Bij twijfel, of dit geval aanwezig is, be
slist de Voorzitter. 

4. Tot nadere regeling zijner werkzaamhe
den stelt de Raad onder Onze goedkeuring de 
noodige voorschriften vast. 

4. 1. De onkosten van den Raad worden op 
het Hoofdstuk der Rijksbegrooting betreffen
de het Departement van Financiën gebracht. 

2. De in het lste lid bedoelde onkosten 
worden jaarlijks door Ons vastgesteld, de in 
artikel 1 genoemde instellingen en fondsen 
gehoord, en worden tusschen die instellingen 
en fondsen verdeeld naar regelen, door Ons 
te stellen. 

5. 1. De in artikel 1, 2de lid, bedoelde gel
den kunnen worden belegd: 

a. in Nationale Schuld; 
b. in schuldbrieven ten Jaste van Neder

landsche provinciën, gemeenten, waterschap
pen, veenschappen en veenpolders; 

c. in schuldbrieven door den Staat, Neder
landsche provinciën, gemeenten, waterschap
pen, veenschappen en veenpolders, rechtstreeks 
en onvoorwaardelijk voor rente en aflossing 
gewaarborgd; 

d. in schuldbrieven ten laste van Neder
landsch-lndië, Suriname of Curaçao of door 
deze rechtstreeks en onvoorwaardelijk voor 
rente en aflossing gewaarborgd; alsmede in 
schuldbrieven ten la~te van eenig onderdeel 
van dit gebied met eigen geldmiddelen; 

e. in schuldbrieven uitgegeven door maat
schappijen, welke spoorwegen in Nederland of 
N ederlandsch-Indië in eigendom hebben of 
exploiteeren; 

f. in schuldbrieven ten laste van maat
schappijen, welker aandeelen-kapitaal voor ten 
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minste de helft aan den Staat in eigendom 
toebehoort; 

g. in schuldbrieven, uitgegeven door over
eenkomstig de Nederlandsche wet opgerichte, 
uitsluitend in Nederland werkende hypotheek
banken of uitgegeven door overeenkomstig de 
Nederlandsche wet opgerichte maatschappijen, 
die uitsluitend ten doel hebben het ter leen 
verstrekken van gelden aan of onder garantie 
van gemeenten, provinciën en waterschappen 
in Nederland, of aan gewesten of gedeelten 
van gewesten in Nederlandsch-Indië, welke 
kracht.Ans de wet geldleeningen mogen aan
gaan; 

h. in schuldvorderingen, gewaarborgd door 
het recht van eerste hypotheek op onroerende 
goederen in Nederland gelegen. 

2. Belegging van gelden op een termijn 
van zes maanden of korter mag geschieden: 

a. in beleening .op onderpand van fondsen, 
die als zoodanig door de Nederlandsche Bank 
zijn toegelaten; 

b. in binnen- en buitenlandsche wissels, 
voorzien van drie handteekeningen; 

c. in kasgeldleeningen van provinciën en 
gemeenten. 

Op deze wijzp kan echter, voor zooveel het 
Invaliditeits-, het Ouderdoms-, de beide Onge
vallenfondsen en het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds betreft, niet meer dan tien pro
cent en, voor zooveel de Rijkspostspaarbank 
en den Postchèque- en Girodienst betreft, niet 
meer dan vijf en twintig procent van het 
totale kapitaal belegd worden. 

3. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder belegging in schuldbrieven mede ver
staan het geheel of gedeeltelijk overnemen van 
leeningen. 

4. De som van de saldo's der rekeningen
courant, bedoeld in artikel 22, lste lid, der 
Postwet (Staatsblad 1919, n°. 543), kan, voor 
zooveel die wordt aangenomen voor uitbeta
lingen niet noodig te zijn, tot een telkens door 
den Raad te bepalen maximum, tijdelijk tegen 
vergoeding van rente worden gebezigd ter 
voorziening in de behoeften van 's Rijks schat
kist. 

6. 1. Indien Onze Minister van Financiën 
krachtens machtiging, hem verleend bij een 
wet tot het aangaan van eene geldleening ten 
laste van het Rijk, overgaat tot het te gelde 
maken van schuldbewijzen ten laste van het 
Rijk, zal door het Invaliditeitsfonds en het 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds in deze 
tegeldemaking worden deelgenomen tot een 
zoodanig bedrag als die fondsen voor beleg
ging beschikbaar hebben. Deze deelname strekt 
niet verder dan tot het bedrag, hetwelk aan 
die fondsen in het jaar, waarin de tegelde
making plaats heeft, aan bijdragen uit de 
schatkist toekomt. 

2. Indien het bedrag, in het vorige lid ge
noemd, grooter is dan dat van de te gelde te 
maken schuldbewijzen, zal de deelneming zoo
veel doenlijk pondspondsgewijze geschieden 
naar verhouding van de bij elk der beide 
fondsen daartoe beschikbare gelden. 

3. De in het eerste lid bedoelde deelneming 
geschiedt tegen den parikoers en tegen een 
rente van 4,4 pct. voor zooveel het Invalidi
teitsfonds en 4 pct. voor zooveel het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds betreft. 

4. Onze Minister van Financiën geeft van 
zijn voornemen om tot tegeldemaking van 
schuldbewijzen over te gaan, zoo spoedig mo
gelijk kennis aan de in het eerste lid genoem
de fondsen en aan den Raad. Na ontvangst 
dezer kennisgeving zijn de fondsen verplicht 
de voor belegging vrijkomende gelden tot het 
in het eerste lid genoemde maximum te reser
veeren. Over het gereserveerde bedrag wordt. 
tot aan het tijdstip der storting een door On
zen Minister van Financiën na overleg met 
de fondsen te bepalen rente vergoed. 

7. 1. De Raad wordt door de besturen der 
in artikel 1 genoemde fondsen en instellingen 
volgens door hem te stellen re15elen ingelicht 
omtrent de bedragen, welke ter belegging be
schikbaar zijn en van die beleggingen. 

2. Die besturen hebben de bevoegdheid aan 
den Raad voorstellen te doen omtrent de be
legging van de · daarvoor beschikbare gelden 
en omtrent de tegeldemaking van beleggingen 
die zij noodig achten. 

3. De Raad beslist omtrent het beleggen 
van gelden en het te gelde maken van beleg
gingen, welke gedaan zullen worden; beslui
ten tot het doen of tot het te gelde maken 
van beleggingen waarvan het voorstel niet 
van het bestuur van het betrokken fonds of 
de betrokken instelling is uitgegaan, worden, 
behoudens spoedeischende gevallen, door den 
Raad niet genomen dan na het betrokken be
stuur daaromtrent te hebben gehoord. 

4. In a fwijking van de vorige leden van dit 
artikel wordt omtrent de tijdelijke belegging 
van gelden, als bedoeld in artikel 5, lid 2, be
slist door de besturen . der in artikel 1 ge
noemde fondsen en instellingen onder goed
keuring van den Voorzitter van den Raad. 

5. Indien schuldbrieven, waarin vóór het 
in werking treden dezer wet belegd is, niet in 
artikel 5 zijn genoemd, levert dit feit geen 
grond op voor het te gelde maken van zoo
danige beleggingen. 

8. De aan- en verkoop ter beurze van 
schuldbrieven geschieden, overeenkomstig de 
opdracht van het beleggende lichaam, door 
tusschenkomst van een persoon of orgaan, 
daartoe door Onzen Minister van Financiën 
aan te wijzen. 

9. Artikel 54, lid 4, van de Ongevallenwet 
1921 wordt als volgt gelezen : ,,In pand ge
geven kunnen slechts worden gelden en fond
sen. Het bestuur der bank neemt, behoudens. 
het geval voorzien bij de volgende zinsnede, 
geen andere fondsen in pand dan die, welke
vermeld zijn in artikel 5 van de wet houdende
nadere regeling van de belegging van gelden 
van Rijksfondsen en -instellingen. Door Onzen 
.Minister en Onzen Minister van Financiën 
kan het bestuur worden gemachtigd tot 
het in pand nemen van door ~en te 
noemen of aan te duiden fondsen, niet. 
vermeld in voornoemd artikel. De mach
tiging kan te allen tijde worden ingetrokken. 
In een pand aanwezige fondsen, waaromtrent 
de hiervoren bedoelde machtiging is ingetrok
ken, moeten in de bij algemeenen maatregel 
van bestuur te bepalen gevallen en binnen een 
bij dien algemeenen maatregel te stellen ter
mijn door andere fondsen worden vervangen, 
ten minste tot dezelfde waarde waarvoor de te 
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verwisselen fondsen in het pand waren opge
nomen." 

10. 1. Deze wet treedt in werking op een 
<loor Ons te bepalen tijdstip. 

2. Met dat tijdstip vervallen artikel 18, 
2de, 3de, 4de, 5de, 6de, 7de en 8ste lid, der 
wet op de Rijksverzekeringsbank, artikel 18, 
lste, 3de, 4de en 5de lid, der wet tot instel
ling eener Rijkspostspaarbank, de artikelen 
25 en 26 der Pensioenwet 1922 en het 3de lid, 
alsmede de eerste en tweede zinsnede van het 
4de lid van artikel 22 der Postwet (Staats-
blad 1919, n°. 543). · 

3. In artikel 16, 3de lid, van de wet op de 
Rijksverzekeringsbank wordt gelezen: Toela
gen als bedoeld in artikel 122 der Invalidi
teitswet, worden niet verleend dan na inge
wonnen advies van den Raad. 

ll. Vóór den l sten Januari 1939 zal door 
<Ie wet worden beslist, of de bepaling van ar
tikel 6 onveranderd zal blijven. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten De

<Jember 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financi ën, de Ge e 1·. 

.De Minis ter van Wate1·staat, H. v. d. V egt e. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

J. R. SI o tem aker de B ruïn e. 
(Uitgeg. 31 Dec. 1928.) 

29 December 1928. BESLUIT, betreffende 
het tijdstip van inwerkingtreding der wet 
van 29 December 1928 (Staatsblad n°. 507), 
houdende nadere regeling van de belegging 
van gelden van Rijksfondsen - en instel
lingen. S. 508. 

B epaald op 1 Januari 1929. 

29 December 1928. WET, tot wijziging van 
het derde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
1927. s. 509. 

29 December 1928. WET, houdende naturali
satie van A. Gobas en 19 anderen. S. 510. 

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

dat Alfred Gobas en 19 anderen aan Ons een 
verzoek om naturalisatie hebben ingediend, 
met overlegging - voor wat betreft de in 
.artikel 2 genoemden voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der 
wet van 12 December 1892 (St,aatsblad n°. 268), 
-op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatsteJ.:ijk gewijzigd biJ de wet van 31 December 
1920 (Sf,aatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij ,den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

-wordt bij deze verleend aan : 
1°. Alfred Gobas, geboren te Lüdenscheid 

(Pruisen) den 7 November 1887, koopman, 
wonende te Keulen (Pruisen); 

2°. Hermann Leopold Heiden Heimer, ge
boren te Mainz (Pruisen) den 15 Augustus 1897, 
·bankbeambte, wonende te Atnsterdam, provincie 
Noordholland; 

3°. Ignat,c Holländer, geboren te Gelse 
{Hongarije) den 10 September 1873, koopman, 
,wonende te' s-Gravenhage,provincie Zuidholland. 

4°. Augustus Maria Josephus Janssens, 
geboren te Antwerpen (België) den 31 Maart 
1889, bureauchef, wonende te Arnhem, provincie 
Gelderland ; 

5°. Gerhard Heinrich Joostink, geboren te 
Salszbergen (Pruisen) den 24 Januari 1891, 
arbeider, wonende te Schüttor/ (Pruisen); 

60. Frederik Piet,er Morlang, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) den 18 December 
1901, kantoorbediende, wonende te Atnsterdam, 
provincie Noordholland; 

7°. Friedrich Carl Morlang, geboren te 
Elber/eld (Pruisen) den 25 Mei 1872, glasslijper, 
wonende te Arnsi,erdam, provincie Noordholland; 

80. Joseph Morlang, geboren te A1nst,erdam 
(Noordholland) den 18 Augustus 1903, glasslij
per, wonende te Amst,erdam, provincie Noord
holland; 

9°. Heinrich Albert Muller, geboren te 
Bochum (Pruisen) den 19 Juni 1904, electricien, 
wonende te Heerlen, provincie Limburg; 

10°. Eva van Praag, geboren te Antwerpen 
(België) den 1 Maart 1874, makelaar in dia
manten, wonende te Londen (Engeland); 

ll0. Maximilien Bernard Schaui,en, geboren 
te Brussel (België) den 4 Augustus 1885, hoofd 
van spijs- en drankbezorgers, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

120. Jasper van Wackeren, geboren · te 
Rheine (Pruisen) den 27 December 1888, 
fabrieksarbeider, wonende te Rheine (Pruisen); 

13°. Anna Maria Zutphen, weduwe van 
Johannes Gielen, geboren te Capellen (Pruisen) 
den 12 September 1872, zonder beroep, wonende 
te Bottrop (Pruisen) . 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
art. 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Jan Herman Ascherman, geboren te 
Enschede (Overijssel) den 28 December 1893, 
fabrieksarbeider, wonende te Enschedé, pro
vincie Overijssel ; 

2°. Benwrd Heinrich Hake, geboren te 
Emmen (Drenthe) den 16 November 1896, 
arbeider, wonende te Bo,rgercompascuum, ge
meente Emmen, provincie Drenthe ; 

3°. Bernard Lucas Hake, geboren te Emmen 
(Drenthe) den 21 Juni 1900, veenarbeider, 
wonende te Bargercompascuum, gemeente 
Emmen, provincie Drenthe ; 

4°. Hendrikus Loomans, geboren te Maas
tricht (Limburg) den 23 Augustus 1900, zink
werker, wonende te Luik (België) ; 

5°. Heinrich Aitgust Ferdinand Thamm, 
geboren te Berltfn (Pruisen) den 29 Mei 1862, 
zonder beroep, wonende te .Atnsi,erdam, pro
vincie Noordholland; 

6°. J ean Lucien Thielmann, geboren te 
Seraing (België) den 20 Maart 1903, kapper, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 van de wet van 12 December· 1892 
(Staatsblad n°. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
b~ de wet van 31 December 1920 (Staatsblad 
n°. 955), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan Frimet Holländer, 
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geboren te Neu Sande; (Polen) den 24 Augustus 
1907, zonder beroep, wonende te 's-Gravenhage. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten De
cember 1928. 

WILHELMINA. 
De JJfinister van Justitie, J. Don n er. 

(Uitgey. 31 Dec. 1928.) 

29 December 1928. WET, tot aanwijzing van 
den tak van Rijksdienst, omvattende de 
Artillerie-Inrichtingen, voor een beheer, 
als bedoeld in artikel 88 der Comptabili
teitswet (Staatsblad 1927, n°. 259). S. 511. 

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

dat het wenschelijk is den tak van Rijksdienst, 
omvattende de Art.illerie-Inrichtingen, voor 
een beheer, als bedoeld in artikel 88 der Comp
tabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259), aan 
te wijzen; 

Zoo is het, dat W~j, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De tak van Rijksdienst, omvattende 

de Artillerie-Inrichtingen, hier verder genoemd 
het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen, 
wordt, aan t,e vangen met het dienstjaar 1929, 
aangewezen voor een beheer, als bedoeld in 
artikel 88 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 
1927, n°. 259). 

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 
17, eerste lid, der Bedrjjvenwet (Staatsblad 
1928. n°. 249) zendt Onze Minister van Defensie 
binnen vijf maanden na afloop van het dienst
jaar de rekening van het Staatsbe,drijf der 
Artillerie-Inrichtingen aan Onzen Minister van 
Financiën t er onderzoek toe. 

3. 1. Het Staatsbedrijf der Artillerie
I nrichtingen .vormt een reserverekening tot 
onderhoud van woningen en autorp.obielma
terieel van dit bedrijf. 

2. Het bedrag der tegoedschrijving op deze 
reserverekening wordt vóór het opmaken der 
rekening, bedoeld in artikel 17 der Bedrijvenwet 
(Staatsblad 1928, n°. 249), door Onzen Minister 
van Defensie, in overleg met Onzen Minister 
van Financiën, bepaald. 

3. Onverminderd het bepaalde in de arti
kelen 17- 19 der Bedrijvenwet (Staatsblad 
1928, n°. 24-9) beschikt Onze :Minister van 
Defensie over het tegoed dezer reserverekening. 

1. Met afwijking van de termijnen, genoemd 
in artikel 32, tweede en derde lid, der Comptabi
liteitswet (Staatsbl(,,,d 1927, n°. 259), kan het 
Staatsbedrjjf der Artillerie-Jnrichtingen over
eenkomsten, als in het eerste lid van dat artikel 
bedoeld, sluiten voor langere termijnen dan in 
dat artikel gesteld of voor onbepaalden tijd. 

5. De Algemeene Rekenkamer is bevoegd 
van het bepaalde in artikel 33, vierde lid, der 
Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259) 
afwijking toe te staan. indien en voor zoover 
zij van de krachtens openbare aanbesteding 
gedane gunningen en van onderhands afgesloten 
schrütelijke overeenkomsten, het Staatsbedrijf 
der Artillerie-Inrichtingen betreffende, kennis 
neemt bij de uitvoering van artikel 23 der 
Bedrijvenwet (Staatsblad 1928, n°. 249). 

6. Op 1 J anuari 1929 vervalt de wet van 

Hl~S 

31 October 1912 (Staatshlad n°. 330), met dien 
verstande, dat Ons de bevoegdheid blijft 
voorbehouden om, totdat de dienst 1928 van 
het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen is 
afgesloten, die wet, voor zooveel voor de af
wikkeling van dien dienst noodig is, in stand 
te houden. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29~ten 

December 1928. 
WILHELMINA. 

De M inister van Defensie, Lam b o o y. 
De M inister van Financi•n, de Geer. 

( Uityeg. 15 Jan. 1929.) 

29 Deveméer 1928. WET, tot wijziging van 
het zes<ie hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1927. S. 512. 

29 December 1928. WET, tot wijziging van 
hoofdstuk VA der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1927. S. 513. 

39 Decernber 1928. WET, tot aanwijzing van 
de takken van Rijksdienst, omvattende de 
posterijen, de telegrafie en de telefonie, 
voor een beheer, als bedoeld in artikel 88 
der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, 
no. 259) . S. 514. 

Wij WILHELMJNA, enz . .. . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de takken van Rijksdienst, 
omvattende de posteriJen, de t elegrafie en de 
t elefonie, voor een beheer, als bedoeld in artikel 
88 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, 
no. 259), aan te wijzen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. ; 
Art. 1. De takken van Rijksdienst, om

vattende de posterijen, de telegrafie en de tele
fonie, hier verder genoemd het Staatsbedrijf 
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, worden, 
aan t e vangen met het dienstjaar 1929, aange
wezen voor een afzonderl:jjk beheer, als bedoeld 
in artikel 88 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 
1927, n°. 259). 

2. Met afwijking van de termijnen, genoemd 
in artikel 32, tweede en derde lid, der Compta
biliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259), lmnnen 
dr,or het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie overeenkomsten, als in het eerste 
lid van dat artikel bedoeld, worden gesloten 
voor langere termijnen dan in dat artikel ge
steld of voor onbepaalden tjjd. 

3. De Directeur-Generaal der Post erijen en 
Telegrafie is bevoegd om t elegraaf- en telefoon
lijnen, welke in het bezit van het Staatsbedrijf 
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie en niet 
meer voor den dienst benoodigd zijn, onders
hands te verkoopen. De verkoopsom mag echter 
niet lager zijn dan de waarde, waarvoor deze 
zaken te boek staan, tenzij Onze Minister van 
Waterstaat termen aanwezig acht, den verkoop 
tegen eene waarde lager dan die boekwaarde te 
doen geschieden. 

4. De Algemeene Rekenkamer is bevoegd 
van het bepaalde in artikel 33, vierc\e lid, der 
ComJ.>tabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259) 
afwiJking toe te staan, indien en voor zoover zij 
van de krachtens openbare aanbesteding 

78 



1928 29 D EC.: E MB ER (S.514-516) 1230 

gedane gunningeti en van ondershands afgeslo
ten schrütelijke overeenkomsten, het Staats
bedrijf der Posterij en, Telegrafie en Telefonie 
betreffende, kennis neemt bij de uitvoering 
van artikel 23 der Bedrijvenwet (Staatsblad 
1928, n°. 249). 

5. Onverminderd het bepaalde in artikel 67 
der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 
259) en artikel 23 der Bedrijvenwet (Staatsblad 
1928, n° . 249), wijst de Direct eur-Generaal der 
P ost erijen en Telegrafie als comptabele in den 
zin van artikel 39, eerst e lid, der Comptabili
t eitswet (Staatsblad 1927, n°. 259) een ambte
naar aan die, met uitsluiting van alle andere 
onder de bevelen van dien Direct eur -Generaal 
st aande ambtenaren en personen , rekenplichtig 
is aan de Algemeene R ekenkamer . De Direct eur
Generaal blijft bevoegd om de hiervoren ver
melde ambtenaren en personen t er verantwoor
ding te roepen en indien noodig , eventueele 
schade op hen t e verhalen, overeenkomstig 
de voor het St aat sbedrijf der P osterijen , 
Telegrafie en Telefonie geldende dienstvoor
waarden . 

6. 1. Het Staat sbedrijf der Posterij en, 
Telegrafie en Telefonie vormt een reservereke
ning tot dekking van mogelijke verliezen, 
voortspruitende uit de nadeelige koersverschil
len op de effecten der beleggingen van den 
Postchèq "e- en Girodienst. 

2. H et bedrag der t egoedschrijving op deze 
reserverekening wordt vóór het opmaken der 
rekening, bedoeld in artikel 17 der Bedrijven 
wet (Staatsblad 1928, n°. ?49), door Onzen 
Minist er van ·waterst aat, in overleg met Onzen 
Minister van Financiën, bepaald. 

3. Onverminderd het bepaalde in de arti
kelen 17- 19 der Bedrijvenwet (Staatsblad 
1928, n° . 249) beschikt Onze Minister van 
Waterstaat over het t egoed dezer reservereke
ning. 

7. Op de balans van de bezittingen en 
schulden onder dagt eekening van 31 December 
1928, bedoeld in artikel 13 van de wet van 
16 Februari 1912 (Staatsblad n°. 85), zullen 
worden opgenomen die posten, welke daarop 
zouden ziJn vermeld, indien deze wet voor het 
dienstjaar 1928 had gegolden. 

8. Op 1 Januari 1929 vervalt de wet van 
31 December 1913 (S taatsblad n°. 464), met 
dien verstande, dat Ons de bevoegdheid 
blijft voorbehouden om, t otdat de dienst 1928 
van het Staatsbedrijf van de P osterijen, de 
Telegrafie en Telefonie is afgeslot en, die wet, 
voor zooveel voor de afwikkeling van dien 
dienst noodig is, in stand t e houden. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven t e 's-Gravenhage, den 29sten De

cember 1928. 
WILHELMINA. 

De M inister van Waterstaat, H . v. d. V e gt e. 
De M inister van Financiën, d e Gee r . 

(Uitgeg . 15 J an. 1929.) 

29 December 1928. WET, tot aanwijzing van 
den tak van R ijksdienst , omvattende de 
Visschershaven te IJmuiden, voor een 
beheer als bedoeld in artikel 88 der Comp
tabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259). 
s. 515. 

Wij WILHELMINA, enz ... . doen t e wet en : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 
dat het wenschelij~ is den t ak van Rijksdienst, 
omvattende de V1sschershaven t e IJmuiden, 
voor een beheer als bedoeld in artikel 88 der 
Comptabiliteitswet (S taatsblad 1927, n°. 259) 
aan t e wij zen ; 

Zoo is het , dat Wij, den Raad van Stat e 
geboord, en met gemeen overleg der Staten
Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verst aan bij deze: 

Art. 1. De t ak van Rijksdienst, omvattende 
de Visschershaven te IJmuiden, hier verder 
genoemd het Staat svisschershavenbedrijf, 
wordt, aan t e vangen met het dienstjaar 1929, 
aangewezen voor een beheer, als bedoeld in 
artikel 88 der Comptabiliteitswet (S taatsblad 
1927, n°. 259). 

2. Voor het gebruik van de bij het St aat s
visschershavenbeclrijf in beheer zijnde Rijks
werken en -inricht ingen , alsmede voor de 
door dit bedrijf bewezen dienst en , worden t er 
tegemoetkoming in de kosten van die werken, 
inrichtingen en dienst en t en behoeve van het 
bedrij f rechten geheven. 

Wjj behouden Ons voor de heffing der rechten, 
met uitzondering van die, welke t ot dusverre 
niet werden geheven, bij algemeenen maatregel 
van bestuur t e regelen. 

3 . Op 1 J anuari 1929 vervalt de wet van 
22 Juni 1914 (Staatsblad n°. 266), met dien 
verstande, dat Ons de bevoegdheid blijft voor
behouden om, t ot dat de dienst 1928 van het 
Staat svisschershavenbedrijf is afgesloten, die 
wet voor zooveel voor de afwikkeling van dien 
dienst noodig is, in st and te houden. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten De

cember 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H . v . d . V eg t e. 
De Minister mn Financien , d e Gee r. 

(Uitgeg. 15 -Jan. 1929.) 

29 December 1928. WET, tot aanwijzing van 
den tak van Rijksdienst, omvattende de 
Staatsmijnen in Limburg, voor een beheer, 
als bedoeld in artikel 88 der Comptabili
t eitswet (Staatsblad 1927, n°. 259). S. 516. 

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

dat het wenschelijk is den tak van Rijksdienst , 
omvattende de Staat smijnen in Limburg, 
voor een beheer, als bedoeld in Artikel 88 der 
Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259), 
aan t e wijzen ; 

Zoo is het , dat Wij, den Raad van Stat e, enz. 
Art. 1. De tak van Rijksdienst, omvattende 

de Staat smijnen in Limburg, hier verder 
genoemd het bedrijf, wordt, aan te vangen met 
het dienstjaar 1929, aangewezen voor een 
beheer, als bedoeld in artikel 88 der Compta
biliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259). 

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 5, 
eerst e lid, onder ader Bedrijvenwet (Staatsblad 
1928, no. 249) wordt door het bedrijf rente aan 
het R ijk uitgekeerd over da,t gedeelte van het 
bij den aanvang van het dienstjaar t e boek 
staande kapitaal, hetwelk boven een bedrag 
van f 43,000,000 door dit bedrijf aan het R ijk 
verschuldigd is. 

3. H et bepaalde in artikel 5, eers1,e lid, 
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onder e der Bedrijvenwet (Staatsblad 1928, 
n°. 249) is op het bedrijf niet van toepassing, 
zoolang de daarvoor in aanmerking komende 
bezittingen van het bedrijf ten laste van de 
exploitatie tegen brandschade en andere 
ongevallen zijn verzekerd, of wel zoolang het 
bedrijf een bijzondere reserverekening voor dit 
doel heeft gevormd. 

4. Het bepaalde in artikel 5, eerste lid, 
onder h der Bedrijvenwet (Staatsblad 1928, 
n°. 249) is op het bedrijf niet van toepassing, 
voor zoover de oninbare vorderingen t en laste 
van een bijzondere reserverekening van het 
bedrijf worden afgeschreven. 

5. In afwijking van het bepaalde in artikel 6, 
tweede lid, onder d der Bedrijvenwet (Staats
blad 1928, n°. 249), kan, bij vervreemding of 
overdra~ht van daarvoor in verband met den 
aard van het bedrijf in aanmerking komende, 
door kapitaalsuitgaven verkregen, bezittingen, 
de opbrengst, voor zoover deze de boekwaarde 
overtreft, onder de baten der exploitatie worden 
opgenomen. 

6. 1. Het bedrijf vormt : 
a. een algemeene reserverekening, en 
b. bijzondere reserverekeningen, welke door 

Onzen Minister van Waterstaat, in overleg met 
Onzen Minister van Financiën, wenschelijk 
worden geacht. 

2. Het bedrag der tegoedschrijving op deze 
reserverekeningen wordt voor het opmaken 
der rekening, bedoeld in artikel 17 der Bedrij 
venwet (Staatsblad 1928, n°. 249), door Onzen 
Minister van Waterstaat, in overleg met 
Onzen Minister van Financiën, bepaald. 

3. Onverminderd het bepaalde in de artike
len 17-19 der Bedrijvenwet (Staatsblad 1928, 
n°. 249) beschikt Onze Minister van Waterstaat 
over het tegoed der reserverekeningen. 

4. Met goedkeuring van Onze Ministers 
van Waterstaat en van Financiën kan van 
artikel 10, tweede lid, der Bedrijvenwet (Staats
blad 1928, n°. 249) bij het bedrijf worden afge
weken. In dat geval kunnen de in het bedrijf 
blijvende geldmiddelen der reserverekeningen 
niet worden aangewend tot dekking van kapi
taalsuitgaven dan nadat de uitkeerin~ aan het 
Rijk en de terugbetaling aan het bedrijf op den 
kapitaaldienst der bedrijfsbegrooting zijn ge- · 
bracht. 

7. Het jaarverslag, met bijbehoorende reke
ningen van het bedrijf, kan, na goedkeuring 
door Onzen Minister van Waterstaat, worden 
gepubliceerd, voor dat de rekening, bedoeld 
in artikel 17 der Bedrijvenwet (Staatshlad 
1928. n°. 249) door de Algemeene Rekenkamer 
is goedgekeurd. 

In dat geval wordt van die omstandigheid in 
het jaarverslag melding gemaakt. · 

8. Het bepaalde in artikel 28 der Comptabi
liteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259) is op het 
bedrijf niet van toepassing. Vorderingen, 
welke het bedrijf op derden bezit, kunnen door 
de Directie van het bedrijf, onder nadere goed
keuring van Onze Ministers van Waterstaat 
en van Financiën, worden kwijtgescholdèn. 
Aan de Algemeene Rekenkamer wordt van 
zoodanige kwijtschelding mededeeling gedaan. 

9. De verkoop van onroerende zaken, be
doeld in artikel 29, eerste lid, der Comptabili
teitswet (Staatsblad 1927, n°. 259), .geschiedt 
voor zooveel het bedrijf betreft, door de Directie 

van dat bedrijf, na goedkeuring door Onze 
Ministers van Waterstaat en van Financiën en 
onder mededeeling aan de Algemeene Reken
kamer. 

10. Met afwijking van de termijnen, ge
noemd in artikel 32, tweede en derde lid, der 
Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259), 
kunnen door het bedrijf overeenkomsten, als 
in het eerste lid van dat artikel bedoeld, 
worden gesloten voor langere termijnen dan 
in dat artikel gesteld of voor on bepaalden tijd. 

11. De Algemeene Rekenkamer is bevoegd 
van het bepaalde in artikel 33, vierde lid der 
Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259) 
afwijking toe te staan, indien en voor zoover 
zij van de krachtens openbare aanbesteding 
gedane gunningen en van alle ondershands 
afgesloten schriftelijke overeenkomsten, het 
bedrijf betreffende, kennis neemt bij de uit
voering van artikel 23 der Bedrijvenwet 
(Staatsblad 1928, n°. 249). 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten De

cember 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. d. V egt. e. 
De Minister van Financiën, de Geer. 

(Uitgeg. 17 Jan. 1929). 

29 December 1928. WET, tot verhoo,riug van 
de begrooting van uitgaven van de 
Staatsinijnen in Lirnburg voor het dienst
jaar 1927. S. 517. 

29 December 1928. WE'r, tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
perceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten noodig voor de verbete
ring en den aanleg van een weg Heemstede
H oofddorp-Aalsmeer (Kruisweg in den 
Haarlemmermeerpolder) en van een weg 
de Liede-Schiphol (Spaarnwouderdwars
weg in den Haarle=ermeerpolder), onder 
de gemeente Haarlemmermeer . S. 518. 

29 December 1928. WET, tot verhooging van 
de begrooting van uitgaven van hetZuider
zeefonds voor het dienstjaar 1927. S. 519. 

29 December 1928. WET, tot wijziging van 
het negende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1927. S. 520. 

29 Decgml>er 1928. WET, tot wijziging van de 
begrooting van uitgaven van het Wegen
fonds voor het dienstjaar 1927. S. 521. 

29 December 1928. WET, tot wijziging en 
verhooging van het vijfde hoofdstuk der 
Staatsbeg~ooting voor het dienstjaar 1927. 
s. 522. 

29 December 1928. WET tot verlenging van 
den geldigheidsduur van tijdelijke bepalin
gen betreffende de vaccinatie vervat in de 
wet van den llden Februari 1928 (Staats
blad n°. 29). S. 523. 
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Wij WILHELMI A, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de omstandigheden het noodzakelijk ma
ken, dat de tij delijke bepalingen betreffende 
de vaccinatie, die vervat zijn in de wet van 
den Uden Februari 1928, Staatsblad n°. 29, 
ook na 1 J anuari 1929 blijven gelden; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In artikel 3 van de wet van den 

Uden F ebruari 1928, Staatsblad n°. 29 wordt 
in plaats van "1929", voorkomende o'nder 1 
van de " Tijdelijke Bepalingen", gelezen 
,.1930". 

Art. II. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag volgende op dien van 
haar afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten De

cember 1928. 
WILHELMI A. 

De M inister van Arbeid, Handel en Nijve,·heid, 
J. R. S l o tem a k e r d e B r u ï n e. 

(Uitgeg. 9 Jan. 1929.) 

29 December 1928. WET, houdende wijziging 
van de wet van 26 Maart 1920 (Staatsblad 
n°. 157) tot heffing van een recht op de 
m\jnen. Opheffing van de schorsing van 
dit recht. Toekenning van schad loos
stellingen aan provinciën en gemeenten. 
s. 524. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overwe~ing genomen hebben, 

dat het, teneinde de tijdelijke schorsing van de 
heffing van een recht op de mijnen, ingevolge 
de wet van 23 Juni 1925 (Staatsblad n°. 244) 
te kunnen opheffen, wenschelijk is de wet van 
26 Maart 1920 (Staatsblad n°. 157), tot heffing 
van een recht op de mijnen te w~jzigen en voorts 
aan provinciën en gemeenten nadere uitkee
ringen te doen a ls schadeloosstelling wegens 
gemis aan uitkeeringen, ingevolge de artt. 9 
tot en met 12 der wet van 26 Maart 1920 
(Staatsblad n°. 157), tot heffing van een r echt 
op de mijnen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Ra.ad van Sta.te, enz. 
Art. 1. Aan artikel 1 der wet van 26 Maart 

1920 (Staatsblad n°. 157) wordt een nieuw lid 
toegevoegd, luidende : 

Op het bedrag, dat de ontginner der mijn 
ingevolge deze wet verschuldigd is, worden 
door hem in mindering gebracht de verschul
digde belastingen genoemd in artikel 242e der 
Gemeentewet. 

2. Aan het eerste lid van artikel 3 der in 
artikel 1 genoemde wet worden, met vervanging 
van de punt door een komma., toegevoegd de 
woorden: 

alsmede van de in dat kwartaal vervallen 
belastingen als bedoeld in artikel 1, laatste lid. 

3. Het opschrift van den 2den Titel der 
in artikel 1 genoemde wet wordt aldus gelezen : 

,,II. Uitkeeringen aan gemeenten" 
4. Artikel 9 der in artikel 1 genoemde wet 

vervalt. . 
5. Art,ikel 10 der in artikel 1 genoemde wet 

wordt gelezen als volgt: 
De zuivere opbrengst van het recht op de 

mijnen in eene provincie wordt uitgekeerd 
aan de in die provincie gelegen gemeenten, 
voor zoover zij daarvoor naar den hieronder 

volgenden maatstaf van verdeeling in aanmer
king komen. 

Vijftig ten honderd wordt uitgekeerd aan 
de gezamenlijke gemeenten, op wier grondge
bied bij het einde van het ja.ar ten minste 50 
mijnwerkers van eene Nederlandsche mijn 
woonden. Onder mijnwerkers worden alle 
arbeiders verstaan die, onverschillig in wiens 
dienst, in of op eene in ontginning of in aanleg 
zijnde mijn werkzaam zijn. 

H et volgens het t weede lid uit te keeren 
bedrag wordt over de gerecht igde gemeenten 
verdeeld naar verhoud ing van het aantal in 
dat lid bedoelde personen. . 

Bovendie1, wordt aan de gezamenlijke ge
meenten, welker gewone uitgaven ten gevolge 
van de ontginning of den aanleg eener binnen 
haar gebied of in ha.re nabijheid gelegen mijn 
zijn gestegen, vijftig ten honderd uitgekeerd 
naar verhouding van de producten, die verkre
gen worden. wanncet voor ieder dezer gemeen
ten het bedrag harer _gewone uitgaven, berekend 
per hoofd der bevolking bij het einde van het 
jaar, wordt vermenigvuldigd met het aantal 
personen a ls bedoeld b~j het tweede lid. 

Door Ons wordt bep:•ald, welke gemeenten 
geacht worden te behooren tot die. bedoeld 
in het vorige lid. 

De gewone uitgaven worden genomen vol
gens de bij het einde van het jaar la:1tst;e!ijk 
vastgestelde rekening van ontvangsten en uit-
gaven. · 

De vastge telde verhoudingsgetallen worden, 
met de bedragen waaruit zij zijn berekend, door 
Onzen Minister vap Financiën in de Staatscou
rant bekend gemaakt. Bezwaren daartegen 
kunnen binnen een maand na. de dagteekening 
der Staatscourant bij Ons worden ingebracht. 
Door Ons wordt beslist, den Raad van State. 
afdeeling voor de Geschillen van Bestuur; 
gehoord. 

6. In artikel 11 der in artikel 1 genoemde 
wet worden de woorden : ,,de artikelen 9 en 
10" vervangen door: ,,artikel 10". 

7. In het laatste lid van elk der artikelen 
13, 14 en 15 der in artikel 1 genoemde wet, 
wordt onderscheidenlijk gelezen : in de plaats 
van "vijfentwintig" : tien, in de plaats van 
,,zeven" : drie, en in de plaats van "vijf" : 
twee. 

8. Aan de provinciën en gemeenten wordt 
uit 's Rijks kas over t-lk der jaren 1!)26, l!l2ï 
en 1928 uitgekeerd het bedrag, dat zij uit hoofde 
var de bepalingen der in artikel 1 genoemde 
wet wuden ontvangen hebben, indien de 
heffing van het recht op de mijnen niet geschorst 
ware. 

De uitl eering, welke een provincie of een 
gemeente over een dezer jaren ter zake reeds 
heeft ontvangen, wordt op de in het eerste lid 
bedoelde aan die provincie of gemeente toe
komende uitkeering in mindering gebracht. 

'.ter tijdelijke oegemoetkoming in het verlies 
van haar aandeel in het recht op de mijnen 
wordt aan de provincie Limburg uit 's Rijks 
kas uitgekeerd : 

over het jaar 1929 tweehonderd duizend 
gulden en over elk der j aren 1930 tot en met 
1938 een bedrag, gelijk aan de uitkeering o,er 
1929 na aftrek van zooveel malen 10 pct. van 
die uitke.ering als er sedert 1 Januari 1929 
volle jaren verloopen zijn. 
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9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van l Januari 1929. 

Met dien datum vervalt de schorsing van de 
heffing van het recht op de mijnen krachtens 
de wet van 23 Juni 1925 (Staatsblad n°. 244). 

Lasten en bevelen. enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten De

cember 1928. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Fin1,nciën. de Geer. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken 

. en Landbouw, 
J. B. K an. 

(Uitge,g. 7 Jan. 1929.) 

29 Decernber 1928. WET tot verlenging van 
den termijn genoemd in artikel 88a der 
Tabakswet 1921 (Staatsblad n°. 712) , 
laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 der wet 
van 15 December 1927 (Staatsblad n°. 
382) . S. 525. 

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

dat het wenschelijk is den termijn, genoemd in 
artikel 88a der Tabakswet 1921 (Staatsblad 
n°. 712) , nogmaals te verlengen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 

Eenig artikel . 

In artikel 88a der Tabakswet l.921 (Staats
blad n°. 712), zooals dit artikel laatstelijk i.0 

gewijzigd bij artikel 1 der wet van 15 Decem
ber 1927 (Staatsblad n°. 382), wordt voor 
,,1929" gelezen: 1930. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten De

cember 1928. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Financiën, de Ge e 1·. 

(Uitgeg . 10 J an. 1929.) 

29 December 1928. WET, tot vaststelling 
van het twaalfde hoofdstuk der Rijksbe
grooting voor het dienstjaar 1929. S. 526. 

Titel A. D e gewone dienst wordt vastge
steld op f 50,000. 

Titel B. D e kapitaaldienst op nihil. 
. D e geheele dienst op f 50,000. 

29 December 1928. WET, tot het aangaan van 
eene ge!d leening ten laste van het Rijk. 
s. 527. 

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

dat het wenschelijk is t er vermindering van de 
rente der Nationale Schuld eene geldleening 
tan laste van het Rijk aan te gaan, ter aflossing 
van de leening 1923C; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Machtiging. Bedrag. Naam. 
Art. 1. 1. Onze Minister van Financiën 

wordt gemachtigd om, ter aflossing voor het 
nominaal bedrag der schuldbewijzen, behoo
rende tot de Nederlandsche Staatsleening 
1923C, welke zijn uitgegeven krachtens de 
Leeningwet 1923 (Staats/ilad 1922, no. 705), 
schuldbewijzen ten laste van het Rijk te gelde 

te maken, die een lagere rente dragen dan de 
af te lossen stukken, tot zoodanig bedrag als 
noodig is ter verkrijging van eene som van 
ten hoogste f 42,000,000. 

2. Die tegeldemaking kan geschieden hetzij 
in eens tot het gebeele beloop van het in het 
vorig Jid bedoeld bedrag, dan wel achtereen
volgens, bij gedeelten van dat bedrag, op de 
tijdstippen, welke Onze Minister van Financiën 
dienstig zal achten. In dit laatste geval wordt 
elke van die gedeeltelijke tegeldemakingen be
schouwd als eene afzonderlijke leening ten 
laste van het Rijk en aangeduid a ls Neder
landsche Staatsleening, gevolgd door het jaar, 
waarin de tegeldemaking plaats vindt, en, 
wanneer meer dan een t egeldemaking in het
zelfde jaar plaats heeft, met bjjvoeging van 
een cler letters A. B, C, enz. naar de volgorde 
dier tegeldemakingen. 

Uitvoeringsvoorschri ften. Rekening. 
Schulddelging. 

2. 1. De voorwaarden van de tegeldema
king der in artikel 1 bedoelde schuldbewijzen 
worden, met inachtneming van de voorschriften 
dezer wet, door Onzen Minister van Financiën 
vastgesteld. 

2. Van de tegeldemaking dier schuldbewij 
zen wordt, voor elke leening als bedoeld in het 
tweede lid van artikel l afzonderlijk, eene reke
ning afgelegd, welke, na door de Algemeene 
Rekenkamer te zijn opgenomen en gesloten, 
aan de Staten-Generaal wordt medegedeeld. 

3. De schuldbewijzen worden vóór de uit
gifte door de Algemeene Rekenkamer geregis
treerd en van een bewijs dier registratie voor
zien. 

4. Onverminderd het bepaalde in het vol
gend lid, zal de schuld, wdke krachtens deze 
wet wordt gevestigd, worden gedelgd in ten 
hoogste 25 jaren, te beginnen in het jaar vol
gende op dat, waarin de tegeldemaking plaats 
vindt. 

5. De bevoegdheid tot versterkte delging 
van de krachtens deze wet gevestigde schuld 
wordt voorbehouden. 

6. De ingevolge toepassing van de beide 
vori~e leden terugontvangen schuldbewijzen 
worden ter vernietiging bij de Algemeene 
R ekenkamer overgebracht . 

Pro;.isie. 

3. I. Bij rechtstreeksche tegeldemaking 
van de in artikel 1 bedoelde schuldbewijzen 
kan aan de bankiers, de makelaars in effecten, 
en de commissionairs in effecten, door wier 
tusschenkomst inschrijvingen voor die schuld
bewijzen worden ingeleverd, over het nominaal 
bedrag der aan hen toegewezen schuldbewijzen, 
waarvoor het verschuldigde wordt gestort, eene 
provisie worden toegekend van ten hoogste 
3/8 pct. 

2. In het geval, bij het vorig lid voonien, 
kan mede aan de bankiers, van wier kantoren 
wordt gebruik gemaakt voor de bemiddeling 
bij de t egeldemaking, het in ontvangst nemen 
van inschrijvinger1 en stortingen en de afgifte 
der schuldbewijzen, over het nominaal bedrag 
der door hunne tusscbenkomst uitgegeven 
schuldbewijzen eene vergoeding worden toege
kend van ten hoogste 3/8 pct. 
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Vrijstelling van belastingen. 
1. Onder de in artikel 2 bedoelde voorwaar

den kan worden opgenomen, dat krachtens deze 
wet uitgegeven schuldbewijzen, met de daarbij 
behoorende rentebewijzen, vrijgesteld zijn van 
alle NederlRndsche bel_astingen, welke van 
schuldbewijzen ten laste vA.n Nednland en de 
daarbij behoorende rentebewijzen mochten 
geheven worden. 

VrfstelZ:ng i;an Zegelr"cht. 
5. De biljetten van inschrijving voor en de 

nota's van toewijzing van de krachtens deze 
wet uitgegeven schuldbewijzen z.ijn vrij van 
zegelrecht. 

l nwerkingtred,ng. 
6. Deze wet treedt in werking met ingang 

van den dag volgende op dien harer afkondiging. 

Titel. 
7. Deze w~t kan worden aangehaa ld als 

"Leeningwet 1929" m.et bijvoeging van het 
nummer van het Staatsblad, waarin zij is opge
nomen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten De

cember 1928. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Financi•n, de Geer. 
(Uitgeg. 7 Jan. 1929.) 

29 December 1928. WET, houdende goedkeu
ring van den onderhandschen verkoop 
aan de gemeerite Katwijk van een strook 
duingrond bezuiden tegen het dorp Kat
wijk aan Zee, van de begraafplaats af tot 
bij het strand. S. 528. 

29 December 1928. WET, tot wijziging van 
het zevende hoofdstuk A der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1927. S. 529. 

29 December 1928. WET, tot wijziging van 
het zevende hoofdstuk B der Staatsbearoo
ting voor het dienstjaar 1927. (Diverse 
onderwerpen.) S. 530. 

29 Dec_e~~er 1928. WET, tot aanvulling en 
WIJZ1gmg van de begrooting van uitgaven 
van het Algemeen Burgerlijk Pensioen
fonds voor het dienstjaar 1927. S. 531. 

29 December 1928. BESLUIT, houdende be
slissing op het beroep, ingevolge artikel 3 
der Wet Openbare Vervoermiddelen inge
steld door Th. van Koolwijk te Wamel teaen 
de beschikking van Gedeputeerde Staten 
van Gelderland van 29 Juni 1927, no. 108. 
s. 532. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Th. van Koolwijk te Wamel tegen de beschikking 
van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 
29 Juni 1927, n°. 108 (Provinciaal Blad no. 59), 
waarbij hem vergunning is geweigerd tot het 
in werking houden van een autobusdienst van 
Nijmegen over Weurt, Beuningen, Ewijk, 
Winssen, Deest, Afferden, Druten, Piû"{l,ijk en 
Leeuwen naar Wamel ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
23 Mei 1928, n°. 488 en 22 Augustus 1928, 
n°. 488/489/333; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 21 December 1928, n°. 435, 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende : dat het besluit van Gedepu
teerde Staten steunt op de overweging, dat deze 
dienst uitsluitend in vrijwel dezelfde verkeers
behoeften voorziet als de treindienst der 
Naamlooze Vennootschap Stoomtram "Maas 
en Waal" te Nijmegen; dat, aangezien de 
genoemde maatschappij verzocht heeft haren 
treindienst met een autobusdienst te mogen 
aanvnllen en bovendien het traject Druten
Nijmegen mede wordt gei'xploiteerd door den 
autobusdienst van J. H. Hoenderop te Leeuwen
Bene,den, welke tevens voorziet in de verkeers
behoeften der gemeenten Appeltern en Horssen, 
de onderwerpelijke dienst overbodig en uit een 
oogpunt van verkeerseconomie ongewenscht 
moet worden geacht; dat op het verzoek van 
van Koolw:iik derhalve afwijzend dient te 
worden beschikt, in verband waarmede buiten 
beschouwing kunnen blijven de bezwaren, 
welke tegen de aanvraag, overeenkomstig 
artikel 2, lid 5, der Wet Openbare Vervoer
middelen, door de meergenoemde maatschappij 
zjjn ingebracht in verband met haren trein
dienst, en van de zijde van het Gemeentebe
stuur van Nijmegen, met het oog op de slechte 
exploitatie van den onderwerpelijken dienst ; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
hem uit eene 3-jarige ondervinding gebleken 
is, dat er wel degelijk behoefte aan autobusver
keer be taat, wat niet nader aangetoond be
hoeft te worden, daar de exploitatie van zijn 
autobusdienst evenveel jaren onafgebroken 
heeft stand gehouden ; dat dit ten overvloede 
blijkt uit het feit, dat de genoemde tramweg
maatschappij zelf verzocht heeft haren trein
dienst met een autodienst te mogen aanvullen -
dat Gedeputeerde Staten wel buiten beschon! 
wing, maar toch niet buiten b spreking hebben 
gelaten, dat bezwaren door de meergenoemde 
maatschappij. in verband met haren treindienst, 
zijn ingebracht, terwijl ook van de zijde van het 
Gemeentebestuur van Nijmegen zijne onder
neming als eene "slechte exploitatie" is gequali
ticeerd ; dat deze ambtelijke inlichtingen z. i. 
moeilijk aL~ argumenten künnen gelden, daar 
de betrokkene hiervan geen kennis heeft kunnen 
nemen; 

Overwegende : dat met Gedeputeerde Staten 
moet worden aangenomen, dat op het boven
genoemde traj ect naast de bestaande stoom
tramverbinding van de N. V. Stoomtram 
.,Maas en Waal" t e Nfjmegen en de m.tobus
diensten, waarvoor krachtens de Wet Openbare 
VervoP,rmiddelen vergunning is verleend, de 
hierbedoelde autobusdienst overbodig en uit 
een oogpunt van verkeerseconomie ongewenscht 
moet worden geacht ; 

dat de gevraagde vergunning mitsdien terecht 
door Gedeputeerde Staten is geweigerd; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze "l\'[inister van Waterstaat is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat met het 
rapport van Onzen Minister in het Staatsblad 
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zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 29sten December 1928. 
WILHELMI r A. 

De Minister van Waterstaat, H. v. d . V eg t e. 
(Uitgeg. 29 Jan. 1929.) 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

No. 435. 

Afdeelin g 
V e r voe r-

e n Mijn wezen. 

's-Gravenhage, den 21 De
cember 1928. 

Aan de K oningin. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, heeft m\i toegezonden 
h et door de Afdeeling aan Uwe Majesteit uitge
brachte advies van 23 Mei 1928, n°. 488, met 
ontwerp-besluit en bijlagen, betreffende het 
beroep, ingesteld door Th. van Koolwijk te 
Wamel tegen de beschikking van Gedeputeerde 
Stat en van Gelderkind van 29 Juni 1927, n°. 108 
(Provinciaal Blad n°. 59), waarbij hem vergun
ning is geweigerd tot het in werking houd en 
van een autobusdienst van Nijmegen over 
Weurt, .Beuningen, Ewijk, Winssen, Deest, 
Afferden, Druten, Pui fl ijk en Leeuwen naar 
Wamel. 

Blijkens het ontwerp-besluit is de Afdeeling 
van oordeel, dat het beroep gegrond is, en dat 
aan van Koolwijk de gevraagde vergunning 
behoort te worden verleend. Dit ontwerp
besluit luidt : 

,,Wij WILHELMTNA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Th. van K oolwijk te Wamel tegen de beschik
king van Gedeputeerde Staten van r';eklerland 
van 29 Juni 1927, n°. 108 !Prn•·in~iaal Blad 
n°. 59), waarbij hem vergunning is geweigerd 
tot het in werking houden van een au tobus
dienst van Nijmegen over Weurt, Be1mingen, 
Ewijk, Winssen, Deest, Afjerden, Druten, 
Pui flijk en Leeuwen naar Wamel; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
'23 Mei 1928, n°. 488 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Overwegende: dat het besluit van Gedepu
teerde Staten steunt op de overweging, dat 
deze dienst uitsluitend in vrijwel dezelfde ver
keersbehoeften voorziet als de t reindienst der 
Naamlooze Vennootschap Stoomtram "Maas 
on Waal" te Nijmegen; dat, aangezien de 
genoemde maatschappij verzocht heeft haren 
treindienst met een autobusdienst te mogen 
aanvullen en bovendien het t raject Druten
Nijmegen mede wordt geëxploiteerd door den 
a utobusdienst van .J. H. Hoenderop te Leeu.wen
Reneden, welke t evens voorziet in de verkeers
behoeften der gemeentenAppeltern en Horssen, 
de onderwerpelijke dienst overbodig en uit een 
oogpunt van verkeerseconomie ongewenscht 
moet worden geacht ; dat op het verzoek van 
van Koolw\ik derhalvfl afwijzend dient t e 
worden beschikt, in verband waarmede buiten 
beschouwing k;1mnen blijven de bezwaren, 

welke te~en de aanvraag, overeenkomstig 
a rtikel 2, lid 5, der Wet Openbare Vervoermid
delen, door de meergenoemde maatschappij zijn 
ingebracht in verband met haren treindienst, 
en van de zijde van het Gemeentebestuur van 
Nijmegen . met het oog op de slechte exploitatie 
van den onderwerpe!\jken dienst ; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat hem 
uit eene :!-jarige ondervincling gebleken is, dat 
er wel degelijk behoefte aan autobusverkeer 
bestaat, wat niet nader aangetoond behoeft te 
worden, daar de exploitatie van zijn autobus
dienst evenveel _iaren onafgebroken heeft stand 
gehouden ; dat dit ten overvloede blijkt uit het 
feit, dat de genoemde tramwegmaatschappij 
zelf verzocht heeft haren t reindienst met een 
autodienst te mogen aanvullen ; dat Gedepu
teerde Staten wel buiten beschouwing, maar 
toch niet buiten bespreking hebben gelaten, 
dat bezwaren door de meergenoemde maat
schappij, in verband met haren treindienRt , 
zijn ingebracht, terwijl ook van de zijde van het 
Gemeentebe.~tuur van Nijmegen zijne onderne
ming als eene "slechte exploitatie" is gequalifi 
ceerd ; dat deze ambtelijke inlichtingen z. i. 
mollilijk als argumenten kunnen gelden, daar 
de betrokkene hiervan geen kennis heeft 
kunnen nemen ; 

Overwegende : dat blijkens de stukken op 
het traject Nijmegen-Warnel naast de bestaan
de tramverbinding behoefte bestaat aan verkeer 
per autobus; 

.dat de bestaande dienst-van Th. van Koolwijk 
in dit verkeer voorziet en hij ten onrechte door 
Gedeputeerde Staten niet voor het verkrijgen 
van eene vergunning in aanmerking is genomen; 

dat weliswaar Gedeputeerde Staten rtan de 
Naamlooze Vennootschap Stoomtram "Maas 
en Waal" te Nijmeqen vergunning hebben 
verleend voor een autobusdienst op ditzelfde 
trajoot, doch clat voor dezen nieitwen dienst, 
aangenomen dat hij reden van bestaan heeft, 
de bestaande dienst niet behoort te wijken ; 

dat voorts bii Gedeputeerde Staten bezwaren 
tegen des appeÜants dienst zijn ingebracht met 
h et oog op de wijze, waarop hij zou worden 
geëxploiteerd ; 

dat echter de aan de vergunning t e verbinden 
voorwaarden, alsmede de bepalingen van de 
artikelen 4 en 12 der Wet Openbare Vervoer
middelen, voldoende waarborgen opleveren 
voor eene behoorlijke uitoefening van den 
dienst, ; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen ; 
H ebben goedgevonden en verataan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 
29 -Tuni 1927, n". 108, aan Tb. van K ool"71jk te 
Wamel vergunning te verleenen tot het in 
werking houden van et>n "utobusdienst Nij
megen- W eurlr-Beuninge11,-Ewijk-Winssen
Deest-Afjerden--Druten--Puiflijk-Leeuwen
Wamel, onder de navolgende voorwaarden: 

1. Alle ritten worcler stipt gereden overeen
komstig de door den ondernemer, ingevolge de 
Wet Openbare Vervoermiddelen, aangekon
digde dienstregeling( en). 

Het vervoer vindt uitsluitend plaats tegen 
het door den ondernemer, ingevolge de Wet 
Openbare Vervoermiddelen, aangekondigde ta
rief. 

2. De tarieven en de dienstregeling(en) zijn 
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aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
onderworpen, met rlien verstande, dat het 
thans geldende tarief en de thans geldende 
dienstregelirg(en) van kracht blijven tot 2 
maanden na de dagteekening van dit besluit. 

!'!. De ondernemer is verplicht te zorgen, 
dat tegen betaling van den vrachtprijs een voor 
de door den passagier af te leggen reis geldig 
plaatsbew~js wordt afgegeven, waarop het 
begin- en het eindpunt der reis en het voor het 
traject verschuldigde bedrag duidelijk vermeld 
staan. 

4. Het aantal autobussen, merk, motor, 
chassis, model der carrosserie, het aantal 
plaatsen voor reizigers in elke dier bussen en 
de grootste afmetingen in lengte en breedte zijn 
aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
onderworpen. 

5. De wagens moeten tot genoegen van 
Gedeputeerde Staten worden onderhouden. 

6. De ondernemer he~ft zich te gedragen 
naar de aanwijzingen, die Gedeputeerde Staten 
betreffende voorziening van de behoefte aan 
reserve-materiaal mocliten geven. 

7. De ondernemer is verplicht zich tot 
o-enoegen van Gedeputeerde Staten te verze
keren tegen de schade, waarvoor hij, ingevolge 
artikel 9, lid 1, der Wet Openbare Vervoer
middelen, verantwoordelijk is. 

In de polis moet de bepaling voorkomen, dat 
de verzekeraar verplicht is aan hun College 
mededeeling te doen van wijziging of te niet 

. gaan van de. aangegane verzekeringsovereen
komst. 

Aan hun College moet een duplicaat der polis 
worden overgelegd en jaarlijks een afschrift der 
kwitantiën van de betaalde verzekeringspremie 
worden toegezonden. 

8. In de wagens moeten in behoorlijken 
stA.at aanwezig zijn een brandblusch-apparaat 
en middelen tot het aanleggen van een snelver
band. 

De ondernemer draagt zorg. dat in de wagens 
niet wordt gerookt. 

Na een desbetreffend verbod van Gedepu
teerde Staten mogen andere voorwerpen dan 
handbagage niet met de wagens worden vervoerd. 

9. Indien de dienst wordt onderbroken, is 
de ondernemer verplicht daarvan, onder opgaaf 
der redenen, onverwijld aan Gedeputeerd,e 
Staten kennis te geven; ook van de hervatting 
wordt aan hun College mededeeling gedaan. 

De ondernemer is verplicht Gedeputeerde 
Staten alle gevraagde inlichtingen omtrent den 
dienst op de door hen gewenschte wijze te 
verschaffen. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

De Minister van Waterstaat," 

Aangezien ik mij met dat ontwerp-besluit 
niet kon vereenigen, zette ik in mijn schrijven 
aan de Afdeeling van 11 Augustus 1928, 
n°. 436, Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen, dat 
mede betrekking heeft op een ander beroep 
voor hetzelfde t raject, mijne bedenkingen tegen 
de voorgedragen beslissing ten aanzien van 
het beroep van van Koolwijk als volgt uiteen : 

"Krachtens de mij door Hare Maje teit de 

Koningin verleende machtiging moge ik U de 
rapporten van 23 Mei 1928, nrs. 488 en 489. 
met ontwerp-besluiten en bijlagen weder doen 
toekomen. 

Blijkens het bij het eerstgenoemde rapport 
overgelegde ontwerp-besluit acht Uwe Afdee
ling het. beroep van Th. van Koolwijk te Wamel 
gegrond op overweging, dat blijkens de stukken 
op het traject Nijmegen- Wamel naast de 
bestaande tramverbinding behoefte bestaat aan 
verkeer per autobus; 

dat de bestaande dienst van Th. van Koolwijk 
in dit verkeer voorziet en hij ten onrechte door 
Gedeputeerde Staten niet voor het verkrijgen 
van eene vergunning in aanmerking is genomen; 

dat weliswaar Gedeputeerde Staten aan de 
Naamlooze Vennootschap Stoomtram "Maas 
en Waal" te Nijmegen vergunning hebben ver
leend voor een autobusdienst op ditzelfde 
traject, doch dat voor dezen nieuwen dienst, 
aangenomen dat hij reden van bestaan heeft, 
rli, bestaande clienst niet behoort te wijken .. 

Hiermede geeft Uwe Afdeeling naar ik meen 
te kennen. dat aan een bestaanden dienst de 
vergunning ingevolge de Wet O1,t·nbare Ver
voermiddelen niet mag worden onthouden, 
indien aan een nieuwen dienst voor hetzelfde 
traject vergunning wordt verleend. 

In de eerste plaats meen ik hierbij te moeten 
opmerken, dat de dienst van de Stoomtram 
"Maas en Waal" in dezen naar mijn oordeel 
niet als een nieuwe dienst kan worden be
schouwd, daar deze onderneming reeds sedert 
jaren haar tramweg, welke geheel dezelfde 
verkeersbelangen dient, exploiteert, zoodat haar 
autobusclienst moet worden beschouwd als eene 
aanvulling en uitbreid ing va,n den tramdienst, 
zulks in overeenstemming . met het gevoelen 
van Gedeputeerde Staten, die deze dienst van 
van Koolwijk overbodig en uit een oogpunt 
van verkeerseconomie ongewenscht a.chten. 

De strekking der Wet Openbare Vervoer
middelen is het voorkomen van eene onjuiste 
of te ruime, en daardoor op den duur schadelijke 
verkeersvoorziening. Weliswaar zou het met die 
strekking niet in strijd zijn, indien bij het doen 
van eene keuze uit verschillende aanvragers 
om vergunning voor autobusdiensten voor 
hetzelfde traject aan de bestaande diensten 
eenige voorkeur wordt geschonken, voor zoover 
zulks althans geen nadeel voor de verkeersvoor
ziening zou medebrengen, doch bij het beroep 
van van Koolwijk gaat het niet om het doen 
van eene keuze, doch staat de Kroon voor de 
omstandigheid, dat, onafhankelijk van de te 
nemen beslissing, voor de voorziening in het 
locaal verkeer tusschen Warnel en Nijrnegen 
reeds beschikbaar zijn de tramclienst en de 
autobusdienst van de N. V. Stoomtram "Maas 
en Waal" en de autobLsdienst van .J. H. 
Hoenderop te Teeuwen-Beneden, door welke 
diensten het geheele door van Kooh~jk aange
vraagde traject wordt bediend. Tenzij zou zi,in 
aangetoond, dat deze diensten niet voldoende 
in de behoefte voorzien, - en op grond van de 
overweging van het bij Uw rapport van 23 
Mei 1928, n°. 4 9, overgelegde ontwerpbesluit , 
meen ik te kunnen aannemen, dat ook naar 
het oordeel van Uwe Afdeeling voldoende in d ie 
behoefte is voorzien - acht ik eene beslissing 
op het beroep, als door Uwe Afdeeling voor
gesteld, kwalijk te rijmen met de strekking der 
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wet en niet in overeenstemming met verschil
lende in analoge gevallen genomen Koninklijke 
beslissingen, zooals in het geval-Wij nands 
(Westland) en dat der aan de " Cito" geweigerde 
vergunning ·s-Hertogenbosch--Tillmrg. Ook de 
t hans door de Afcle~ling voorgedragen beslissing 
geeft m. i. blijkt van overschatting van de 
aanspraken van bestaande auto busdien;;ten. " 

De Afdeeling deed mij hierop haar nader 
advies aan Uwe Majesteit van 22 Augustus 
1928, n°. 488/489/333, toekomen, luidende : 

,,Aan de Koningin. 

.,Krachtens macht iging van Uwe Majesteit, 
heeft de Minister van Waterstaat,, met een 
schrij ven van J 1 Augustus 1928, nr. 436, 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen, bij den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
B estuur, opnieuw ter overweging aanhangig 
gemaakt het beroep, ingesteld door Th. van 
Kool wijk t e Wamel t,egen de beschikking van 
Gedeputeerde Staten van Gelderland van 29 
Juni 1927, n°. 108 (Provinciaal Blad n°. 59), 
waarbij hem vergunning is geweigerd tot het 
in werking houden van een autobusdienst van 
Nijmegen over Weurt, Beuningen, Ewijk, 
Winssen, Deest, A fferden, Druten, Puiflijk en 
Leeuwen naar Wamel, alsmede het beroep, 
ingesteld door Th. K oppers te Druten tegen de 
beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland van 29 Juni 1927, n°. 103 (Prorin
ciaal Blad n°. 54), waarbij hem vergunning is 
geweigerd t ot het in werking brengen van een 
autobusdienst over evengenoemd t raject . 

De Minister kan zich met het in de eerstge
melde zaak door de Afdeeling aangeboden 
ontwerp-besluit niet vereenigen, en heeft , wat 
de in de tweede plaats vermelde zaak betreft , 
bedenking tegen de door de Afdeeling voorge
dragen motiveering. 

De door de Afdeeling ontworp n beslissingen 
geven, naar de Minister meent , blijk van " over 
schatting van de aanspraken van bestaande 
au tobusdiensten". 

De Afdeeling merkt hiertegen allereerst op, 
dat, gelijk zij reeds v roeger in de gelegenheid 
was t e betoogep (zij moge hier verwijzen naar 
het door haar aan Uwe Majesteit uitgebracht 
advies van 30 Mei 1928, n°. 220/284), van eene 
overschatting door haar van de aanspraken 
van bestaande autobusdiensten geen sprake is. 
De Afdeeling wenscht er ook thans met nadruk 
op te wijzen, dat zij geenerlei aanspraak of 
recht van een bestaanden autobusdienst op het 
verkrijgen van eene vergunning erkent , doch 
dat dit geenszins uitsluit, tegenover onderne
mers van a utobusdiensten, die vóór het in 
werking treden van de wet van 30 Juli 1926 
(Staatsblad n°. 250) wnder strijd met de wet 
hun bedrijf uitoefenden, en die door weigering 
van de krach tens deze wet geëischte vergunning, 
groote schade in bun kapitaal zouden lijden, 
zooveel als mogelijk is, de billijkheid t e betrach
t en. Deze billijkheid eischt dat, waar deze 
ondernemers, door het gemis van eene voldoende 
overgangsbepaling in de wet niet genoegzitam 
worden beschermd, in zooverre met hunne 
belangen wordt rekening gehouden dat, wan
neer vaststaat, dat aan autobusverkeer op een 
bepaald t raject behoefte be.staat, hun dienst 
a llereerst voor eene vergunning in aanmerking 

worde gebracht en zij niet gedwongen worden 
het veld te ruimen voor een dienst, welke eerst 
na het in werking treden der wet in het leven is 
geroepen. Dit stelsel is, naar het der Afdeeling 
wil voorkomen, geenszins met de strekking van 
de Wet Openbare Vervoermiddelen in strijd. 

De Afdeeling ziet daarbij niet voorbij, dat 
vo lgens artikel 2, 3de lid, der W et Openbare 
Vervoermiddelen, Gedeputeerde Staten onder
nemers van spoorwegdiensten ea van andere 
openbare middelen van vervoer kunnen u i t 
noodigen om zich te verklaren omt rent het 
aanvragen van eene vergunning, welke bepa
ling er op wijst, dat in het systeem der wet aan 
bestaande vervoerondernemingen als hierbe
doeld een zekere voorkeur kan word en gegeven. 
Uit de toelichting op ar tikel II der wet van 30 
J uli 1926 (S taatsblad n°. 250) blijkt echter 
duidelijk, dat de wetgever hier het oog heeft 
gehad op gevallen, waarin vergunning voor een 
nieiiwen autobusdienst werd aan.gevraagd. In 
zoodanig geval is .an onbillijkheid geen sprake. 
Wel echter, wanneer - zooals hier - een 
bestaitnde dienst voor een nieuwen zou worden 
gepasseerd. De Minister betoogt weliswaar, dat 
de autobusdienst van de Naamlooze Vennoot
schap Stoomtram ,;Maas en Waal" niet als een 
nieuwe dienst kan worden aangemerkt, daar 
deze onderneming reeds sedert jaren haren 
tramweg, welke geheel dezelfde verkeersbe
langen dient , exploiteert , zoodat haar autobus
dienst moet worden beschouwd a ls een.a aan
vulling en uit breiding van den tramdienst, 
doch de Afdeeling kan zich met deze redenee
ring niet vereenigen, daa r de van de Naa.mlooze 
Vennootschap Stoomtram " Maas en w ·aal" 
uitgaande autob,1Sdienst met de concessie, 
krachtens welke deze Naamlooze Vennootschap 
tot de nitoefening van een tramdienst gerecht igd 
en verplicht is, niets t e maken heeft, zoodat de 
Naamlooze Vennootschap "Maas en Waal" , 
incliPn zij mede eel" autobusdienst wenscht t e 
exploiteeren, dit niet doet als tramweg-maat
schitppii, doch in deze geheel gelij k staat met 
iederen anderen particulier, die een nieuwen 
autobusdienst wenscnt in werking te brengen . 

Ten s lotte zou nol? de vraag kunnen rijzen, 
of er op het traj ect Nijmegen-Wamel aan meer 
cl an éPn auwbusdienst behoefte bestaat. De 
Afdeeling meent echter in eene zoodanige be
schouwing niet te moeten t reden. 

Imm ers bestaat er op het bovengenoemde 
traject behoefte aan autobusverkeer, in welk 
verkeer h. i. naar billijkheid ware te voorzien 
door den autobusdienst van Th. van K ool wijk , 
aan wien mitsdien vergunning ware ui verleenen. 
Of Gedeputeerde Staten van Gelderland terecht 
gemeend hebben aan de Naamlooze Vennoot
schap Stoomtram " Maas en Waal" te Ni,imegen 
eene vergunning voor een autobusdienst op dit 
traject te moeten verleenen, is, nu tegen de 
desbetreffende beschikking van Gedep,1teerde 
Staten geen beroep is ingesteld, geen vraag, 
welke in dit geschil een punt van onderzoek 
behoort uit t e maken. 

Aan den and eren kant kitn, naar het gevoelen 
der Afdeeling, de bloote omstandigheid, dat 
van Koolwijk t egen het verleenen van eene 
vergunning aan de Naamlooze Vennootschap 
Stoomtram "Maas en Waal" niet in beroep is 
gekomen, en hij dus in eene eventueele concur
rent ie van den busdienst van deze Naamlooze 
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Vennootschap berust, geen voldoenden grond 
opleveren om hem de voor zijn bestaanden 
dienst aangevraagde vergunning te onthouden, 
voor welke vergunning hij, naar de meerring 
van de Afdeeling, anders zeer zeker in aanmer
king zou zijn gekomen. 

De Afdeeling vindt in het schrijven van den 
Minister derhalve geen aanleiding tot wijziging 
van het door haar bij advies van 23 Mei 1928, 
n°. 488, voorgedragen ontwerp-besluit, en, 
waar zij den in des :Ministers voormeld schrijven 
tot uiting komenden gedachtengang niet tot 
<len haren kan maken, evenmin tot wijziging van 
<le motiveering van het door haar bij advie~ van 
<lenzelfden datum, n°. 489, aan Uwe Majesteit 
voor!):edragen ontwerp_~besluit. 

Zij geeft mitsdien Uwer Majesteit zeer eer
biedig in overweging de voormelde ontwerpen-
besluit. alsnog te bekrachtigen. · 

De Voorzitter der A fdeeling 
voor d-, Ge,srhillen van Bestu1,r, 

(get. ) van Ly nd en van Sa nd en burg." 

Door den inhoud van dat nader adviesworden 
mijne bezwaren tegen de voorgedragen beslis-
s ing niet verminderd. 

In de eerste plaats moge ik er op wjjzen, dat 
de Afdeeling voor haar stelsel, naa.r hetwelk 
ondernemers van bestaande autobusdiensten 
allereerst voor cene vergunning in aanmerking 
komen, steun zoekt in de omstandigheid, dat, 
naar zij meent, deze ondernemers bij gemis 
van een voldoende overgangsbepaling in de 
wet niet genoegza,i,m worden beschermd. Naar 
mijne meerring is het doel van Uwer Majesteits 
beslissingen in beroep niet vermeende leemten 
in de wet aan te vullen, en dus zijdelings de wet 
te wijzigen. Hoe dit zij. van eene leemte kan hier 
moeilijk sprake zijn, daar het ontbreken van 
.eene overgangsbepaling, als door de Afdi>eling 
bedoeld, niet het gevolg is van eenig verzuim, 
.<Joch bepaaldelijk is gewi ld. zooals bljjkt uit het 
toe~ennen bij overgangsbepaling van veel 
_gennger recht aan ondernemers van oude 
.diensten. Wel wjjst de Afdeeling op de toelich
ting op artikel II der wet van 30 Juli 1926 
-(Staatsblad n°. 250), doch daaromtrent moet 
worden opgemerkt, dat de Memorie van Toe
lichting zich bepaalt tot instemming met een 
_gedeelte van het verslag der Staatscommissie
Patijn, dat uitsluitend over de verhouding van 
nieuwe autobusdiensten tot bestaande openbare 
vervoermiddelen handelt. 

Ook de meerring van de Afdeeling, dat. een 
tramwegmaatschappij, die een autobusdienst 
wenscht te exploiteeren, dit niet doet als tram
wegmaatschappij, doch daarbij geheel gelijk 
staat met iedereu anderen particulier, die een 
nieuwen autobusdienst wenscht in werking te 
brengen, kan ik niet deelen, vooral niet, indien 
het, zooals in dit geval, een autobusdienst geldt 
uitsluitend tusschen de aan den tramweg 
gelegen plaatsen. Bovendien schijnt eene der
gelijke beschouwing mij gezocht en kwalijk 
passend bij de werkelijkheid. De tramwegmaat
schappij, die krachtens hare concessie verplicht 
is den tramweg te exploiteeren en uit dien 
hoofde de eerst aangewezen verzorgster van 
het openbaar vervoer van personen en goederen 
tusschen de langs haren tramweg gelegen plaat
sen mag worden geacht, blijft geheel in hare 
verkeersfunctie, indien zij een gedeelte van het 

personenvervoer in plaats van langs de spoor
staven economischer meent te kunnen bedienen 
over den weg naast die spoorstaven, en op de 
daartoe noodige vergunning heeft zij ook in 
zooverre betere aanspraak dan een autobus
dienst, dat deze laatste wat omvang en duur
zaamheid der verkeersvoorziening betreft, uit 
zjjnen aard minder biedtdaneene tramwegonder
neming. Evenwel doet dit punt thans weinig 
ter zake, daar tegen de aan de tramwegmaat
schappij verleende vergunning geen beroep is 
ingesteld, en hier dus niet aan de orde is de 
vraag, aan welke van beide diensten de voor
keur behoort te worden gegeven. 

De slotopmerking der Afdeeling, als zou de 
omstandigheid, dat van Koolwijk tegen de 
vergunning, verleend aan de Tramwegmaat
schappij, geen beroep heeft ingesteld, geen 
voldoenden grond opleveren om hem de ge
vraagde vergunning te onthouden, .acht ik in 
strijd met het beginsel der wet, dat schade aan 
de duurzame verkeersbehoeften door oniuiste 
of te ruime voorziening met vervoermiddelen 
wil tegengaan. Het moge voor den appellant 
te betreuren zijn, dat hij niet tevens tegen de 
aan de Tramwegmaatschappij verleende ver
gunning in beroep is gekomen, dit neemt niet 
weg, dat bij de beslissing in beroep rekening 
zal moeten worden gehouden met het bestaan 
dier vergunning, die onaantastbaar is geworden. 

Op grond van bovenstaande overwegingen 
blijf ik van meerring, d,i,t de beslissing op het 
beroep behoort af te hangen van de beantwoor
ding van de vraag, of naast de stoomtram en 
de autobusdiensten van de N. V. Stoomtram 
"Maas en Waal" en J. H. Hoenderop, behoefte 
bestaat aan nog een autobusverbinding op het 
traject Nijmegen-Wamel. Deze vraag, waarop 
de Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur 
niet ingaat, meen ik in overeenstemming met 
Gedeputeerde Staten en den Hoofdinspecteur 
Generaal der Spoor- en Tramwegen ontkennend 
te moeten beantwoorden, zoodat naar mijn 
oordeel het beroep van van Koolwijk ongegrond 
behoort te worden verklaard. 

Ik veroorloof mij mitsdien Uwer Majesteit 
zeer eerbiedig in overweging te geven het hier
nevensgaand in dien zin opgemaakt ontwerp
besluit te bekrachtigen. 

Het zou Uwer Majesteit voorts kunnen 
behagen de mede hierbij gevoegde, aan den 
Raad van State gerichte stukken aan den Vice
President van dien Raad te doen terugzenden. 
De Minister van Waterstaat, H. v. d. V eg t e. 

29 December 1928. BESLUIT, tot vaststelling 
van het in werking treden van de Regeling 
Rijkstoezicht op de Luchtvaart. S. 533. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 22 December 1928, La. W., 
afdeeling Waterstaat A. ; 

Gelet op het bepaalde onder II van Ons be
sluit van 6 December 1928 (Staatsblad n°. 454) 
tot vaststelling van de Regeling van het 
Rijkstoezicht op de luchtvaart ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig artikel. 

De Regeling van het Rijkstoezicbt op de 
Luchtvaart zal in werking treden tegelijk met 
de Luchtv&&rtwet. 
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Onze Minister voornoemd is belast met d e 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 29sten December 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H . v. d. V eg t e. 
( Uitgeg. 15 Jan. 1929.) 

29 December 1928. BESLUIT, tot regelino
van het in werking treden der Luchtvaart'= 
wet. S. 534. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Waterstaat, van Financiën, van Justitie en van 
Defensie van 19 December 1928, La. A., afdee
ling Waterstaat A., van 19 December 1928, 
n°. 127, afdeeling Invoerrechten, van 20 De
cember 1928, n°. 920, 2• afdeeling A, en van 
22 December 1928, I e afdeeling, no. 16; 

Gelet op artikel 57 van de wet van 30 Juli 
1926 (Staatsblad n°. 249) tot regeling van de 
Luchtvaart (Luchtvaartwet) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De Luchtvaartwet treedt, met 

uitzondering van artikel 11, in werking met 
ingang van 1 Februari 1929. 

2. Artikel 11 der Luchtvaartwet treedt in 
werking met ingang van 1 April 1929. 

Onze voornoemde Ministers zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsbfo.d zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 29sten December 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, H. v. d. V eg t e. 
De Minister van F inanciën, D e G e e r. 

De Minister van J1uititie, J. Don n er. 
De Minister van Defensie, Lam b o o y. 

(Uitgeg. 11 Jan. 1929.) 

29 D ecember 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
Een door Burg. en Weth. krachtens art. 

265i der Gemeentewet ingesteld beroep, 
ingevolge eene daartoe bij besluit van den 
gemeenteraad gegeven algemeene machti
ging, is niet ontvankelijk, ook al is na 
het verstrijken van den bij het 3e I id van 
gemeld artikel gestelden termijn, bij raads
besluit alsnog het ingesteld bernep goed
gekeurd. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Burgemeester en Wethouders van Voorhout 
tegen de uitspraak van Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holl and van 1/9 Februari 1927, 
G. S. no. 24, op het bezwaarschrift van M . 
Veldhuijzen van Zanten te Lisse tegen zijn 
aanslag als werkforens in de gern'eente Voor
hout over het belastingjaar 1925/26; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord , advies van 17 
October 1928, no. 941 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 22 December 1928, no. 50, af
deeling Directe Belastingen; 

0. dat art. 265i, lid 3, der Gemeentewet be
roep tegen de uitspraak van Gedeputeerde 
Staten op bezwaren betreffende o. m. de toe
passing van art. 244a toekent aan belangheb
benden; 

dat onder belanghebbenden mede zijn te ver
staan de belanghebbende gemeenten; 

dat a ls orgaan, door middel waarvan eene 
belanghebbende gemeente in deze heeft te 
handelen, moet worden aangemerkt de R aad, 
aan wien, met betrekking tot de regeling en 
het bestuur van de huishouding der gemeente, 
alle bevoegdheid behoort, die niet bij de Ge
meentewet of eenige andere wet aan den Bur
gemeester of aan Burgemeester en Wethouders 
is opgedragen; 

dat Burgemeester en Wethouders van Voor
hout, blijkens eene verklaring van den Burge
meester d ier gemeente, afgelegd ter openbare 
vergadering van de afdeeling van den Raad 
van State, voor de Geschillen van Bestuur, 
waarin over deze zaak verslag is uitgebracht, 
bovenbedoeld bernep hebben ingesteld, krach
tens een algemeene m achtiging van den Raad 
aan Burgemeester en Wethouders tot het in
stellen van beroepen ter zake van geschillen 
als het onderhavige; 

dat echter zoodanige a lgemeene machtiging 
moet worden beschouwd als eene ongeoorloofde 
delegatie van beYoegdheid, aangezien daardoor 
de uitoefening van het uitsluitend aan den 
Raad toekomende recht, om een beroep, als in 
art. 265i der Gemeentewet bedoeld, in te 
stellen, wordt overgedragen aan Burgemeester 
en ·w ethouders, die zelfstandig zouden moeten 
beslissen of beroep zal worden ingesteld, en 
dus bij het indienen van een beroepschrift niet 
zouden handelen ter uitvoering van een be
sluit van den R aad, dat beroep zal worden in
gesteld; 

dat nu wel bij raadsbesluit van 13 April 
1927 het door Burgemeester en Wethouders 
tegen de bovengemelde beslissing van Gede
puteerde Staten ingesteld beroep alsnog is 
goedgekeurd en bekrachtigd, doch dat deze 
goedkeuring en bekrachtiging is verleend na 
het verstrijken van den termijn van 30 dagen, 
in art. 265i, derde lid, der Gemeentewet ver
meld; 

dat het beroep dus niet tijdig doo~ het daar
toe bevoegd gezag is ingeste ld; 

Gez ien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

Burgemeester en Wethouders van Voorhout 
niet ontvankelijk te verklaren in hun beroep. 

Onze Minister van Financiën is belast enz. 
(W. v. G.) 

31 D ecember 1928. BESLUIT, betreffende 
instandhouding van de wet van 5 ûctober 
1841 (Staatsblad n°. 40), laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 31 December 1925 
(Staatsblad n°. 561) voor zooveel dit voor 
de afwikkeling van de diensten 1927 en 
1928 noodig is. S. 535. 

Wij \VILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 27 December 1928, n°. 68, 
afdeeling Generale Thesaurie; 

Gelet op artikel 100 der Comptabiliteitswet 
(Staatsblad 1927, n° . 259'); 

Hebben goedgevonden en verstaan: · 
te bepalen: 
De wet van 5 ûctober 1841 (Staatsblad n°. 

40), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 
December 1925 (Staatsblad n° . 561), wordt in 
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stand gehouden, voor zooveel dit voor de af
wikkeling van de d iensten 1927 en 1928 noo
dig is . 

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

' s-Gravenhage, den 31sten December 1928. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, d e G e e r . 
( Uitgeg. 14 J an . 1929.) 

31 Decernber 1928. BESLUIT, betreffende 
instandh oud ing v a n de we t van 16 Fe
bruari 1912 ( Staatsblad n°. 85 ), zooals 
deze is gewijzigd bij de wet van 31 October 
1924 (Staatsblad n°. 482 ), voor zooveel 
dit voor de afwikkeling van den dienst 
1928 nood ig is. S. 536. 

Wij WILHELMINA, önz. ; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Financiën van 27 December 1928, n° . 69, af
deel ing Generale Thesaurie; 

Gelet op artikel 30 der Bedrijvenwet ( Staats
blad 1928 n°. 249) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 
De wet van 16 Februari 1912 (Staatsb lad 

n°. 85), zooals deze is gewijzigd bij de wet 
van 31 October 1924 ( Staatsblad n°. 482), 
wordt in stand gehouden, voor zooveel d it 
voor de a fwikkeling van den dienst 1928 noo
dig is. 

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

's-Gravenhage, den 31sten December 1928. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Financiën, de G e e r . 
(Uitgeg . 14 J an. 1929.) 

AANV U LLING 1928. 
7 F eb,·uari 1928. KO INKLIJK B E SLUIT. 

Gemeentewet, art. 244a. 
Hij d ie in een gemeente de beschikking 

heeft over loodsen, welke dienen tot ber
g ing van mater ialen van zijn bedrijf en 
niet bestemd zijn tot het persoonlij k u it 
oefenen van zijn werkzaamheden, ka n te 
dier zake niet beschouwd worden als werk-
forens. · 

Wij WILHELMINA, enz. 
Besch ikkende op het beroep ingesteld door 

het gemeentebestu ur van Lei.den tegen de uit
spraak van Ged. Staten van Zuid-Holl and 
van 7 Maa r t 1927, G.S. n°. 145, op het be
zwaarschr ift van J . F. G. B. te H aar lem , 
namens C. H . te Oegstgeest, tegen den aan
slag van laatstgenoemde als fo rens in de ge
meentelijke inkomstenbelasting over het be
last ingjaar 1925/26 te Leiden ; 

Den Raad van State , enz . ; 
0. dat C. H. te Oegstgeest over het belas

t ingj aar 1925/26 al s wer kforens in de ge
meente Leiden is aangeslagen ; 

dat, namens hem J. F. G. B. te H aar lem 
tegen d ien aansl ag bij Geel. Staten van Zuid
Holland bezwaren heeft ingebracht, waarop 
d it college bij besluit va n 7 Maart 1927 G.S. 
n°. 145, den bedoelden aanslag heeft vernie
tigd, uit overwegi ng, dat de aangeslagene, die 
te Oegstgeest hoofdverbl ijf heeft, li d is van de 
firm a G. de R. , thans te H aarlem, u itvoer
ster van grondwerken ; da t hij a ls zoodanig 
tijdens het belastingjaar de besch ikking heeft 
gehad over het terrein met opstall en, dat de 
fi rma te Leiden al s opslagplaats in gebruik 
heeft ; dat deze opstallen slechts bestaan uit 
eenige loodsen, welke gebezigd worden tot 
berging van materi a len ; dat in deze loodsen 
echter door den bezwaarde persoonlij k, afge
zien van eenige kor te contrólebezoeken, tij 
dens het belastingjaa r nimmer bedrijfswerk
zaamheden zij n verricht ; dat deze loodsen der
halve te zijnen opzichte niet beschouwd kun-

nen worden als vaste inrichtingen tot persoon
lijke uitoefening van een bedrij f; dat de aan
slag derhalve op de gronden door het gemeen
tebestuur van Leiden aangevoerd , niet kan 
worden gehandhaafd; dat voorts niet gebleken 
is , dat de aangeslagene uit anderen hoofde 
ingevolge art . 244a, l e lid, 3°. der Gemeente
wet over het belastingjaar 1925/26 in de plaa t
selij ke inkomstenbelasting der gemeente Lei
den kan worden betrokken ; dat de bestreden 
aanslag m itsdien ten onrechte is opgelegd ; 

dat Burgemeester en Wethouders van Leiden 
in beroep aanvoeren, dat het standpunt van 
Ged. Staten hierop neerkomt, dat het " hebben 
van de beschikking over eene vaste inrichting 
tot " persoonlijke" uitoefen ing van een beroep 
of bedrij f slechts kan worden afgele id ui t het 
daadwerkelijk verri chten van uiterlij k waar
neembare bedrij fshandelingen in de vaste in
richt ing ; dat dit standpunt n iet in overeen
stemming is met den geest van art. 244a der 
Gemeentewet; dat di t sta ndpunt er toe leidt, 
da t zij , wier bedrij f niet in eene vaste inrich
ting, doch in de open lucht pleegt te worden 
ui tgeoefend, doch waa rbij n iet temin vaste in
richt ingen noodig kunnen zijn en zij , die de 
ui terlij k waarneembare h andel ingen ter ui t
oefen ing van hun bedrij f door anderen laten 
verrichten, nimmer in de fo rensenbelasting 
zouden kunnen worden aangeslagen ook a l zijn 
zij herhaaldel ijk bij de werkzaamheden en in 
de daar toe gebezigde vaste inrichtingen tegen
woordig; dat, aangezien aa n den aangeslagene 
het ui toefenen van het bedrij f te Lei den werd 
opgedragen, hij daartoe de beschikking heeft 
gekregen, niet alleen over de gereedschappen 
en de materi a len der firma, doch ook over de 
vaste inrich t ingen die de firma te Leiden 
heeft ; dat, vermi ts de gereedschappen, mate
ri alen en loodsen de m iddelen zijn, waarmede 
het bedrij f wordt ui tgeoefend, terwijl de aan
geslagene persoonl ij k het bedrij f u itoefent, 

, nimmer kan worden beweerd , da t de loodsen 
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en andere opstallen niet zijn vaste inrichtingen 
tot persoonlijke uitoefening van zijn bedrijf; 

0. dat blijkens de stukken en het medege
deelde in de openbare vergadering der Afdee
ling van den Raad van State voor de Geschil
len van Bestuur, waarbij over deze zaak ver
slag is uitgebracht C. H. lid is van de firma 
G. de R. thans te Haarlem, uitvoerster van 
grondwerken; 

dat hij al s zoodanig wel is waar op meer 
dan 90 dagen van het belastingjaar 1926/26 in 
de gemeente Leiden de beschikking heeft ge
had o,·er de in die gemeente gelegen loodsen, 
doch dat deze inrichtingen niet voor hem be
stemd waren, om persoonlijk zijne werkzaam
heden uit te oefenen, aangezien zij enkel ge-' 
bezigd werden tot berging van materialen; 

dat derhalve C. H . niet geacht kan worden, 
op meer dan 90 dagen van genoemd belasting
jaar in de gemeente Leiden de beschikking te 
hebben gehad over eene vaste inrichting tot 
persoonlijke uitoefening van zijn bedrijf; 

dat ook niet is gebleken, c!at hij tijdens dit 
befastingjaar verkeerde in een der andere in 
art. 244a, l e lid, onder 3°. der Gemeentewet 
gemelde gevallen; 

dat derhalve de opgelegde aanslag strijdt 
met art. 244a, le lid, 3° der Gemeentewet en 
door Ged. Staten bij hun bestreden besluit 
terecht is vernietigd ; 

Gezien de genoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A.B.) 

7 Februa1·i 1928. KONINKLIJK BESLUIT. 
Gemeentewet, art. 244a. 

Toepasselijkheid van 4° van het artikel 
ten aanzien van iemand die een hem toe
behoorende woning aan een ander heeft 
verhuurd doch ook zelf van d ie woning, 
op eigen kosten en met behulp van e igen 
dienstboden, gebruik maakt. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Gemeentebestuur van Noordwelle tegen 
de uitspraak van Ged. Staten van Zeeland 
van 1 April 1927, n°. 36, le Afd., op het be
zwaarschrift van J. van M . K. te Bloemen
daal tegen haar aanslag in de plaatselijke 
inkomstenbelasting der gemeente oordwelle 
als forens over het belastingjaar 1925/1926 ; 

Den Raad van State, enz.; 
0. dat Mej. J. van M. K. te Bloemendaal 

over het bela tingjaar 1925/26 a ls woonforens 
in de plaatselijke inkomstenbelasting der ge
meente Noordwelle is aangeslagen; 

dat, nadat zij daartegen bij Ged. Staten van 
Zeeland bezwaar had ingebracht, dit college 
bij besluit van 1 April 1927, n°. 36, l e Afd., 
den opgelegden aanslag heeft vernietigd, uit 
overweging dat vaststaat, dat de reclamante 
bij behoorlijk gezegeld en geregistreerd huur
contract van 20 October 1923 aan zustei· H. 
1\1. F. tot uiterlijk 30 Apri l 1926 heeft ver
huurd de haar, reclamante, in eigendom toe
behoorende gemeubi leerde woning c. a. onder 
de gemeente Noordwelle; dat in het alge
meen een eigenaar, door het aangaan van een 
overeenkomst van verhuur, afstand doet, zij 
het tijdelijk, van het 1·echt van vrije beschik-
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king over zijn eigendom en dat hierin geen 
verandering wordt gebracht door het fe it, dat 
de eigenaar, als in casu, den huurder finan
cieel in staat stelt, het volle genot van het 
gehuurde te hebben; dat di t laatste zeker 
geen bezwaar oplevert om het bestaan van 
een reëele overeenkomst van huur en verhuur 
aan te nemen in een geval als dit, nu . de re
clarnante de hier bedoelde woning heeft ge
kocht met de uitdrukkelijke bedoeling haar 
ter beschikking van zuster F. te stellen - dus 
niet, om daar ze] ve het genot van te hebben 
- zoodat de verdere fi nanciering van het 
liefdewerk van voornoemde zuster, t.w. het 
meubil eeren der woning en het dekken van 
verschill ende uitgaven, dan ook niet a nders 
beschouwd moet worden , dan als eene voort
gezette uiting van de bedoeling van reclaman
te, om een deel van haar fortuin ten goede te 
doen kom en aan minder met aardsche goede
ren bedeelden, wier levensomstandigheden een 
bijzonderen steun van derden noodig maken; 
dat ook de aanwezighei d van de reclamante 
gedurende korter of lange r tij d des zomers te 
Noordwelle nog geen aanleiding geeft, om 
daaruit af te leiden, dat zij haar e igendom 
voor zich beschikbaar houdt, doch veeleer is 
te bescho11wen als eene voortgezette uiting 
van h are belangstel] ing in het sociale werk , 
waaraan zij door bovenbedoelde financ iering 
bereids haar feitelijken steun verleent; dat op 
bovenvermelde gronden de aanslag niet slechts 
in l10oge mate onbillijk doch ook ten eenen
male ongegrond voorkomt, zoodat hij behoort 
te worden ve1·nietigd; 

dat van het besluit van Ged. Staten de Raad 
van Noordwelle bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat bij Ons besluit van 11 No
vember 1926, n°. 62, de aanslag van J. van 
M. K. in de plaatselijke inkomstenbelasting 
dezer gemeente over het belastingjaar 1924/25 
is gehandhaafd; dat gedurende het belasting
jaar 1925/26 niet de minste verandering is ge
komen in de feiten en omstandigheden, die 
gedurende het voorafgaande belastingjaar be
stonden; dat hij voorts opmerkt, dat uit de 
feiten niet is gebleken, dat werke lijk de be
doelde woning zou gekocht zijn uitsluitenrl 
met de bedoeling zuster F. in staat te stell en 
haar taak te weten: opvoeding en verzorging 
van arme en gebrekkige ouderlooze kinderen , 
zoo goed mogelijk uit te oefenen ; dat integeo
deel men gedurende de zomermaanden vele 
volwassenen ziet, die blijkbaar voor hun ge
noegen in dat huis vertoeven; dat niet kan 
worden onderschreven de meening van de be
langhebbende, dat, omdat zij ongehuwd is, zij 
daarom geen "gezin" zou hebben; · 

0. dat het door Mej. J. van M. K. bij Ged. 
Staten ingebrachte bezwaar hierop neerkomt, 
dat zij in het belastingjaar 1925/26 de vrije 
beschikking over de haar in eigendom toebe
hoorende woning niet meer bezat, aangezien 
zij die woning had verhuurd; 

dat zij ten bewijze van deze verhuring een 
beroep heeft gedaan op een schr iftelijk met 
Mej. F . gesloten huurcontract; 

dat echter dit onderhandsche geschrift wel 
is waar, in zoo,·er het vo ldoet aan het be
paalde bij art. 1912 B. W., volledig bewijs 
levert van hetgeen er in vermeld staat, doch 
dat dit volledig bewijs alleen geldt ten aan-
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zien van de onderteekenaars ei1 derzelver erf
genamen en rechtverkrijgenden; 

dat dit geschrift tegenover derden hoogstens 
als een vermoeden kan gelden, dat eene bona 
fide overeenkomst is tot stand gekomen en 
derhalve het beschikkingsrecht van de be
langhebbende over de bedoelde ,❖oning is ver
loren gegaan; 

dat echter dit vermoeden geen steun vindt 
in de overige fe iten en omstandigheden, maar 
dit veeleer daardoor volkomen wordt weer
sproken; 

dat immers als vaststaande moet worden 
aangenomen, dat l\foj. F. , die onvermogend 
is, door de aangeslagene in staat werd gesteld 
aan hare geldelijke verplichtingen te voldoen; 
dat de aangeslagene niet minder dan Mej. F. 
persoonlijk van de woning gebruik maakte; 
dat de kosten, welke het verbl ijf in de woning 
met zich bracht, door de aangeslagene wer
den gedragen en haar dienstper onee l daarin 
ook als zoodanig werkzaam was, terwijl de 
omstandigheden ook overigens de gevolgtrek
king wettigen, dat de aangeslagene de vrije 
zeggenschap over de woning uitoefende ; 

dat onder deze omstandigheden niet kan 
worden aangenomen, dat de aangeslagene de 
beschikking over de woning had verloren; 

dat Ged. Staten mitsdien ten onrechte den 
aanslag hebben vernietigd; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hehben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten, den aanslag van Mej . J. van 
M. K . te Overveen, gemeente Bloemendaal, 
als woonforens in de plaat elijke inkomsten
belasting der gemeente Noordwelle over het 
belastingjaar 1925/26 te handhaven. 

(A.B.) 

26 Maa,·t 1928. KONINKLIJK BESLUIT, 
houdende wijziging van het Koninklijk Be
sluit van 13 December 1920, houdende be
palingen omtrent den leeftijd_ waarop kin
deren tot het gewoon lager onderwijs mogen 
worden toegelaten en dien, waarop ze de 
school moeten verlaten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 21 
Maart l 928, no. 2519, afdeel ing Lager On
derwijs Algemeen; 

0. dat het wenschelijk is voor de leerlingen 
van het achtste leerjaar van eene school voor 
gewoon lager onderwijs met ten min te acht 
achtereenvolgende leerjaren niet den leeftijd 
te bepalen, waarop zij die school moeten ver
laten; 

De afdeeling van den Onderwijsraad voor 
het algemeen vormend lager onderwijs en het 
bewaarschoolonderwijs gehoord, advies van 15 
Maart 1928, no. 7862; 

Gelet op art. 11, tweede lid , der Lager
onderwijswet 1920; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
De punt aan het slot van het tweede lid 

van art. 2 van Ons besluit van 13 December 
1920 no. 37 wordt veranderd in eene komma 
en daaraan worden de volgende woorden toe-
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gevoegd: .,noch voor de leerlingen van het 
achtste leerjaar van eene school voor gewoon 

lager onderwijs met ten minste acht achter
eenvolgende leerjaren". 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Weten chappen is belast met de uitvoering van 
dit bes lui t, hetwelk in de Nede,·lan.dsche 
Staatscou,·ant zal worden geplaatst. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen. 

WASZI K. 

5 November 1928. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Jachtwet art. 4.) Het middel, 
stellende, dat het recht tot strafvordering 
i. c. was vervall en, omdat verdachte aan 
de door den Ambtenaar van het 0 . M. ge
stelde voorwaarden overeenkomstig art. 74 
Sr. had voldaan, mist feitelijken grond
slag. 

Op het beroep van J. v. d. W ., requirant 
van cassatie tegen een te zijnen laste gewezen 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Utrecht van 
1 Mei 1928, waarbij in hooger beroep, na ver
nietiging van een vonn is van het Kantonge
recht te Woerden van 9 Februari 1928, requi
rant ter zake van: ,,jagen op grond, waar 
een ander tot het genot van de jacht gerecli
t igd is, zonder voorzien te zijn van een schrif
telijk bewijs van den tot het genot gerechtig
de", met aanhaling van de artt. 4, 46, 61 der 
J achtwet 1923, 23, 33, 34 en 91 Sr. is ver
oordeeld tot geldboete van twintig gulden en 
vervangende hechtenis van vijf dagen, met 
verbeurdverklaring en bevel tot uitlevering 
van een dubbelloops jachtgeweer, geschat op 
eene waarde van vijf en twintig gulden, zijnde 
de verbeurdverklaring bij niet uitlevering en 
n iet betaling te vervangen door hechtenis van 
vijf dagen. 

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

Kranenburg; 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: 

1. Schending van de artt. 261 en 313 Sv., 
omdat hij bij twee dagvaardingen gedagvaard 
zijnde, en wel wegens overtreding der Jacht
wet, en ook wegens het loopen over eens an
ders I and, de zaak wegens overtreding · der 
Jachtwet heeft geschikt of verdere vervolging 
door vervulling van de door den Ambtenaar 
van het 0. M. gestelde voorwaarde heeft voor
komen, en niettemin wegens deze overtreding 
is veroordeel tl ; 

2. Schending van de artt. 277, 279, 297, 330, 
431, 365 Sv., omdat, nu bij de behandeling 
dezer zaak voor het Kantongerecht: 

a. de Kantonrechter geweigerd heeft op ver
dachte's verzoek een proces-verbaal te doen 
voorlezen; 

b. een tiental onjuistheden, door verdachte 
aangegeven als voorkomende in het proces
verbaal van den relatant, niet in het proces
verbaal der terechtzitting noch in het vonnis 
zijn te vinden; 

c. verdachte belet zou zijn de nietigheid der 
dagvaarding aan te toonen; 
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d. het onderzoek werd geschorst, om een 
andere zaak die haast had, te laten voorgaan; 

e. aan requirant op 13 Februari 1928 ter 
griffie van het Kantongerecht is medegedeeld, 
dat het op 9 Februari uitgesproken vonn is nog 
niet ter inzage gereed was; 

3. Schending der artt. 4, 46, 51 der Jacht
wet, doordat de in het vonnis der Arr. -Recht
bank aangegeven feiten en omstand igheden 
de redengeving voor de vermelde beslissing 
niet kunnen opleveren, in elk geval het als 
bewezen aangenomene niet uit den inhoud der 
bewijsmiddelen kan worden afgeleid, of straf
baar is gesteld; 

0. dat in het bestreden vonnis ten laste van 
den verdachte is bewezen verklaard, met qua
! ificatie en strafoplegging zooals is vermeld, 
dat verdachte te Papekop op 11 0ctober 1927 
des namiddags omstreeks 2.15 uur, terwijl hij 
zich bevond op de polderkade van den polder 
Papekop, gelegen onder voormelde gemeente, 
een langs die kade gelegen perceel weiland, 
waar Gerrit van Schaik tot het genot van de 
jacht gerechtigd was, heeft bejaagd door als
toen een op dat weil and zich bevindende haas 
door middel van een schietgeweer te dooden, 
zonder dat hij, verdachte, daarbij was voor
zien van een schriftelijk bewijs van den tot 
het jachtgenot gerechtigde en zonder dat hij 
zich toen in diens gezelschap bevond; 

0. dat het eerste m iddel de strekking heeft 
te betoogen, gelij k de requirant ook ter te
rechtzitting van de Rechtbank aanvoerde, dat 
het recht tot strafvordering tegen hem ter 
zake van die overtreding was vervall en, omdat 
hij aan de daarvoor door den Ambtenaar van 
het 0. M. gestelde voorwaarde, door betal ing 
van t ien gulden had voldaan; 

0. dat de Rechtbank echter overwoog, dat 
dooi: de ambtseedige verklaring van den Amb
tenaar van het 0. M. bij het Kantongerecht 
te Woerden deze omstandigheid in hooge mate 
onwaarschijnlijk is geworden, en dat de ver
dachte ingebreke is gebleven de juistheid van 
zijne bewering aan te toonen; 

dat, gelijk uit het voorafgaande volgt, het 
eerste middel fe itelij ken groi)dslag mist en 
mitsdien niet tot cassatie kan leiden; 

0 . dat het tweede middel in al zij ne onder
deelen zich keert tegen de 0ehandeling dezer 
zaak bij het K antongerecht te Woerden, doch 
dat, nu het vonnis van dat Kantongerecht bij 
het bestreden vonnis is vernietigd, de geop
perde gr ieven niet met vrucht tegen het ver
oordeelend vonnis der Rechtbank kunnen wor
den te berde gebracht; 
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0. ten opzichte van het derde middel, ter 
toelichting waarvan feiten worden aangevoerd 
waaruit de onbetrnuwbaarheid der gehoorde 
getuigen zoude voortvloeien, en betoogd wordt 
dat de polderkade, waar verdachte zich be
vond, geen jachtveld zou zij n, terwijl de ge
tuige Langen niet zou hebben kunnen ver
klaren, dat het geweer, dat verdachte op 11 
0 ctober j.J. in bezit had, hem bekend is; 

dat de Rechtbank als redengevend voor de 
beslissing, dat verdachte het hern tenlastege
legde feit heeft gepleegd, aanwijst de feiten 
en omstandigheden voorkomende in de ver
klaring van verdachte zelven, - die verklaar
de dat h ij op tijd en plaats in de dagvaarding 
vermeld, zich bevond op de kade van den pol 
der Papekop en toen met een hem toebehoo
rend dubbelloops jachtgeweer van die kade af 
een haas heeft geschoten, die zich bevond op, 
een langs die kade l iggend land ter dagvaar
ding aangeduid, waarop verdachte niet tot het 
jachtgenot gerechtigd was, terwijl hij zich niet 
bevond in het gezelschap van den gerechtigde 
en ook niet voorz ien was van een schriftelij k 
bewijs van vergunning van dezen, - en in de 
verk laringen van vier getuigen, die deze ver
klaring in hare onderdeelen bevestigden; 

dat inderdaad de Rechtbank op grnnd van 
die feiten en omstandigheden hare slotsom 
heeft kunnen trekken, terwijl de gegrondheid 
van verdachte's twijfel aan de geloofwaardig
heid van voormelde getuigen, in cassatie niet 
kan worden onderzocht, en de besl issing dat. 
de kade waar verdachte zich bevond een jacht
veld zou zijn, door de Rechtbank niet is ge
geven; 

dat ten slotte de getuige Langen niets an
ders verklaard heeft, dan dat hij het hem. 
bekende dubbelloops jachtgeweer, dat ver
dachte ook reeds op 11 0ctober 1927 in zijn, 
bezit had, schatte op f 25, en dat de Recht
bank blijkbaar heeft aangenomen dat dit het . 
geweer was, waarmede de overtreding is ge
pleegd zulks in verband met verdachte's eigen 
verklaring dat hij den haas heeft geschoten. 
met het h~m toebehoorend dubbelloops jacht
geweer, door welke besl issing geen der in het 
middel aangehaalde artikelen, noch eenige 
andere wetsbepaling zijn geschonden; 

dat voorts het als bewezen aangenomene te
recht strafbaar is geoordeeld en het middeL 
derhalve niet tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenko1nstig de conclusie van. 
den Adv.-Gen. Van Lier.] 

(N. J .). 
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J\kademie van Wet~nschappen. (Koninklijke) 
Besluit, houdende wijziging van het reglement 
voor de Koninklijke Akademie van Weten
schappen. S. 143. 4 Mei. 

Ambtenaren. Zie: Rijksarnbtenaren en werklieden. 
,Arbeid. Beschikking van den Minister van Ar

beid, Handel en Nij verheid, houdendewijziging 
van de Beschikking van 29 December 1923 
tot naderé vaststelling van den vorm, waarin 
voldaan moet worden aan de bepalingen van 
artikel 68 der Arbeidswet 1919. 12 Maart. 

- Wet tot wijziging van artikel 88 der Arbeids-
wet 1919. S. 322. 10 Aug. 
Besluit tot vaststelling van een Algemeenen 

Maatregel van Bestuur, als bedoeld in de 
artikelen 65, 68, elfde lid, en 91 der Arbeids
wet 1919. S. 359. 3 Sept. 

- Besluit, tot vaststelling van het tijdstip, 
waarop met betrekking tot arbeirl in ver
,plegingsiurichtingen verschillende bepalingen 
,der Arbeidswet 1919 in werking treden. 

S. 360. 3 Sept. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Konink

lijk Besluit van 4 October 1920 (Staatsblad 
n°. 773), gewijzigd bij het Koninklijk Besluit 
van 3 Maart 1924 (S taat.sbl,ad n°. 90), tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, a ls bedoeld bij artikel 82 der Ar
beidswet 1919. S. 492. 21 Dec. 

- Zie ook: Gemeentel,esturen. Tractaten . 
Arbeid . ( Hoogen Raad van) Besluit tot bepa

ling van het tij dstip, waarop de wet van 24 
December 1927, S. 407, houdende wettelijke 
regeling van den Hoogen Raad v11,n Arbeid, 
in werking treedt. S. 200. 8 Juni. 

Arbeidsovereenkomst. B ~sluit tot bepaling 
van den dag van inwerkingtreding van de 
Wet van 24 December 1927, S. 415, houdende 
nadere regeling van de Collectieve Arbeids
overeenkomst. S. 19. 7 Febr. 

Archieven. Beschikking van den Minister van 
Binnenlandschc Zaken en Landbouw. -

. Lijst, houdende opgaaf van vernietigbare 
stukken in de gemeentearchieven. 13 Febr. 

- Wet t ot wijziging en aanvulling van de wet 
van den l7den Juni 1918, S. 378, tot regeling 
van het Archiefwezen. S. 177. 14 Mei. 

_Armwezen. Ko_ninklijk besluit . (Armenwet, 
art. 39). De gemeente B., waar de patiënt 
steeds verblijf had gehouden alvorens hij 
met zijn toestemming voor rekening dier 
gemeente elders werd uitbesteed totdat zijn 
opneming in eer krankzinnigengesticht nood
zakeliik werd, is te beschouwen als woon
plaats van den patiëntin den zin van art. 39. 

28 J an. 

REGISTER 1928 

- Koninklijk besluit. (Armenwet, art. 39.) 
De en kele grond, dat de te G. wonenrle 
familieled3n de verpleegkost en van een pa
tiënt in een gesticht betaalden, vóórdat de 
rechterlijke machvi!;ing om hem in een krnnk
zinnigengesticht te plaaosen w11,saangevraagd, 
is niet voldoende om de gemeente G. als woon
plaats van den patiënt ia den zin ,:a.n art 39 
aan te merken. 28 J an. 

- Konink!:iik besluit. (Aimenwet, art. 39.) 
De gemeente, waar de echtgenoot van eene 
k ,ankzinnige woonplaats had to ,n de re<>hter-
1:iike machtiging om zijne vrouw in een krank
zinnigengesticht te plaatsen werd aange
vraagd, is aansprakelijk voordev~rpleegk sten 
dier vrouw. Daaraan doet niet af dat de <Jch t
genoot zei~ kort vóórdatde vrouw in het ge
sticht werd geplaatst ter verpleging in eon 
sanatorium voor zenuwlijders werd opge
nomen . 10 Febr. 

- Koninkl1ik besluit. (Armenwet., ar l;. 3g 
j0 • art. 30.) De betaling door de g3meente, 
waar de patii'nt vroeger woonde, van een 
bijdrage in de kosten van diens verple
ging ten huize van zijn elders wonenden 
broeder, die den patiënt had medegenomen 
én te zijnen huize ondergebracht, kan niet 
worden aangemerkt als eene uitbesteding van 
den patiënt, in den zin van art. 30. JO Febr. 

- Koninklijk besluit. (Armenwet, art. 20, 
j0 ar t. 74.) Daar niet is gebleken dat bij 
statuten of stichtingsbrief van een burger
lijke instelling van weldadigheirl de benoe
ming van Regenten of bestuurders zou zijn 
geregeld , en niet blijkt dat de wijze van 
benoeming, uit een voordracht, door het 
bestuur aan de plaatselij ke overheid gedaan 
is, gebaeeerd op iets anders dan op besluiten 
van de plaatselijke overheid zelve, kan de ge
meemeraad het reglement der instelling in 
dier voege wijzigen, dat de benoeming zal 
ge~chieden door den Raad, nadat die van 
Regenten eene aanbeveling heeft ontvangen . 

21 Febr. 
- Koninklijk besluit. (Armenwet, art. 8, 2• 

lid jo art. ï4.) Het d.oel van een in 1610 door 
besluit der vroedschap gesticht weeshuis, 
waarin de kinderen worden opgevoed " in de 
vreeze God~ des Heeren" , welke inrichting 
tot heden is gecontinueerd en bekend is als 
"het gereformeerd burgerweeshuis", kan bij 
het toenmaals heerschend beginsel, dat de 
taak der overheid me3bracht de bescherming 
van den gereformeerden godsdienst a ls de 
eenig ware, niet anders z;jn geweest dan de 
verzorging van gereformeerde weezen en 
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hunne opvoeding naar zuiver gereformeerde • · 
beginselen. Het oogmerk van de stichter was 
dan ook niet een algemeene humanitaire of 
sociale plichtsvervulling, die door verouderde 
staatsrechtel(jke beginselen zou kunnen wor
den gewijzigd of verruimd (in casu door het 
weeshuis open te stellen voor weezen zonder 
onderscheid vau godsdienst), maar de zeer 
eng omschreven b .istemming eener fundatie 
tot opvoeding in een bep aalden nog thans 
beleden godsdienst. 27 Febr. 

- Koninklijk besluit. (Armenwet art. 39.) 
Al staat de patiënt in het bevolkings
register te S. ingeschreven, toch kan S. 
niet als woonplaats in den zin van R,rt. 39 
worden beschouwd, waar het gezin, tot 
hetwelk de patiënt behoorde, een zwervend 
leven leidde in een woonwagen, en wel her
haalde malen in een jaar te S. telkens voor 
enkele dagen verblijf hield, doch niet is ge
bleken, dat dit verblijf in tegenstelling met 
dat in andere gemeenten zoo frequent of 
duurzaam was, dat S. als uitgangspunt en 
punt van terugkeer van de zwerftochten 
kan worden beschouwd. 9 Maart. 

- Koninklijk besluit. (Armenwet art. 30.) 
Waar gebleken is dat in de betrokken ge
meente sinds verscheidene jaren een betrek
kelijk groot aantal onvermogende arbeiders 
woont, die niet of althans niet voortdurend 
werk vinden en dus hetzij voortdurend, 
hetzijgedurende karteren of langeren tijd 
op armenzorg en steunregelingen z\jn aange
wezen, moet het verleenen van steun aan 
uitgetrokken en niet-trekkende werkloozen 
geacht worden te zijn van niet-tijdelijken 
aard, en -valt deze steunverleening onder 
armenzor~. 2 Juli. 

- Koninklijk besluit . (Armenwet art. 40.) 
Wel is door het verstrekken van reisgeld 
vanwege het gemeentebestuur van A. op 
de komst van het armlastige gezin te B. 
invloed uitgeoefend, doch er bestaat geen 
aanleiding om de k9sten van ondersteuning 
ten laste van A. te brengen, daar de steun
verleening is geschied op uitdrukkelijk ver
zoek van het hoofd van het gezin, die te 
B. zijne vrouw voor hare bevalling in een 
ziekenhuis wenschte te doen opnemen. 

20 Aug. 
- Koninklijk besluit,, (Armenwet art. 30.) 

Een steunregeling, waarbij, met voorbijgaan 
van het burgerlijk armbestuur, aan werk
loozen geldelijke steun wordt verleend, ver
draagt zich niet met art. 30. Een tijdelijke 
steunverleening kan alleen worden toege
laten, wanneer het tijdelijk karakter niet 
voortvloeit uit de individueele behoeften der 
genottrekkende personen, maar uit een risico 
van algemeenen aard, zooals rampen of econo
mische crisis. 3 Oot. 

- Koninklijk besluit. (Ondersteuning werk
loozen. - Wijziging gemeentehegrooting. -
Onthouding goedkeuring. Ondersteuning van 
werkloozen, buiten de armenwet om, is niet in 
strijd met de wet, indien de steunverleening 
tijdelijk is in dien zin, dat zij voortvloeit, 
niet uit de individueele behoeften der genot
trekkende personen, doch uit een risico van 
algemeenen aard, zooals rampen of erono
mische crisis. 10 Oot. 

- Koninklijk besluit. (Armenwet art. 15.) 

19ilh 

B. en W. zijn niet bevoegd een collecte te 
sluiten om beweegredenen, ontleend aan de 
belangen van andere instellingen van wel
dadigheid, aan welke zij voorrang meenen 
te moeten toekennen, zooals die, wier zetel 
in de gemeente gevestigd is, of die, welke 
reeds lang in de gemeente plegen te collec
teeren. 24 Oct. 

- Koninkl\jk besluit. (Armenwet art. 39). 
Ingeval de p laatsing in een krP.nkzinnigen
sticht niet krachtens rechtelijke machtiging, 
doch krachtens rechterlijk bevel ingevolge re
quisitoir van het 0 . M. is geschied, moet 
als het tijdstip, waarnaar de woonplaats van 
den patiënt, overeenkomstig art. 39 1 e lid 
moet worden beoordeeld, worden aangemerkt 
de dag, waarop het requisitoir is geno men. 

13 Nov. 
- Zie ook: Gemeentebestuur. 
- Zie ook : Krankzinniqen en idiot.en. 
Automobielen. Zie : Motorrijtuigen enz. 
- Zie ook : Openbare middelen van ver1,oer. 
Bedrijven. Zie: Comptabiliteitswet. 
Begrootingen en Rekeningen. Wetten tot 

verhooging, wijziging enz. van de volgende 
hoofdstukken der Staatsbegrooting voor 1927. 

IL S. 484. 21 Dec. 
IJl. 509. 29 Dec. 
IY. 65. 15 Mrt. 

v. 
VA. 

VJ. 
VIIA. 
VIIB. 

VIII. 

468. 21 Dec. 
522. 29 Dec. 
21. 9 Febr. 

267. 21 Juli. 
513. 29 Dec. 
512. 29 Dec. 
529. 29 Dec. 
22. 9 Febr. 

172. 12 Mei. 
530. 29 Dec. 
486. 21 Dec. 
168. 12 Mei. 
520. 29 Dec. 

X. 465. 21 Dec. 
- Wetten tot vaststelling van de volgende 

hoofdstukken der Staatsbegrooting voor 1928. 
II. S. 100. 20 April. 
III. 114. 25 April. 
IV. 108. 20 April. 
V. 111. 25 April. 
VA. 119. 27 April. 
VI. 120. 27 April. 
VIIB. 101. 20 April. 
VIII 121. 27 April. 
IX. 127. 1 Mei. 
X. 126. 1 Mei. 
XI. 136. 1 Mei. 

- Wetten tot verhooging, wijziging enz. van 
de volgende hoofd~tukken der Staatsbagroo
ting voor 1928. 

v. 
VI. 
VIIB. 
VUL 

IX. 

S. 287. 21 Juli. 
257. 21 Juli . 
173. 12 Mei. 
256. 21 Juli. 
485. 21 Dec. 
448. 6 Dec. 
488. 21 Dec. 

X. 451. 6 Dec. 
- Wetten tot vaststelling van de volgende 

hoofdstukken der Staatsbegrooting voor 1929. 
I. S. 478. 21 Dec. 
VIIA. 479. 21 Dec. 
XII. 526. 29 Dec. 

79 
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- Wet tot aanw1Jzmg van de middelen tot 
dekking van de uitgaven, begrepen in de 
Riiksbegrooting voor het dienstjaar 1929. 

S. 480. 21 Dec. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van 

uitgaven ten behoeve van dl' voltooiing van 
het vestingstelsel, dienst 1928. 

. 124. 27 April. 
- vVet tot vaststelling van de begrootin~ van 

inkomsten en uitgiwen van het "Fonds ter 
verbetering van de Kustverdedig;ng", dienst 
l!l28. S. 122. 27 April. 

- Wet tot verhooging van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Staatsb~drijf 
der Artillerie-Inrichtingen voor het dienst
jaar 1927. S. 70. 16 Maart. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Staatsbedrijf 
der Artillerie-Inrichtingen voor het dienst
jaar 1928. S. 123. 27 April. 

- Wet tot wijziging van de Wet tot regeling 
van de inkolilSten en uitgaven van het Staats
muntbedrijf voor het dienstjaar 1927. 

S .. 247. 21 Juli. 
- Wet tot regeling van de inkomsten en uit

gaven van het Staatsmuntbedrijf voor het 
dienstjaar 1928. S. 102. 20 April. 

- Wet tot wijziging van de wet tot regeling 
van de inkomsten en uitgaven van het Staats
muntbedrijf voor het dienstjaar 1928. 

S. 248. 21 Juli. 
- Wet, houdende regeling van de inkomsten 

en uitgaven van de Posterijen, de Telegrafie 
en Telefonie voor het dienstja-ar 1928. 

. 128. 1 Mei. 
- Besluit, houdende aanwijzing van over

schott.en· op de begrooting van uitgaven van 
de Posterijen, de Telegrafie en Telefonie voor 
het dienstjaar 1927, welke wordzn toegevoegd 
aan de begrooting van uitgaven voor het 
dienstjaar 1928. S. 435. 29 Nov. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Staatsvis
schershaven bedrijf te IJmuiden voor het 
dienstjaar 1928. S. 130. 1 Mei. 

- Wet, tot verhooging van de begrooting van 
uitgaven van het Zuiderzeefonds voor het 
dienstja-ar 1927. S. 519. 29 Dec. 

- Wet tot vastst~lling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Zuiderze3-
fonds voor het dienstja-ar 1928. 

S. 227. 2 Juli. 
- Wet tot verhooging van de begrooting van 

uitgaven van de Sea-atsmijnen in Limburg 
voor het di;irst,jaar 1927. S. 517. 29 Dec. 

- Wet tot va-ststelling van de begrooting van 
uitgaven van de Staatsmijnen in Limburg 
voor het dienstjaar 1928 en aanwijzing van de 
middelen tot dekking van die uitgaven. 

S. 129. 1 Mei. 
- Wet tot nrhooging van de begrooting van 

uit.gaven van de Staatsmijnen in Limburg 
voor het dienstjaar 1928 en· aanwijzing van 
de midd<.llen tot dekking van die uitgaven. 

. S. 260. 21 Juli. 
- Wet tot wijziging van de begrooting van 

uitgaven van het W3genfonds voor het 
dienstjaar 1927. S. 521. 29 Dec. 

- Wet tot vas~stelling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van h et Wegenfonds 
voor het dienstjaar 1928. S. 259. 21 Juli. 

- Wet tot vast0 telling van de begrooting van 

uitgaven vap het Fonds voor de uitvoering 
van de Tiendwet 1907, S. 222, voor het 
dienstjaar 1928. S. 103. 20 April. 

- Wet tot vaststelling van d~ begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Leeningfonds 
1914 voor het dienstjaar 1928. 

S. 104. 20 April. 
- Wet tot wijziging van de begrooting van 

inkomsten en uitgaven van het Leeningfonds 
1914, voor het dienstjaar 1928. 

S. 246. 21 Juli. 
- Wet tot wijziging van de begrooting van 

inkomsten en uitgaven van het Staatsbedrijf 
der Algemeene Landsdrukkerij voor het 
dienstjaar 1927. S . 286. 21 Juli. 

- Wet toe va tstelling van de be~rooting van 
inkomsten en uitgaven van het ~taatsbedrijf 
der Algemeene Land drukkerij voor het 
dienstiaar 1928. S. 112. 25 April. 

- Wet tot aanvulling en wijziging van de be
grooting van uitgaven van het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds voor het dienstjaar 
1927. S. 531. 29 Dec. 

- Wet tot regeling van de ontvangsten en uit
gaven van het Algemeen BurgerliJk Pensioen
fonds voor h3t jaar 1928. S. 105. 20 April. 

- 1-Vet, houdende definitieve vaststelling van 
het slot der rekening van uitgaven en ont
vangsten van ederlandsch-Indië over het 
dienstjaar 1923. S. 233. 2 Juli. 

- Wet, houdende nadere wijziging van de be
grooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1926. (Hoofd tuk I. Uitgaven in 
Nederland.) S. 280. 21 Juli. 

- Wet, houdende nadere wijziging van de 
begrooting van ederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1926. (Hoofdstuk II. Uitgaven in 
Nederlandsch-Indië). S. 281. 21 Juli. 

- Wet, houdende nadere wijziging van de 
begrooting van ederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1926. (Hoofdstuk I. Middelen in 
Nederland.) S. 282. 21 Juli. 

- Wet, houdende nadere wijziging van de be
grooting van Nederlandscl;t-Indië voor het 
dienst/· a,ir 1926. (Hoofdstuk IJ. Middelen in 
Neder andsch-Indië.) S. 283. 21 Juli. 

- W et, houdende wijziging van het I ste lwofd
stuk der ~fiddf'!en van de begrooting van Ne
derlandsch-Indië voor het dienstjaar 1927. 

S. 36. 16 Febr. 
- Wet, houdende nadere verhooging van. het 

eerste hoofdstuk der begrooting van uitgaven 
van ederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1927. S. 37. 16 Febr. 

- Wet, houdende goedkdurin.g van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdecling 
I der begrooting van Nederlandsch-Indië voor· 

-het dienstjaar 1928. S. 150. 11 Mei. 
- Alsvoren tot vaststelling van Afdeeling II 

der begrooting van Nederlan.dsch-Indië voor 
het dienstjaar 1928. S. 151. 11 Mei. 

- Alsvoren tot vaststelling van Afdeeling IJI 
der begrooting van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1928. . 152. 11 Mei. 

- Wet, houdende vaststelling van de posten 
313 van Hoofdstuk I en 335 van Hoofdstuk IJ 
van Afdeeling III der begrooting van Neder
lan.dsch-Indië voor het dienstjaar 1928. 

S. 153. 11 Mei. 
- Wet, houdende goedkeuriJ1g van het beslui 

van den Gouverneur-Generaal van Neder-
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la,ndsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
IIIA der begrooting van Nederlandsch-Indië 
voor het dienstjaar 1928. S. 154. 11 Mei. 

- Alsvoren tot vaststelling. van Afdeeling IV 
der begrooting van Nederlan<lsch-Indië voor 
het dienstjaar 1928. S. 155. 11 Mei. 

- Alsvoren tot vaststelling van Afdeeling V 
der begrooting van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar Hl28. S. 156. 11 Mei. 

- Alsvoren tot vaststelling van Afdeeling VI 
der begrooting van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1928. S. 157. 11 Mei. 

- Alsvoren tot vaststelling van Afdeeling VII 
der begrooting van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1928. S. 158. 11 Mei. 

- Alsvoren tot vaststelling van Afdeeling VIII 
der begrooting van Nedet"!andsch-Indië voor 
het dienstjaar 1928. S. 159. 11 Mei. 

- Alsvoren tot vaststelling van A.fdeeling IX 
der begrooting van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1928. S. 160. 11 Mei. 

- Alsvoren tot vaststelling van Afdeeling X 
der begrooting van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstjaftr 1928. S. 161. 11 Mei. 

- Wet, houdende vaststelling van clen post 
1004 van Hoofdstuk I van Afdeeling X der 
begrooting van Nederlandsch-Inrlië voor het 
dienstjaar 1928. S. 162. 11 Mei. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot wijziging en aanvulling 
van Afdecling I der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1928. 

. S. 269. 21 Juli. 
- Wet houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot wijziging en aanvulling 
van Afdeeling II der begrooting van Neder
landsch-lndië voor het dienstjaar 1928. 

S. 270. 21 Juli. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot wijziging en aanvulling van 
Afdeeling III der begrootin~ van Neder
landsch-Indië voor het diensti aar 1928. 

S. 271. 21 Juli. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot wijziging en aanvulling van 
Afdeeling IIIA der begrooting van Neder
landsch -Indië voor het dienstjaar 1928. 

S. 272. 21 Juli . 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot wijziging en aanvulling van 
Afdeeling IV der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1928. 

S. 273. 21 Juli. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot wijziging en aanvulling 
van Afdecling V der begrooting van eder
landsch-Indië voor het dienstiaar 1928. 

S. '274_ 21 Juli. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot wijziging een aanvulling 
van Afdeeling VI der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1928. 

S. 275. 21 Juli. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder-

landsch-Indië tot wijziging en aanvulling van 
AfdeeliQ.g VII der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1928. 

S. 276. 21 Juli. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van eder
landsch-Indii' tot wijziging en aanvulling van 
Afdeeling VIII der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1928. 

S. 277. 21 Juli. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van eder
landsch-Indië tot wijziging en aanvulling van 
Afdeeling IX der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1928. 

S. 278. 21 Juli. 
- W%, houd,,nde goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot wijziging en aanvulling van 
Afdeeling X der begroot.ing van Neder
landsch-Indië voor het dienstja.ar 1928. 

S. 279. 21 Juli . 
- Wet, houdende vaststelling van het slot 

der rekening van de koloniale uitgaven en 
ontvangsten voor Suriname over het dienst
jaar 1924. S. 453. 6 Dec. 

- Wet, houdende wijziging van d e Surinaam
sche begrooting voor het dienstjaar 192ê. 

S. 60. 15 Maart. 
- Wet, houdende vaststelling van de Suri

naamsche begrooting voor het dienstjaar 
1928. S. 163. 11 Mei. 

- Wet, houdende wijziging van rle Curaçaosche 
begrooting voor het, d ienstJ aar 1926. 

S. 61. 15 Maart 
- Wet tot vaststelling van de Curaçaosche be

grooting voor het dienstjaar 1928. 
S. 174. 12 Mei. 

Belastingen. Rondschrijven van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 
aan Heeren Commissarissen der Koningin 
in de onderscheidene provinciën, betreffende 
weigering afgifte van stukken wegens be
lastingschuld. 26 Maart. 

Belastingen. (Gemeentelijke) Zie Gerneentebe
stuur. 

Belastingen. (Rijks Directe ) 
Zie ook : Dividend- en tantièrnebelasting. 

Inkomstenbelasting (Rijks-). 
P ersoneele belasting. 
Raden van B eroep voor de dir. belast. 

,, ,, Vermogens en verdedigingsbelasting. 
Belegging. Wet, houdende nadere regeling van 

de belegging van gelden van Rijksfondsen en 
-instellingen. S. 507. 29 Dec. 

- Besluit, betreffende het tijdstip van inwer-
kingtredeng der wet van 29 December 1928 
(Stbl. n°. 507), houdende nadere regeling van 
de belegging van gelden van Rijksfondsen
en in~tellingen. S. 508. 29 Dec. 

Belemmeringenwet. Koninklijk besluit. (Be
lemmeringenwet art. 3.) De bepalingen van 
eene tusschen twee gemeenten gesloten over
eenkomst kunnen . niet langs den weg van 
ontheffing, als bedoeld in de art~. 1 en 3 
der Belemmeringenwet, voor een der bij de 
overeeukomst betrokken partijen buiten wer
king worden gesteld. 13 Jan. 

Beroepswet. Besluit, houdende nadere wijzi
ging van het K. B. van 26 Januari 1903 
(Stbl. n°. 38), tot vaststelling van een a lge
meenen maatregel van bestuur als bedoeld 
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in de artikelen 41 en 76 der Reroepswet. 
S. 181. 21 Mei. 

Bioscoopwet. Besluit houdende wijziging van 
het K. B. van 22 December 1927 (Stbl. no. 
403), tot regeling van het vergunningsrecht, 
bedoeld in artikel 8, en het recht terzake van 
de keuring van films, bedoeld in ar t . 15, derde 
lid, dn Bioscoopwet. S. 209. 16 J uni. 

- Besluit tot aanvulling van het Bioscoop-
besluit. S. 293. 21 Juli. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
22 December 1927 (Stbl. n°. 403), tot regeling 
van het vergunnings recht , bedoeld in artikel 8, 
en het recht ter zake van de keuring van films, 
bedoeld in artikel 15, derde lid, der Bioscoop
wet. S. 294. 21 ,Ju li. · 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Zondagswet 
ar t . 4; Bioscoopwet artt. 1-30). Van eenige 
bedoeling bij de totstandkoming der Bioscoop
wet om de uitoefening van het bioscoopbe
driif aan de werking der Zondagswet te ont
t rekken bl\jkt niet. - Uit inhoud en strek
king der Bioscoopwet volgt niet dat de Zon
dagswet t en deze toepassing mist. Deze 
strekking uit zich in een regeling betreffende 
den inhoud en de plaats der voorstellingen, 
doch nimmer uitdrukkelijk in een algemeene 
regeling betreffende den tijd, waarop de voor
stellingen worden gegeven. 3 Dec. 

Bosch- en heidebranden. Rondschrijven van 
den J\ilinister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan den H eer Commissaris der 
Koningin in de Provincie l. Drenthe. 2. 
Overijssel. 3. Gelderland. 4. Utrecht. 5. Lim
burg, betreffende voorkoming van bosch- en 
heidebranden. 23 Aug. 

Bruggen. Zie : Scheepvaart. 
Burgerlijke Rechitsvordering. Besluit tot be

paling van den dag van inwerkingtreding van 
de Wet van 24 December 1927 (Stbl. n°. 415), 
houdende nadere regeling van de Collectieve 
Arbeidsovereenkomst. S. 19. 7 Febr. 

Burgerlijke Stand . Rondschrijven van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbóuw aan Heeren Commissarissen der 
Koningin in de onderscheidene provinciën, 
betreffende akten van den Burgerlijken Stand 
Nederland-Zwitserland. 25 Oot. 

- Zie ook : Tractaten. 
Burgerlijk Wetboek. Besluit tot bepaling van 

den dag van inwerkingtreding van de Wet 
van 24 December 1927, S. 415, houdende 
nadere regeling van de Collectieve Arbeids
overeenkomst. S. 19. 7 Febr. 

- Besluit, houdende nadere wijziging van het 
K. B. van 15 Juni 1905, S. 207, tot vaststel
ling van den a lgemeenen maatregel van be
stuur, 11,ls bedoeld in artikel 3851>, laatste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek. 

s. 87. 27 Mrt. 
- Wet tot wijziging en aanvulling van de 

bepalingen omtrent de naamlooze vennoot
schap en regeling van de aansprakelijkheid 
voor het prospectus. S. 216. 2 Juli . 

- Besluit, houdende vaststelling van den dag 
van inwerkingtreding van de wet van den 
2den Jul; 1928, S. 216, tot wijziging en aan
vull ing van de bepalingen omtrent de naam
looze vennootschap en regeling van de aan
sprakelijkheid voor het prospectus. 

S. 364. 8 Sept. 
Cheque- en Girodienst. Zie: Posterijen. 

Collecten. Zie : Ar·mwezen. 
Collectieve Arbetidsovereenkomst. Zie : Ar

beidsovereenkomst. 
Comptabiliteit. Besluit tot het bepalen van 

den dag van inwerkingtreding van de Comp
tabiliteitswet 1927 (Stbl. no. 259). 

S. 213. 16 J uni . 
- Gewijzigd. S. 384. 26 Sept. 
- Wet, houdend e algemeene bepalingen nopens 

de takken van Rijksdienst, welke krachtens 
ar t ikel 88 der Comptabiliteitswet, S. 1927, 
n°. 259, voor een afzonderlijk beheer worden 
aangewezen (Bedrijvenwet) en tot wijziging 
van de Comptabiliteitswet (Stbl. 1927, 
n°. 259). S . 249. 21 J uli . 

- Inwerkingtreding. S. 377. 20 Sept. 
- Wet in zake de bestemming, te geven aan 

de in de jaren 1926 tot en met 1940 ver
vallende, aan Nederland t oekomende ter
mijnen van de door China op grond van 
artikel VI van het Slotprotocol geteekend te 
Peking op 7 September 1901, verschuldigde 
chaclevergoeding. S. 290. 21 J uli. 
Besluit tot vaststelling van termijnen , bin

nl)n welke verevening moet worden aange
vraagd, (artikel 78 der Comptabilitei1,swet, 
Stbl. 1927, n°. 259). S. 413. 7 Nov. 

- Wet tot aanwijzing van den tak van Rijks
diemt, omvattende de Algemeene Lands
drukkerij, voor een beheer a ls bedoeld in 
Artikel 88 der Comptabiliteitswet (Stbl. 1927, 
n°. 259). S. 474. 21 Dec. 

- Wet, houdend3 aanwijzing van den tak van 
Rijksdienst, omvattende de Rijksmunt, voor 
een beheer als bedoeld in artikel 88 der Comp
tabiliteitswet (Stbl. 1927 n°. 259). 

S. 483. 21 Dec. 
- Wet, tot aamvjjzing van den tak van Rijks

dien%, omvattende de Artillerie-Inr ichtingen, 
voor een beheer, als bedoeld in artikel 88 der 
Comptabiliteitswet (Stbl. 1927, n°. 259). 

S. 511. 29 Dec. 
- W et, tot aanwijzing van cl e takken van 

Rijksdienst, omvattende de- posterijen, de 
telegrafie en de telefonie, voor een beheer, 
als bedoeld in artikel 88 der Comptabiliteits
wet (Stbl. 1927, n°. 259). S. 514. 29 Dec. 

- Wet tot aanwijzing van den tak van Rijks
die'lst, omvattende de Visschershaven te 
T.Jmuiden, voor een beheer als bedoeld in 
artikel 88 der Comptabiliteitswet (Stbl. 1927, 
n°. 259). S. 515. 29 Dec. 

- Wet , tot aanw~jzing van den tak van Rijks
dienst, omvattende de Staatsmijnen in Lim
burg, voor ~en beheer, als becloeld in artikel 
88 der Comptabiliteitswet (Stbl. 1927, n°. 
259). S. 516. 29 Dec. 

- Bes luit, betreffende instandhouding van de 
wet van 5 October 1841, S. 40, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 31 December 1925, 
S. 561, voor zooveel dit voor de afwikkeling 
van de diensten 1927 en 1928 noodig is. 

S. 535. 31 Dec. 
- Besluit, betreffend0 instandhouding van de 

wet van 16 Februari 1912, S. 85, zooals deze 
is gew\jzigd bij de wet van 31 October 1924, 
S. 482, voor zooved dit voor de afwikkeling 
van den d ienst 1928 noodig is. 

S. 536. 31 Dec. 
Consulaten. Besluit, houdende: A. intrekking 

van het Consulair Reglement 1925, S. ll0; 
B. vaststelling van een nieuw reglement op 
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de imichting van den consulairen dienst. 
S. 243. 2 Juli. 

- Zie ook : Tractaten. 
Curaçao. Besluit tot nadere wijziging van het 

Reglement op het verleenen van verlof, na 
opzending naar Nederland, aan militairen 
beneden den rang van onderluitenant, be
hoorende tot of gedetacheerd bii de troepen 
in Suriname en Curaçao. S. 328. 14 Aug. 

- Zie ook: B egrootingen en Rekeningen. 
T ractaten. 

,, ,, Pensioenen en wac.hl{lelden. 
Dienstplicht. Zie : 111 ilitaire ZakP:n. 
Distributiewet. Arrest van den R oogeu Raad 

(Rv. artt. 56, 68; Gem.wet art. 71.) - [Koop 
en verkoop van 10,000 K G. zaaizaad krach
tens de Distributiewet 1916. Vordering tot 
betaling (hoofdzaak). Vrijwaring. Onder
vr ijwaring (vordering ingesteld tegen den 
burgemeester van Bcht). Onder-onder-vrij 
waring ( vordering inge0 teld door dien bur
gemeester )]. - Hof : De burgemeester, die 
krachtens art. 4 der Distributiewet 1916 en in 
verband meti de Min. Circulaire van 3() J a
nuari 1917 is opgetreden als agent van het 
rijksgezag en ah distributie-autoriteit aan 
het rechtsleven hreft deelgenomen, kan a ls 
zoodanig, te weten als burgemeester, in 
rechten worden geroepen. - Hooge Raad : 
H et Hof heeft aangenomen dat de burge
meester optrad a ls orgaan van den Staat en 
ook a ls zoodanig in rechten is geroepen. In
dien echter door dat optreden verbintenissen 
voor den Staat ontstaan, waarvan men in 
rechten nakoming meent te kunnen vorderen, -
moet de Staat, en niet de burgemee~ter als 

1 vertegenwoordiger van den St-a-at, worden 
gedagvaard, daar - ook al heeft het orgaan 
min of meer zelfstandig gehandeld - zoo
danige vertegenwoordiging slechts kan be
rusten op een wetsbepaling, welke ten deze 
ontb1eekt. - De vordering in onder-vrij 
waring en die in onder-onder-vrijwaring is 
dus niet-ontvankelijk. - Uitspraak door den 
Hoogen Raad, rechtdoende ten principale. 
Uitvoerige uitspraak omtrent de proc~skos
ten. - (Vgl. H.R. 20 Maart 1924 N. J . 1924, 
511 en hetgeen omtrent dat arrest wordt 
opgemerkt in Concl. Adv.-Gen.) 21 Dec. 

Dividend- en Tantiemebelasting. Koninklijk 
besluit . (Wet Dividend-len Tantièmebelasting, 
art. 14bis.) Plaats van vestiging van een 
bank welke in verschlllende gemeenten haar 
bedrijf uitoefent. 20 Maart. 

Domeinen enz. Wet houdende goedkeuring van 
den onderhandschen verkoop aandegemeente 
Groningen van de voormalige militaire bak
kerij c. a. aan den Turfsingel te Groningen. 

S. 106. 20 April. 
- Wet, houdende goedkeuring van den onder

handschen erkoop van grond te Hoensbroek 
aan de stichting "Onderst~uningsfonds van 
de Staatsmijnen in Limburg", gevestigd te 
H eerlen. S. 228. 2 Juli. 

- Wet, houdende goedkeuring van den onder
handschen verkoop aan de gemeente Arnhem 
van eene oppervlakte aan den rechteroever 
van den Rij n bij Malbnrgen. 

El. 244. 21 Juli. 
- Wet, houdende goedkeuring van den onder

hanèlschen verkoop aan de gemeente Voor
burir van het terrein met tuinhuis en berghok 

aan de Fransche Kerkstraat hoek Parkweg, 
te Voorburg. S. 245. 21 Juli. 

- Wet, houdende goedkeuring van den onder
handschen verkoop aan de Gemeente Maas
t,richt van voormaligen vestinggrond gelegen 
la-ngs en nabij den Statcnsingel te Maastricht. 

. · . S. 431. 24- Nov. 
- \Vet. houdende goedkeuring van de overeen

komst van ruiling van domeingrond in de 
houtvesterij Kootwijk met Mr. H. Blaupot 
ten Cate te Kootwijk. S. 442. 6 Dec. 

- Wet, houdende goedkeuring van den onder
handschen verkoop aan de Gemeente Delft, 
van het huis, c. a. aan den Ververscl..ijk, al
daar, sectie C, nos. 3552 en 2836, ged. 

S. 445. 6 Dec. 
- vV 3t, houdende goedkeuring van den onder

handschen verkoop aan de gemeente Sas van 
Gent, van het perceel kadastraal bekend ge
meente Sas van Gent, sectie C, nummer 2709, 
groot 20.50 aren. S. 446. 6 Dec. 

- Wet, houdende goedkeuring van den onder
handschen verkoop va-n domeingrond te 
H eerlen aan het Roomsch-Katholiek Kerk
bestuur van het, rectoraat St. Barbara te 
Treebeek-Heerlen. S. 481. 21 Dec. 

- Wet, houdende goedkeuring van den onder
handschen verkoop, aan de gemeente Rotter
dam, van de wateroppervlakte, langs den 
recht,eroever van de Nieuwe Maas, beneden 
de Keilehaven te Rotterdam. 

S. 482. 21 Dec. 
- W et, houdende goedkeuring van den onder

handschen verkoop aan de gemeente Katwijk 
van een strook duingrond bezuiden tegen het 
dorp Katwijk aan Zee, van de begraafplaats 
af tot bij het strand. S. 528. 29 Dec. 

Drankwet. Zie : Sterke drank. 
Electriciteit. Besluit, houdende beslissing op 

het beroep, ingevolge de Electriciteitsver
ordening van Overijssel ingesteld door de 

aamlooze Vennootschap Twentsch Centraal 
Station voor E lectrische Stroomlevering te 
H engelo (0.) tegen het besluit van Geel. 
Staten van Overijssel van 19 October 1926, 
in zake de levering van electrischen stroom 
aan de gemeente Ambt-Delden. 

S. 184-. 24 Mei. 
Fabrieken. Zie : H inderwet. 
Forensenbelasting. Zie: Gem.eentebesturen. 
Gedistilleerd. Besluit, houdende nadere be-

palingen omtrent de branderijen der eerste 
soort, vijfde klasse. S. 24. 9 Febr. 

Geldleening. Zie : Schu/,d, .. (Nationale) . 
Gemeentebesturen. Beschikking van den Hoo

gcn Raad. (Verlichtingsbelasting der gcmeen
teLeimuiden.) Waar de belanghebbende haar 
bezwaarschrift tegf'n den haar opgelegden 
aanslag niet binnen den in art. 265b der Ge
meentewet bepaalden term~in van twee 
maanden heeft ingediend, had de gemeente
raad haar in haar bezwaarschrift niet ont
vankelijk moeten verklaren. Nu dit ver
zuimd is, lag dit op den weg van den Raad 
van Beroep. De uitspraak van den Raad van 
Beroep wordt ambtshalve gecasseerd. 

4 Jan. 
- Koninklijk Besluit. (Gemeentewet, art. 213). 

Ged. Staten hebhen terecht goedkeuring ont
houden aan een raadsbesluit tot wijziging der 
gemeentebegrooting uit overweging dat het 
in het algemeen niet gewenscht is om ten be-
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hoeve van uitgaven, die eenmaal uit de ge
wone middelen betaald zijn, achteraf in 
lat ere jaren aan rlen gewonen dienst uit den 
kapitaaldienst, eenz.elfde l.edrag t e doen toe
vloeien. 6 Jan. 

- Be~chikking van den Hoogen Raad. Voor 
de toepassing van art . 242c der Gemeentewet 
is het voldoende, dat de gemeente koqten 
heeft te maken voor openbare land- of water 
wegen in de gemeente, in welk aeval de hef
fing mag geschieden wegens alle perceelen, 
die aan een openbaren weg belenden of, 
wanneer het betreft gebouwde eigendommen, 
in de onmiddellijke nabijheid daar van zijn 
gelegen, en, wanneer het betreft ongebouwde 
eigendo=en, daarop uitgang hebben, on
verschillig of juist aan dezen weg de gemeente 
kosten moet best eden of dat zij dit doet t en 
aanzien van andere openbare 'wegen. 

11 J an. 
- Beschikking van den H oogen R aad. (Wegen

belasting der gemeente Voorhout.) De in 
ar t . 265b der Gemeentewet vastgest elde re
geling van het beroep t egen beslissingen van 
den gemeenteraad omtrent een gemeente!. 
belasting der wegen, brengt mede dat het 
n' et geoorloofd is, dat twee of meer aange
slagenen in één bezwaarschrift opkomen t egen 
meer dan een aanslag. Waar dit desniettemin 
is geschied , had de R aad van Beroep de n iet 
ontvankelijkheid van het beroep moeten 
aannemen. . 11 J a n. 

- Beschikking van den Hoogen Raad. (Wegen
belasting in de gemeente Apeldoorn.) Onjuist 
is de meening. dat art. 242c der Gemeent ewet 
alleen veroorlooft de gemeentelijke wegen
belasting t e heffen var perceelen, die b3lencl en 
aan of in de onmiddellijke nabijheid liggen 
van een openbaren weg, die bij de gemeepte 
zelve in onderhoud is. 11 J an. 

- Koninklijk besluit . (Gem.wet, art,. 221. ) 
Terecht hebben n ed . Stat en bii het vastgt ellen 
der gemeeu.erekening over 1925 daarin niet 
opgenomen een g.id~ lte van het vermoecl e
lij k batig saldo over 1926, daar op den datum 
van vaststelling der rekening over 1925 '1ie 
over 1926 nog niet was vastgesteld, en in 
de rekening a lleen die posten mogen worden 
opgenomen, waarvan vaststaat, dat zij ook 
werkelijk aanwezig zijn . 13 Jan. 

Besluit tot schorsing van de door den R aad 
der gemeenteMaastrichi; bij besluit van 7 No
vember 1927 vastgest elde verordening tot 
bet eugeling van misbruiken bij het openbaar 
kienspel in die gemeente. S. 5. 17 Jan. 

- Koninklijk beslui t. (Gem.wet, art. 194c.) 
Aan het in werking treden der wet van 21 
April 1927, S. 87, tot grenswijziging tusschen 
de gemeenten Breda en Teteringen kunnen 
Ged. Staten geen motief ontleenen tot ont
houding van goedkeuring aan raadsbesluit en 
van Teteringen tot ruiling en aanvaarding 
van afstand van perceelen grond, welke per
ceelen hangende de goedkeuring van Ged. 
Staten door genoemde wet zijn gekomen tot 
h et gebied van Breda. H et door Ged. Staten 
gebezigd motief bestond hierin, dat door 
goedkeuring der besluit en de gemeente Breda 
zou kunnen worden bezwa ard of benadeeld . 

19 J an. 
- K oninklijk besluit . (Gem.wet, art. 194c. ) 

Ged. Staten hebben t erecht goedkeuring ont-

houden aan een raadsbe luit tot verkoop van 
een perceel grond, uit over \Veging dat de 
bouw van een woon- en winkelhuis op het 
onderwerpelijk stuk grond , welke bouw a ls 
voorwaarde aan den verkoop is ver bonden, . 
in het belang van het verkeer t er plaatse niet 
wensche~jk is , en zich derha lve met het ge
meentebelang niet verdraagt. 19 J an. 

- Konink lijk besluit. (Gem.wet art. 207c. ) 
Ged. Staten hebben t erecht goedkeuring ont
houden aan een gemeentebegr oot ing op grond 
dat de vermindering der jaarwedde van een 
veldwachter , waartoe de R aad besloot , of
schoon de aan die betrekking verbonden 
werkzaamheden e:eene verandering hebben 
ondergaan, schadelijk is te achten voor den 
dienst der politie. 20 J an. 

- K on. beslnit. (Gem.wet, . art. 207.) Ged. 
Staten hebben t erecht goedk )uring onthou

. den aan een gemeantebegrooting op grond 
da t voor een volledig verhaal van pensioens
bijdragen op de ambtenaren in de betrokken 
gem Pente geen motief is te ont.leenen aan den 
fina ncieelen toestand der gemeente, terW\J 1 
evenmin de jaarwedden dier ambtenare va n 
dien aard zijn dat een zoodanig verhaal ge
rechtvaardigd is tP achten. 20 J a n. 

- Arrest van den Hoogen R aad. (Vordering 
t,egen een gemeente t ot terugbeta ling va n 
geleend geld. ) R echtba nk : Een nadere aan
duiding, in de door B. en W. afgegeven 
schuldbekentenis, van den persoon, in wiens 
handen het geld is gestort, wordt niet ver
eischt. De omstandigheid, dat de op de akte 
van c,eldleening voorkomende handteeke
ning, geplaatst onder de verklaring "Boven
genoemd bedrag door ID\J ontvangen. De 
ontvan"er" is valsch, maakt de schuldbe
kenteni~ dan ook niet krachteloos. - Hof : 
De t egenover de geldschieter iP acht te .nemen 
goede t rouw brengt mede, dat de gemeente 
zich niet op haar eigen nalatigheid, gelegen 
in het niet zorg dragen voor een ech te hand
t eeken ing van haren ontvanger, mag beroe
pen, Bovenbedoelde omstandigheid maakt 
de schuldbekentenis t en opzichte van de ge
meente dus niet krachteloos. - Hooge R aad: 
De handteekening van den gemeente-ont
vanger nioet geacht word~n niet op de schuld 
bekentenis voor te komen, zoodat, waar 
krachtens art. 113 Gem.wet deze am btenaar 
uit sluitend bevoegd is om voor de gemeente 
aelden in ontvangst t e nemen, door die akte 
~ok niet kan worden bewezen, dat de geld
leening, waarvan sprake, is tot Rtand gekomen 
daar dit a lleen kan geschieden door de over
gifte van en da in ontvangstname door de 
gemeente, d .w.z. : door haar ontvanger, van 
het geleende bedraa. 27 J an . 

- Besluit tot vernietiginu van het besluit van 
den Raad der genieei~te Hoensbroek van 
24 Juni 1927, waarbij de artikelen fi0 en 61 
van de algemeene politieverordening dier 
gemeente z iin gewijzigd. S. 14. 1 Febr. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Ar t . 262 
Gemeentewet. ) Dit artikel behelst niet een 
verval- doch een verjaringstermijn. Immers 
van een vervaltermijn kan alleen wordEln 
sproken, a ls de wet"ever een vasten t erm1Jn 
stelt , welk~ duur ~nafhankelijk is, van de 
hanrlelingen van par tij en, hetgeen fa casu 
niet het geval is, daar de gemeente het vol-
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gem genoemd artikel in de hand heeft 
door het doen beteekenen van akten van 
vervolging den gestelden termijn, zoo
lang het haar goeddunkt, te verlengen. 
- De in dit artikel bedoelde verjaring wordt 
beheerscht door de bepalingen van het B. W., 
voor zoover niet de publiekrechtelijke be
paling~n een afwijkende reglin& inhouden. -
.Art. 262 Gemeentewet doet e1it, ten aanzien 
van art. 2016 B. W., doch niet ten aanzien 
van art. 2019 B. \V. Het bewijs, door 3j cher 
aangeboden, van stuiting der verj1uing door 
handelingen van verweerder, waarin erken
ning van het bestaan der schuld zou zijn 
gelegen, mag dus n iet worden gepa6seerd. 

1 Febr. 
- Beschikking van den Hoogen Raad. Heffing 

van opcenten voor de gemeente op aans lagen 
in de ])ersoneele belasting. Art. 247 der Ge
meentewet maakt voor het heffen van op
centen op de Personeele Belasting geen ver
schil tusschen de omstancti~heid of iemand 
in eene g3meente in een of biJ meer aanslagen 
in de Personeele Belasting is aangeslagen. 
Het bedrag der opcenten is afhankelijk van 
het totaal bedrag der belastbare huurwaarde 
in <le gemeente. 1 Febr. 

- Besluit, houdende beschikking op het be
roep van het gemeentebestuur van Geleen 
inzake den aanslag van H . M. Cleuskens te 
Beek (L.) in de gemP,entelijke inkomsten
belasting der gemeente Geleen. 

S. 20. 7 Febr. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet, art. 244a.) 

Hij die in een gemeente de beschikking heeft 
over loodsen, welke dienen tot berging van 
materialen van zijn berlrijf en niet be temd 
zijn tot het persoonlijk uitoefenen van zijn 
werkzaamheden, kan te dier zake niet be
schouwd worden a Is werkforens. Blz. 1240. 

7 Febr. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet, art. 244a.) 

Toepasselijkheid van 4° van het artikel ten 
aanzien van iemend die een hem toebehoo
rende woning aan een ander heeft verhuurd 
doch ook zelf van die woning, op eigen kosten 
en met behulp van eigen dienstboden, gebruik 
maakt. Blz. 1241. 7 Febr. 

- Beschikking van den Hoogen Raad. (Fo
rensenbelasting in de gemeente Bloemendaal.) 
Onjuiste fiscale wetstoepassing door de ad 
ministratie der belastingen op averechtsche 
gronden door den Raad van Beroep gehand
haafd. - Wanneer aan iemand een aanslag
biljet gedateerd 30 April 1925 is toegezonden 
betreffende een navorderingsaanslag in de 
forensenbelasting van Bloemendaal over het 
belastingjaar 1922/1923, zonder toepassing 
der viervouctige verhooging, en vervolgens 
hem weder een aanslagbilj et wordt toege
zonden, nu gedateerd 8 Nov. 1925, houdende 
wederom een aans lag in de forensenbe lasting 
van Bloemendaal over het belastingjaar 
1922/l 923, thans met t,oepassing der vier
voudige verhooginir, is de aanslag waarop 
het laatstbedoeld aanslagbiljet betrekking 
heeft onwettig. - Daargelaten, dat twee
maal dezelfde belasting wegens de hoofdsom 
is opgelegd, is de laatste aanslag tot stand 
~ekomen toen de tl'rmijn bedoeld in het 
krachtens art. 267 der Gemeentewet toe
passelijke art: 82 der wet op de Inkomsten-

belasting 1914 reeds was verstreken. -
Wanneer iemand opkomt te~en oplegging 
der viervoudige verhooging bij navordering 
van forensenbelasting, op grond dat hij in 
vorige jaren niet in de gemeente, waarvoor 
de forensenbelasting wordt geheven, heeft 
!?ewoond, kan dit beroep niet worden ter 
zijde gesteld op grond van het argument, 
dat ten deze de gemeentelijke forensen
belasting van recht~wege de Rijksinkomsten
belasting zou volgen. 8 Febr. 

- Beschikking van den Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw. - Lijst, hou
dende opgaaf van vernietigbare stukken in de 
gemeentearchieven. 13 Febr. 

- .Arre t van den Hoogen Raad. (Gemeente
wet art. 135 ; Alg. Pol.-Verordening voor 
Delft art. 85.) De uitdrukking "algemeene in
zamelingen" heeft op zich zelven niet de 
beteekenis van "openbare inzamelingen" en 
er is ook geen voldoende grond om niettemin 
in dit geval aan "algemeene inzamelingen" 
die beteekenis te hechten. - Evenwel kunnen 
onder "algemeene inzamelingen van gelden" 
in overeenstemming met het spraakgebruik 
alleen zoodanige inzamelingen vallen, welke 
zich, naar haar opzet, richten tot een ieder 
zonder onderscheid, m. a.w. tot het publiek. 
- Art. 85 der Alg. Politie-Verordening voor 
Delft strekt mitsdien kenlijk om orde te stel
len op en misbruiken te weren ten aanzien 
van tot het Delfsche publiek gerichte inza
me.ingen van gelden voor zoover die niet 
krachtens wettelijke bepalingen geoorloofd 
-zijn, en betreft mitsdien een a lgemeen ge
meentelijk belang, m. a.w. de hnishoudina 
der gemeente. (Concl. Adv.-Gen. : het artike1 
mag geacht worden de openbare orde te 
betreffen. ook a l geschieden de inzamelingen 
niet op een openbare plaats of op van daar
uit zichtbare wijze. 20 Febr. 

- Besluit tot schorsing van de bes luiten van 
den Raad der gemeente Doetinchem van 9 
en 11 Februari 1928, onderscheidenlijk strek
kende tot het verleenen, ine:aande 9 Februari 
1928, van oneervol ontslag~ aan G. Pieterson 
als directeur van het gemeentelijk gasbedrijf 
en tot out.zegging aan den onts lagen gas
directeur van den toegang tot de terreinen 
en gebouwen van de gasfabriek der gemeente, 
gedurende den termijn, verloopende tusscehn 
het ontslag en de beslissing ter zake van de 
gevraagde vernietiging. S. 43. 24 Febr. 
Schorsing verlengd. S. 204. 13 Juni. 

S. 491. 21 Dec. 
- Koninklijk Besluit. Aanslag in de rijks- en 

in de gemeentelijke inkomstenbelasting. -
Bepaling van de gemeente van hoofdverblijf. 

1 Maart. 
- K onihklijk Besluit. Aanslag als werkforens. 

- Persoonlijke uitoefening van een bedrijf 
in een vaste inrichting ex art. 244a Gem. wet. 

1 Maart. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 221.) 

Uit den onderlingen samenhang tu~schen de 
gemeenterekening en de gemeentebegrooting 
vloeit voort, Gl.at a lleen de in de gemeente
begrooting voorkomende posten indegemeen
terekeningmogen worden opgenomen. 5 Maart. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 26.) 
H et woord "verkiesbaar" in het laatste lid 
moet worden verstaan in den zin, waarin art. 
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12 het woord "verkiezing" bezigt, tl. i. het sa
menstel van kiesverrichtingen, dat met de 
sternrrung als geeindigd moet worden be 
schouwd. 12 Maart. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeente
wet art. 135.) Hoe bepalingen betreffende de 
veiligheid van het verkeer op niet of niet voor 
het openbaar verkeer openstaande openbare 
wegen het belang der "openbare" orde of de 
huishouding der gemeente zouden kunnen 
raken, is niet in te zien. Derhalve over chrijdt 
een gemeentelijke wetgever, die zoodanige 
bepalingen in een verordening opneemt, de 
grenzen in art. 135 Gem.-wet gesteld. 

12 Maart. 
- Wet tot verlaging van het tarief der inkom

stenbelasting en wijziging van art. 243a der 
Gemeentewet en van art. 126quinquies der 
Provinciale Wet. S. 62. 15 Maart. 

- Wet tot herziening van de Wet op de ver
mogensbelasting en wijziging van de Provin
ciale Wet en van de Gemeentewet. 

S. 68. 16 Maart,. 
- Koninklijk Besluit. (Gemeentewet art. 194h.) 

- u de verplichting der gemeente tot be-
taling van een zeker bedrag door uitspraken 
der Kroon als administratieve rechter in 
hoogste instantie is komen vast te staan, 
is er geen gegronde aanleiding de vraag van 
de schuldplichtigheid der gemeente in deze 
aan het oordeel van de rechterlijke macht 
te onderwerpen. 20 Maart. 

- Koninklijk Besluit. (Lager Onderwijswet 
1920, art. 77. Gemeentewet art. 112.) Nu de 
Minister van Onderwijs heeft beslist, dat het 
schoolbestuur met beschikbaarstellen van 
bestaande schoollokalen, als door den Raad' 
bedoeld, geen genoegen behoeft te nemen, 
behoort de Raad op andere wijze medewer
king te verleenen, met name door beschik
baarst,elling van de voor den bouw bénoodigde 
gelden. Nu de Raad geweigerd heeft deze 
gelden op de begrooting uit te trekken, hebben 
Ged. Staten terecht art. 212 Gem. wet toe
gepast. 21 Maart 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeentewet 
art. 135, Arbeidswet art. 99.) Dat de kap1;1ers 
en barbiers op een wekelijkschen vrijen 
middag in hun gesloten zaak werkzaamheden 
kunnen verrichten en laten verrichten, belet 
niet dat het voor het J?Ubliek gesloten zijn 
van de salons aan den vrijen tijd van patroons 
en personeel ten goede zal komen en daarmee 
de gezondheid van deze per onen zal zijn 
gediend. - Zoolang het tegendeel niet blijkt 
mag worden aangenomen, dat een regeling 
betr. barbiers, kappers en hun bedienden in 
een gemeente een bepaalde groep van inge
zetenen van die gemeente betreft; ook al 
zouden zich onder die categorie van personen 
medP bevinden personen, die geen ingezetenen 
ziJn. - Het verbod v. tl. verordening van 
Enschede betreft alleen het gesloten zijn van 
barbierswinkels en kapperssalons en valt dus 
op grond van art. 99 j0 • art. 3 der Arbeidswet 
buiten het onderwerp in die wet g.eregeld. 

26 Maart. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 24a.) 

Niet als werkforens kan beschouwd de be
zoldigd hoofdbe\'tuurder van een vakvereeni
ging, voor wiens persoonlijke werkzaamheden 

het gebouw van die vereemgmg niet be· 
stemd is. 28 l\faa.:t-

- Koninklijk besluit. (Woonforens.) Beschik
baarhouden van een gemeubileerde woning. 
Opdracht aan een makelaar tot verkoop of 
verhuur zonder nader overleg met den last
gever. 28 Maart. 

- Koninklijk be luit. (Gemeentewet art. 209.) 
Een door den Raad ingesteld beroep t egen 
een weigering van goed keuring door Ged. 
Staten is niet-ontvankelijk, waar het raads
besluit, strekkend om eventueel in beroep 
te komen, genomen werd vóórdat Ged. taten 
omtrent de al- dan niet-goedkeuring nitspraak 
hadden gedaan. 30 )!aart. 

- Arre t van deu Hoogen Raad. (Prov. wet art. 
138 en Gem.wet artt. 179h en 230.) (Art. 167 
van het Reglement van den Polder Arkemheen 
verbiedt met bespannen voertuiÎaen den dijk 
te berijden. Het cas atiemidde stelt niet
verbindendheid van dit artikel op grond dat 
daardoor de openbaarheid van den weg on
bevoegdelijk wordt aangetast,.) Al aange
nomen, dat de bedoelde weg aan de gemeente 
Putten toebehoorde, de Prov. Staten ont
leenen aan art,. 138 der Prov. wet de bevoegd
heid, de gewraakte bepalingen in het egle
ment op te nemen, zelfs ook bepalingen, 
waardoor de openbaarheid van den weg feite
lijk geheel wordt opgeheven, zonder in strijd 
te komen met de in het middel aangehaalde 
artikelen. - Immers de bij art. 179h der Ge
meentewet omschreven zorg voor de publieke 
wegen wordtslPChts aan B. en W. opgedragen, 
voorzoover van hen afhangt" ; en door die 
woorden wordt te kennen gegeven, dat die 
zorg door het bevoegd gezag wehig, ook door 
anderen, kan worden opgelegd, tenvijl <ie 
Prov. Staten ten deze als bevoegd gezag Z\Jn 
te beschouwen. De stelling, als zouden uit
sluitend B. en W. het Grzag zijn, dat aan 
een weg de openbaarheid kan ontnemen, 
vindt noch in art. 179h Gemeentewet, noch 
in eenige andere wettelijke bepaling st eun. 
Uit art. 230 Gemeentewet kan de onbevoegd
heid van de Prov. Staten om de toegepaste 
bepalingen vast te stellen, geenszins word~n 
afgeleid. 2 Apnl. 

- Beschikkina van den Hoogen Raad. - Art. 
128 der wet 

0

op de Inkomstenbelastina 1914, 
bepalende dat pensioenen, w_achtgelden _en 
lijfrenten, die voor het in werking treden dier 
wet zijn ingegaan, voor de eerste I 1000 
slecht~ voor de helft aan de belastin!l' zijn 
onderworpen, geldt niet voor gemee~tel\jke 
inkomstenbelastingen. Waar de dmdeliJke 
tekst van art . 243c der Gemeentewet die 
toepassing niet veroorlooft, kunnen de in het 
cassatieberoep aangevoerde gronden _eene 
beslissing in anderen zin niet r echtvaardigen. 

11 April. 
- Beschikking van den Hoogen Raad. Art. 

265f der Gemeentewet bepaalt, dat met be
trekking tot ontheffingen va~ den aansla~ in de 
plaatselijke inkomstenbelastmg de bepalmgen 
van hoofdstuk XIII der wet op d e Inkomsten
bela ting 19l4overeenkomsti~etoepassingvin
den. Dit brengt mede, dat b1J een verzoek om 
ontheffing van belasting wegens staking van 
een beroep krachtens art. 95 der wet op de 
inkomstenbelasting moet worden nag_egaan of 
door die talring het belastbaar mkomen 
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daalt beneden drie vierde van het bedrag 
waarnaar de aanslag is of wordt geregeld. 
Als belastbaar inkomen geldt e0hter niet 
datgene wat volgens d e wet op de Inkomst en
belasting als zuiver inkomen wordt aange
merkt, maar het belastbaar inkomen zooals 
het in art. 243d der Gemeentewet is omschre
ven, door namelijk het zuiver inkomen te 
verminderen met een bedrag voor noodzake
lijk levensonderhoud, in Leiden dus met 
f 500. 11 April. 

Beschikking van den Hoogen Raad. (School
geldheffing in de gemeente Apeldoorn.) Uit 
de regeling der administratieve rechtspraak 
in zake gemeentebelastingen blijkt dat, wil 
een beroep te.gen een beslissing van een ge
meenteraad toelaatbaar zijn, het slechts 
tegen één be~lissing kan zijn gericht. De 
Raad van Beroep had derhalve den belang
hebbende die zich met éèn beroepschrift t egen 
twee beslissingen van den gemeenteraad over 
verschillende aanslagen tot hem wendde 
ambtshalve niet-ontvankelijk moeten ver
klaren. Dat de Raad van Beroep ofschoon 
er twee aanslagen zijn geweest van " den 
aanslag" spreekt doet niet ter zake. 2 Mei. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 209.) 
Terech t hebben Ged. St aten geen termen aan
wezig geacht om een !angeren leeningstermijn 
dan 40 jaren toe te staan ten aanzien van 
gronden, die niet tot bouwterrein, doch voor 
den openbaren dienst zijn bestemd, dus gron
den, die niet verhandelbaar zijn en geen ver
koopwaarde hebben . /i Mei. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet, art. 
114bis.) Ged. Staten hebben ten onrechte hun 
goedkeuring onthouden aan een raadsbe~luit 
tot w~jziging van een verordening krachtens 
art. 114bis, nu hun bezwaren niet zijn gericht 
t egen de bij dat besluit gestelde regelen, in 
art. 114bis bedoeld, 1!1aar hun weigering berust 
op overwegmgen die daaraan vreemd zijn. 

9 Mei. 
- Beschikking van den Hoogen Raad. (Straat

belastingen der gemeente Haarlem.) Waar de 
Raad van Beroep in overeenstemming met de 
houding der gemeente heeft vastgesteld dat 
een zekere weg, het Tuinlaantje, niet is een 
openbare weg, kan de gemeente daartegen 
niet met vrucht in cass1itie komen. - Ambts
halve cassatie, daar de eenige door den Raad 
van Beroep aangenomen omstandigheid, dat 
de openbare land- of waterweg slechts kan 
worden bereikt over aan anderen toebehoo
rende perceelen, niet voldoende is, om aan te 
nemen, _dat e_en eigendom niet gelegen is in 
de onm1ddelluke nab1Jhejd van een land- of 
waterweg. 9 Mei. 

- _Beschikking van den Hoogen Raad. (Zake
luke Bedr1Jfsbelasting - Staatsboschbeheer.) 
De Raad van Beroep heeft uit de geschiedenis 
der wet, waarbij h_etstaatsboschbeheerclestij ds 
als staat,sbedr1Jf m den zin van de wet van 
16 Februari 1912, S. 85, was aangewezen, 
alsmede uit het feit, dat het bebosschen een 
bedrijf is dat naar zijn aard bestemd is ::im, zij 
het clan ook na een lang tijdsverloop, winst af 
te werpen, afgeleid, en ook kunnen afleiden, 
dat het staatsboschbeheer het behalen van 
winst_ beoogt. - Deze beslissing is, als van 
fe1teq1ken aard, in cassatie onaa.ntastbaar. 

16 Mei. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Alg. Pol. 
Verord. van Amsterdam art. 140 : A. B. 
art. ll.) H et door den Kantonrechter bewezen 
verklaarde feit , dat de verdachte zich ge
schaard heeft in de rij voertuigen en motor
rijtuigen, die aan de rechterz~jde van den weg 
wachtten op de Gemeente-veerpont, varende 
van de De R uijterkade naar den Buiksloter
weg, kan niet anders worden verstaan dan a ls 
inhoudende, dat de verdachte daar ter plaatse, 
d. ,v. z. ter plaatse, waar de rij rijtuigen voor 
de heen en weer varende veerpont gevormd 
was en wachtte, gekomen was. (Anders Concl. 
Adv.-Gen. ). - De bepaling van art. 140 der 
Alg. Pol. Verord. van Amsterdan kan niet zóó 
beperkt worden opgevat, dat a lleen de be
stuurder, die tot aan de aanlegplaats is voor
gereden, verplicht zou zijn zich op de voor
geschreven wijze in de r ij te plaatsen, doch 
enkel in dezen zin, dat ook zij, die bij een be
staande wachtende file zich aansluiten, aan 
die verplichting zijn onderworpen. - Ver
nietiging van het bestreden vonnis. 29 Mei. 

- Beschikking van den Hoogen Raad. (Na
vordering van plaatselijke inkomstenbelasting 
in de gem eente Muntendam.) H et eerste lid 
van art. 267 der Gem eentewet laat de regeling 
der navordering van gemeentebelasting over 
aan de gemeente, beha lve wanneer het betreft 
de plaat selijke inkomst enbelasting. Hier
omtrent geldt volgens art. 267, 2de lid, dat op 
navordering de bepalingen van hoofdstuk XI 
d er wet op de inkomstenbelasting overeen
komstige t oepassing vinden. - E en gemeente
verordening die omtrent de navordering van 
deze belastingen bepalingen inhoudt die met 
hetgeen in bedoeld hoofdstuk XI is bepaald 
niet in overeenstemming zijn, kan derhalve 
niet worden toegepast en is onverbindend. 

30 Mei. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Art . 128 

A.P. V. Vinke- en Waverveen verbiedt ter 
bescherming van de komkommerteelt het 
houden van bijenkorven met uitvliegende 
bij en). - In een landelijke gem eente kunnen 
maatregelen, die gevaren voor den oogst of de 
bewerking kunnen afwenden, zoozeer de be
langen der ingezetenen, die in d en landbouw 
of de kweekerij hun bestaan vinden, betreffen, 
dat bii hare toepassing het belang van de in 
die gemeente levende gem eensèhap betrokken 
is. De verordening kan naar haren aard de 
huishouding der gemeente betreffen. - De 
vraag of de maatregel goed gekozen is en of 
daardoor wellicht een ander 1ilgemeen belang 
wordt geschaad, staat niet t er beoordeeling 
van d en rechter. 4 Juni. 

- Beschikking van den H oogen Raad. (Fo
rensenbelasting - Beteekenis van de artt. 
243c en 243g der gemeentewet.) Wanneer een 
inspecteur een aanslag over zeker belasting
jaar in de forensenbelasting vaststelt, moet hij 
tot grondslag van den aanslag nemen het 
zuiver inkomen, zooals dat door zijn ambt
genoot bij d e vaststelling van d en aanslag in 
de rijksinkomstenbelasting is aarn;enomen. 
Wanneer dit niet geschiedt , kan de belasting
plichtige tegen den hem opgelegden aanslag in 
de forensenbelasting opkomen, daar men dan 
te doen heeft met een bezwaar , van den aan
slag in de rijksbelasting onafhankelijk. Wan
neer echter de inspect3ur aan dezen eisch heeft 
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voldaan en het zuiver inkomen voor de 
forensenbelasting op hetzelfde bedrag is be
paald als voor de rijksinkomstenbela,sting is 
geschied, is terecht de belanghebbende, die 
beweerde dat dit inkomen op een ander, lager 
bedrag moest gesteld worden, in zijn bezwaar 
niet-ontvankelijk verk laard. 13 Juni. 

- Kon. B. (Werkforens.) De functie van Secre
taris van de Vereeniging H et Friesche R und
vee-Stamboek aangemerkt a lsxiene betrekking 
in den zin van a rt . 244a, l • lid, 3• der Gemeen
tewet. 14 Juni. 

- K oninklijk Besmit. (Woonforens.) Woon
schip in bezit met een mede-eigenaar , zon
der dat gebleken is, dat de appellant 
k rnchtens eene of meer overeenkomsten 
met zijn mede-eigenaar de beschikking over 

· het schip gedu.rende meer dan 90 dagen van 
het belastingjaar heeft verkregen, terwijl 
evenmin is gebleken, dat gedurende meer dan 
90 dagen door den appellant of zijn gezin in 
het schip nachtverblijf zou zijn gehouden. 

14 Juni. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Artt. 109a 

A. P . V. Huizen , 135 Gemeentewet, 626 B. W. 
Kampeerverbod.) H et kampeeren in den zin 
der -verordening der gemeente Huizen kan, 
ook indien dit plaats heeft op aan par t icu
lieren toebehoorende terreinen, de openbare 
orde, zedelijkheid en gezondheid raken. -
De Gemeenteraad heeft het kampeerverbod 
dus bevoegdelij k vastgesteld . - H et verbod 
is niet in strijd met art . 625 B. W. 25 Juni. 

- Arrest vaP den Hoogen Raad. (Voorbijr.ijden 
van stilhoudende tramrij tuigen - artt. 83, 
§ 3, sub k, Tramwegreglement , 1, 4, 8 Locaal
spoor- en Tramwegwet, 7 Motor- en R ijwiel
wet (oud), 6 Motor- en Rij wielreglement, 
18 A.P. V. Arnhem.) Art . 83, § 3, sub k, van 
het Tramwegreglement regelt , zij het op 
eenigszins andere wijze, hetzelfde onderwerp 
als art . 18 der Arnhemsche P olitieverordening, 
echter alleen voor zoover betreft de spoor
wegen met uitzondering van die waarop geen 
ander vervoer plaats heeft dan personen
vervoer binnen een gemeente. - Ar t. 18 
A. P. V. hield t en aanzien van laatstbedoelde 
wegen op te gelden. - Bij het bestreden 
vonnis is verzuimd t'3 onderzoeken of de voor
bijgereden motorwagen dienst deed op een 
locale personen-tramlijn. - (Anders de P .-G. 
omdat het Tramwegreglement niet op het 
geheele tramwegnet binnen de gemeente 
Arnhem van toepassing is.) - De P.-G. 
bovendie.1-: 1°. Art . 7 Motor- en Rijwiel
r eglement voorziet n iet in het punt door de 
verordening geregeld - 2°. Het verweer van 
verdachte is slechts ontkenning van het te 
laste gelegde, zoodat het geen wr,erJegging 
behoeft. 25 ,Juni. 

- Besluit tot ong"grond verklaring van het 
beroep van den Raad der gemeente Opster
land, ingesteld t egen een bes luit van Ged. 
Stat en van Friesh nd van 22 Juni 1927 
N°. 106 2de afd. F ., waarbij go"dkeuring is 
onthouden aan het besluit van den Raad dier 
gemeente van 1 Februari 1927, N°. 20c, tot 
wij ziging der gemeentebegrootinir voor het 
dienstjaar 1927. S. 239. 2 Juli. 

- Kon. B. (Gem.wet art . 207.) Aan een ge
meentebegrooting kan in geen geval goedkeu
ring worden verleend, wanneer daarin het 

evenwicht tusschen de plaatselijke inkomsten 
en uitgaven ont breekt. 2 ,Juli. 

- Koninklijk besluit , betreffende de strekking 
van art. 58 Gem.Wet. 2 Juli. 

- Kon. B. (Gem.wet art. 194c.) Het ingebruik 
geven van tot den openbaren dienst bestemde 
t,igendommen - mat name het t er beschikking 
stellen van loka len aan eene vereeniging voor 
bijzonder onderwij s krachtens de L. O.-wet 
1920 - is niet eene burgerrechtelijke handeling, 
die krachtens art . 194e zou zijn onderworpen 
aan de goedkeuring van Ged. Staten. 2 Juli 

- Kon.B. (Gem.wetart .207.) H etbrengenvan 
de opbrengst van 1· aarlijksche veen verpachtin
gen in haar gehee ond er de gewone middelen 
kan niet worden t oegestaan en de begrooting, 
waarbij zulks is geschied, kan niet worden 
goedgekeurd. Wel mag, waar gebleken is dat 
de veenlanden na ontvening geen waarde
loos bezit zullen opleveren, doch na aanwen
ding van kosten geschikt kunnen worden 
gemaakt voor bouw- en weiland en , ·oor 
tuingrond, een deel van bedoelde opbrengst 
onder de gewone middelen worden gerang
schikt , wanneer een ander deel, overeenko
mend met, de waardevermindering der landen 
ten gevolge der ontvening, op den kapitaal
dienst wordt gebracht. 2 Juli. 

- Wet, tot wijziging van de Kieswet, de P ro
vinciale Wet en de Gemeentewet. 

S. 288. 21 Juli. 
- K on. B. (Gem.wet art.207.) Ged. Staten 

hebben terecht goedkeuring onthouden aan 
een gemeentebegrooting, krachtens welke 

pensioenkorting op de salarissen der ambte
na ren zou worden toegepast , nu de geldelijke 
belooning dier ambtenaren niet te hoog is te 
achten en niet is aangetoond dat cle financieele 
toestand der gemeente deze bezuiniging eischt. 

21 Juli. 
- K on. B. (Gem.wet art . 194a .) Ged. Stat en 

hebben t en onrechte goedkeuring onthouden 
aan een besluit t ot het aangaan v,i,n een geld
leening met eeo looptijd van 10 jaar , waar die 
leening wordt aangegaan t er betaling va!1 een 
voor werp, waarvan de gebruiksduur 1s te 
st ellen op t enminste• 15 jaren. 20 Aug. 

- Besluit to_t schorsing van het bt sluit van den 
Raad der gemeente W ijk en Aalburg van 
11 Augustus 1928, strekkende tot nadere 
verlenging van den bij raadsbesluit van 
13 Juni 1928 bepaalden en bij raadi!besluit 
van 11 Juli 1928 verlengden term1Jn van 
schorsing van den heer E. Sluymers a ls 
sec:reta ris-ontvanger dier gemeente. 

S. 346. 24 Aug. 
- Yerlengd. S. 412. 31 Oct. 
- Besluit tot vernietiging van de besluiten van 

Bur!!eme ,scer en W ethouders van de ge
meente Oud-Vossemeer dd. :c.8 Maart 1928, 
waarbij aan J. M. Engelvaart en 20 anderen 
ont heffing is verleend va"l. de verplichting t ?t 
aansluiting aan het buizennet vom· hun m 
eirrendom toebehoorende en binnen 25 M 
af~tand van de buizen der drinkwaterleiding 
gelegen woningen. S. 347. 25 Aug. 

- Besluit tot vernietiging van de besluiten van 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Oud-Vossemeer dd. 28 Maart 1928, waarbij 
aan M. C. van Driel en een ander ontheffing 
is verleend van de verplichting tot aan
sluiting aan het buizennet voor hun in eigen-
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dom toebehoorende en binnen 25 M. afstand 
van de buizen der d rinkwaterleiding gelegen 
woningen. S. 34 . 25 Aug. 

- Besluit tot vernietiging van het bes luit van 
Burgemeester en \Vethouders va n de aemeente 
Oud-Voss meer dd . 28 Maart 1928, waarbij 
aan L . de Lo.ter ontheffing is verleend v0,n de 
verplichting tot aansluiting aan het buizennet 
voor een hem in eigendom toebchoorende en 
binnen 25 Meter afstand van de buizen der 
drinkwaterleiding gelegen woning. 

S. 349. 25 Aug. 
- Besluit .tot schors ing van een besluit van 

burgemeester en wethouders der gemeente 
Rij ssen dd. 23 J uli 1928 tot het gela ten aan 
den kcurmee ter, hoofd van dienst, A. A. 
Bosch t,e Rij sen, om van st ond af aan nà 
slachting t e keuren ter plaatse van s lacht ing. 

S. ~50. 2'1 Aug. 
- Besluit tot wijziging van het K. B. van 12 

December 1917, S. 692, sedert gewijzigd, k >t 
uitvoering van ár tikelen der Kieswet, der 
Provinciale Wet en der Gemeentewet. 

S. 354. 27 Aug. 
- Koninklij k bes luit. Aan een krachtens 

art. 114bis der Gemeentewet va t gestelde 
verordening kan door Ged. Sta t en de goed
keuring niet worden ont houden op p;rond 
dat aan de daarbij ingestelde commissie van 
bijstand een taak wordt opged ragen, welke 
met ar t. 54 tweede lid, der Gemeentewet in 
strijd is. 30 Aug. 

- K o1;Unklij k bc~luit tot ont houd ing van goed
kenrmg aan een raadsbesluit tot ontslag van 
den secretaris der gemeente. 20 ept . 

- K on B. (Gemeentebegrooting.) Onthoudinl? 
goedkeuring op ,grond van een voorgenomen 
salarisverlaging voor één bepaa lden ambte
naar. 

26 ept. 
Beschikking van den Hoogen R aad . (Onder

houdsbelasting der gemeente E indhov E>n.) -
De omstandigheid, dat de "Bo~.ehdijk" te 
Eindhoven een weg is, die niet cloor de ge
meente Eindhoven wordt onderhouclen, ver
hindert niet t er zake van aan dien weg gelegen 
perceelen, deel uitmakende van een R jjks
krankzinnigengesticht , belasting te heffen. 
Art . 2-!2c der Gemeentewet beperkt de heffing 
ni:it tot de eigendommen, welke in de a ldaar 
omschrcv n verhouding etaan tot de openbare 
wegen in de gemeente, waarvan de kosten 
teu la8te der gemeente komen, doch veroor
looft ook om belasting t e heffen van eigen
dommen, welke in de omschreven verhouding 
staan tot a lle openbare wegen in de gemeente 
zonder onderscheid. - Waar vaststaat, dat 
in hot hier bedoelde Rjjkskrankzinnigen
gestioht aan pa tiënten, die het kunnen betá len 
f 900 voor verpleegkost en worden berekend, 
waarmede dJ Raad kennelijk heeft wj llen vast
stellen , dat in het gesticht ook patiënten ver
pleegd worden, die de vergoeding betalen, 
welke de kosten dekken der door hen genoten 
verpleging, heeft men niet te doen met eene 
instelling uitsluitend dienende tot instelling 
van weldadigheid, a l ma~ het dan ook eene 
instelling z(jn , d ie een maatschappelijk nuttig 
werk beoogt. 26 ept . 

- Beschikking van den Hoogen Raad. (Ge
meentelijke Inkomstenbelasting t e Maastricht 
- Beteekenis van a rt. 265h der Gemeentewet.) 

H erzienin11: of aanvulling van een aanslag, 
welke art. 2651, der Gemeentewet in bepaalde 
gevallen toelaat, i a lleen mogelijk t en aanzien 
van een aanslag, die nog bestaat en ni t t en 
aanzien van een vernietigden aanslag. Waar 
belanghebbende's aan lag in de gemeentelijke 
inkomstenbelasting t e Maastricht, als aldaar 
zijn woonverblijf hebbende, door Ged. Sta ten 
was verniét.igd, was de Inspect eur der Direct <> 
Belastingen niet bevoegd om <lezen vernie
ti!(enden aanelag alsnog t e herzien en belang
hebbende een aan lag a ls woonforens t e 
Maa tricht op t e leggen. Daardoor werd niet 
een bestaande aanelag maar de aanslag
regeling herzien. Ook u it de geschiedenis 
bl ijkt de onjuistheid van des [nspecteurs 
opYatting. 26 ept. 

- Kon. B. (Grondwet a r t. 70. ) De Kroon kan 
niet krachtens ar t. 70 geven de beslissing in een 
geschil t usschen een gemeente en een college 
van Ged. Staten, optredend niet a l ver
tegenwoordiger der provincie, doch a ls orgaan 
dat zelfstandig bela t is met het houden van 
toezicht op het fi nancieel beheer der gemeente. 

15 Oct. 
- Beschikking van den Hoogen R aad. (Wegen

belasting der Gemeente Apeldoorn.) -
Art. 242c der Gemeentewet, in verband met 
art. 1, 20 lid, der Verordening op de heffing der 
wegbelasting in de gemeente Apeldoorn. -
Wanneer art. 242r. der Gemeentewet aan de 
gemeenten de bevoegdheid verleent om ffin 
wegbelasting te heffe,:i stelt het tevens de~ 
eisch, dat gebouwde eigendommen en daarbJJ 
behoorende erven, ter zake waarvan belasting
heffing plaats grijpt , aan openbare land- en 
waterwegen moet en belenden of in de on
middellijke nabijheid daarvan moeten gelegen 
zijn. - Hieruit volgt , dat een gemeente
verordening niet panden, die ao.n boven
vermelden eisch nirt voldoen, in de belasting 
ka n betrekken. Art. 1, laat st e lid, van de 
Apcldoornsche verordening, zooa ls dat in 1927 
i8 gewijzigd, mi$t daarom verbindende kracht., 
voor zooverre het per<1eelen, die niet in de 
onmiddellijke nabijheid van openbare la nd
of waterwegen zij n gelegen, t och in de on: 
middellijke nabij heid gelegen acht., mits ZIJ 

slecht op een afsta nd va n ten hoogste 100 
meter van een openbaren land- of waterweg 
zij n gelegen. - De rechter za l in ieder aan 
zij n oordeel onderworpen geva l naar om
standigheden hebben te beoordeelen of de 
afs tand tusschen perceel en weg voldoende 
beperkt is om de onmiddellijke nabij heid niet 
uit te sluiten. 17 Oct. 

- Besluit tot schorsing van het beduit van den 
raad der gemeente Zelhem d.d. 17 Au crustus 
1928, houdende vastHtPlling eener verordening 
op_ de winkelsluiting. S. 408. 24 Oct . 

- K on . B. (Gem. wet art. 19<lc.) E en raadsbe
~lnit tot vervreemd.in!! van klokken nit een 
carillon , die zirh op het t ijd , ti p dat de R aad tot 
hare vervreemding be, loot, nog op harfl plaats 
in den toren bevonden, t rekt t ot vervreem
rling van onroerend goed . zoodat daarop de 
"Oedkeurin cr van God . Staten wordt verei,cht . 
De mo!(elij kheid dat de klokken ten aanzien 
waarvan bedongen was, dat zij in Nederland 
zullen worden geplaat t , voor Nederland 
t eloor zullen gaa n, wa nneer de overeenkomst, 
op de nakoming waarvan de _ ed. K lokken-
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en Orge!raad zal toezien, niet wordt nage
leefd, i geen aanleiding om de goedkeuring 
aan het raadsbesluit te onthouden. 25 Oct. 

- Beschikking van den Hoogen Raad . (Wegen
belasting in de gemeente Hemelumer-Olde
phaert en Noordwolde.) - Een bepaling 
in de verordening op de wegenbelasting der 
gemeente Hemelumer-Oldephaert en Noord
wolde, krachtens welke van • uitwonende 
natuurlijke personen een hoogere , belasting 
wegens het recht op genot ,an onroerende 
goederen gevorderd wordt dan van ingeze
tenen, is in strijd met art. 242c der Gemeente
wet en dus niet verbindend. - Onjuist is het 
betoog in het cassatiemiddel, dat art. 11 der 
wet van 15 Mei 1829, S. 28, dat den rechter 
verbiedt de deugdelijkheid, gepastheid of 
billijkh<>id te beoordeelen, een Raad van 
Beroep zou verbieden de vraag t e beoor
deelen of een voorschrift in eene gemeentelijke 
belastingverordening in str~jd is met de wet. 
Het vaststellen van de beteekenis die aan een 
voor chrift eener gemeentelijke verordening 
is te hecht~n behoort tot de taak van den 
rechter en wanneer beweerd wordt, dat een 
voorschrift niet verbindend zou zijn, zal dit 
moeten worden nagegaan en hieromtrent eene 
beslissing worden genomen. 31 Oct. 

- Beschikking van den Hoogen Raad. (Fo
rensenbelaating. Beteekeris van art. 265e der 
Gemeentewet.) - De bet 3ekenis van art. 
265e, lid l en 2, dJr Gemeentewet is, dat het
geen ten aanzien van den aanf'lag in de Rijks
inkomstenbelasting beslist is, ook geldt voor 
de gemeentelijke inkomstenbelasting en zulks 
onverschillig of de aanslag in de gemeentelijke 
inkomstenbelasting tegelijk met dien in de 
rijksinkomstenbelasting is tot stand ge
komen dan wel afzonderlijk. - De Hooge 
Raad ten principale recht doende is niet 
bevoegd om, gel tik belan~hebbende wilde, 
den aanslag in de gemeentebelasting te Am
sterdam (forensenbelasting), die op twee 
derden van den aanslag over een vol jaar was 
vastgesteld, op één derde terug te brengen, 
op grond dat de belanghebbende, die te Groes
beek woonde, beha lve te Amsterdam ook te 
Nijmegen werkforens zou zijn. I=ers geldt 
het hier de vraag of art. 245~ der Gemeente
wet toegepast moet worden en daarover is de 
rechter ingevolge art. 265 onbevoegd te 
beslissen. - Een door den Minister van 
Financiën ingesteld cassatieberoep iR ont
vankelijk, ook a l heeft de :Minister zich be
paa ld tot het noemen van eenige artikelen, 
die geschonden zouden zijn, zonder de gron
den die die zienswijze rechtvaardigen aan te 
geven. Immers is voor een beroepschrift in 
cassatie niet de eisch gesteld, dat het met 
redenen omkleed zou zijn. - Een incidenteel 
cassatieberoep in cassatie is in de cassatie
procedure, zooals de wet van 19 December 
.L 914, S. 564., die ,-oorschrijft, niet bekend. 

31 Oot. 
- Koninklijk besluit. (Gemeent~vet art. 244a.) 

1 ndien iemand in een gemeente zijn land
bouwbedrijf persoonlijk uitoefent, maakt h it 
feit, dat op zijn land aanwezig is een uit
sluitend als ben;plaats en a ls schaftlokaal 
voor zijn arbeiders dienend schuurt,je, hem 
niet tot werkforens. 2 Nov. 

- Anest van den H oogen Raad. Art. :34, 2de 

lid d.,r straatpolitieverordening der gemeente 
Maastricht, waarbij gehee1 a lgemeen wordt 
verboden het op den openbaren weg vertoo
nen van borden, voor,.ien van eenig drukwerk 
van een zekeren inhoud, mist, als in strijd 
met art. 7 der grondwet, verbindende kracht. 

5 Nov. 
_ Arrest van den Hoogen R:1ad. (Verord. 

op de winkelsluiting voor Dordrecht art. 5.) 
De in art. 5 der Verord. op de winkels! iting 
voor Dordrecht voorkomende woorden "ver
koopen" en "ten verkoop aanbieden" luiden 
geheel algemeen en omvatten der)ialve mede 
het plegen dier handelingen door middel 
van een automaat. De bedoeling om de be
teekenis dier woorden te beperken tot een 
persoonlijk optreden hij genoemde han
deling3n is niet in de verordening tot uiting 
gekomen. Ook a l zou zulk een beperking in de 
bedoeling van den gemeenteraad hebben 
gele"en, dan zou deze bedoeling nimmer in de 
plaats kunnen treden van de duidelijke be
woordingen der verordening. 12 Nov. 

- Koninklijk besluit. {Gemeentewet Art. 
114bis). Een raadsbesluit tot het aangaan 
van een rekening-courant-overeenkomst, met 
een bankinstelling tot regeling van het op
nemen en beleggen van kasgelden is inge- • 
volge art. l 14bis onderworpen aan de goed
keuring van Ged. Staten. Terecht Z\Jn deze 
van oordeel, dat bij het verstrekken van een 
onderpand in effecten, welke niet in de beurs
noteering voorkomeu, niet te beoordeelen 
valt, of deze naar hunne reëele waarde vol
doenden waarborg geven voor de bij de bank 
in daposito gegeven gelden der gemeente, en 
voorts dat bij eventueele moeilijkheden met 
de bankinstelling de gemeente het ri~ico . 
loopt, met het verzi lveren van dcrgel\11!:e 
fondsen, niet o' niet dan tegen aanmerkehJk 
verlies te kunnen slagen. 13 Nov. 

- Be5chikking van den Hoogen Raad. (Ge
meentelijke inkomstenbela.,t-ing te Schiedam.) 
Waar belanghebbende had beweerd, dat 
hij in de gemeente Schiedam: niet in de plaat
selijke inkomstenbelasting kon worden aan
geslagen, daar hij niet aldaar zijn hoofclver
bl~jf had noch 90 dagen aldaar had vertoefd, 
hebbende hij zijn woonplaat9 naar Baltimore 
verlegd voor den aanvang van het belaat ing
jaar, had men te doen met een geschil waar
omtrent art. 265e der Gemeentew t de be
slissing opdraagt aan Koningin of Gedepu
teerde Staten. - Ten omechte heeft de Raad 
van Beroep den belanghebbende in zijn 
beroep niet-ontvankelijk verklaard. Hij was 
niet-ontvankelijk in zijn verzoek tot ver
nieti"ing van den aanleg door hem tot den 
I nsp~cteur der Directe Belastingen gericht. 
Deze, en dus de Raad van Beroep in hooger 
beroep, had hem in zijn bezwaarschrüt niet
ontvankel\jk moeten verklaren. 14 Nov. 

- Beschikking van den H oogen Raad der 
Nederlanden. (Straatbelastjng der !!'emeente 
Hillegersberg.) - Art. 242c der Gemeente
wet. - Wanneer in art. 242c der Gemeente
wet en in art. 1 der betrokken gemeentelijke 
belaatinrrverordening de eisch wordt gesteld, 
dat de ~betrokken perceelen, zal belasting 
kunnen geheven worden, in de onmiddellijke 
nabijheid van een openbaren land- of water
weg zijn gelegen, is noodig dat er tusscheP het 
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betrokken perceel en den wag een onmiddellijk 
verband bestaat, dat is dat die openbare weg 
voor dat perceel den toegang tot het openbaar 
verkeer ontsluit. 14 Nov. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Hinderwet 
art. 2 VU). Van Rtrjjd tusschen art. 67 der 
VerorcJ., verbiedende o.a. mest (stalmest in 
stallen uitgezonderd) te verzamelen of . t e 
bewaren •enzjj met vergunning vari B. en W., 
en de bepalingen d'er Hinderwet, ook voor
zoovc·r die bt>treffon hei in werking brengen of 
houden van inrichtingen, bestemd tot het 
bewaren van mest, kan geen sprake zijn, 
omda.t de Hinderwet nergenz het stellen van 
een algemeen gemeentelijk verbod tot het 
bawaren van mest, gebiedt, terwjjl art . 67 
blijkens de uitdrukking .,onverminderd de 
bepalingen der Hinderwet" zijn werking uit
drukkel\i k tot hetgeen met dia bepalingen 
vereenigbaar is beperkt. Uit de bewering dat 
art. 67 zou betrefft>n een onderwerp, waarin 
reeds door de Hinderwet is voorzien, volgt 
niet het bestaan van strijd tusschen dat 
artikel en de Hinderwet, terwijl van onver
bindbaarheid van art,. 67 geen sprake is , daar 
art. 67 nà de Hinderwet is vastgesteld. -
Ook is art. 67 niet in strijd met :1rt. 625 B. W. 

19 Nov. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 

244lt.) Toepasselijkheid van 3° van het artikel 
tan aanzien van h et bestuurslid eener Coöpe
ratieve landbouwvereeniging die in het bij 
zonder belast is met het controleeren van het 
landbouwbedrijf der vereeniging;, h 3twelk 
hij ter uitoefening van die functie, geregeld 
bezoekt. 21 Nov. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (A. P . V. voor 
's-Gravenhage art . 199; Sv. art. 360.) rArt. 
199 A. P. V. voor 's-Gravenhage verbieat in 
de uitoefening van het beroep aan een kind 
beneden de 14- jaren tabaksartikelen te ver
koopen of op eenige andere wijze te verstrek
ken.] - De telastleaging, waarbij eerst alge
meen is gesteld "verstrekken" en vervolgens 
dat het verstrekken plaats vond door ver
koopen d. i. leveren krachtens koopovereen
komst, is duidelijk en de nadere preciseering 
is niet in strijd met de voorafgaande alge
meene omschrijving. - Onder "verstrekken" 
is niet slechts te verstaan overgave van hand 
tot hand, maar daaronder is begrepen elke 
le,ering ingevolge koopovereenkomst. - Uit 
eenerzijds het plaatsen van een automaat zoo
danig dat ieder gegadigde zich den inhoud 
daarvan kan verschaffen door het werpen van 
geldstukken en anderzijds uittrekken der 
pakjes, kan zeker worden afgeleid, dat ver
dachte de pakjes verkocht. Het is onver
schillig of de verkooper rechtstreeks tot het 
verkoopen medewerkt dan zich daartoe van 
een automaat bedient. De bewering dat zou 
zijn aangenomen een handeling van een ma
chine buiten den wil van een physiek persoön 
werkend mist feitelijken grondslag. Ovflrigens 
is art. 47 Sr. niet geschonden door den ver
dachte als dader van het verkoopen aan te 
merken ook al is daart-oa de medewerking 
van een ander vereischt. - Aan het op de 
automaat voorkomend opschrift "personen 
beneden de 14 jaar mogen geen gebruik 
maken van deze automaat" he 3ft de Rb. niet 
zoodanig gewicht gehecht, dat naar haar 

oordeel daardoor de wilsuiting van requirant 
t . o. v. kinderen beneden de 1± jaar, werd 
uitgesloten. In deze feitelijke beslissing was de 
Rb. vri,i. 26 Nov. 

- Beschikking van den H oogen Raad. Aan 
den eisch van "onmiddellijke nabijheid", ge
steld in art. 242r, Gem.wet en in art. 1 van 
genoemde verordening, is slP.rhts voldaan, 
wanneer de openbare weg, welke op korkn 
afstand van het perceel gelegen is, voor dat 
perceel tevens den toegang tot het openbaar 
verkeer ontsluit. :18 Nov. 

- Beschikking van den Hoogen Raad. (Za
kelijke belasting op het bedrijf in de gemeente 
Arnhem). - Waar het gemiddeld aantal 
arbeiders die in een bedrijf werkzaam zijn 
- art. 2l2e der Gemeentewet - niet is een 
mathematisch vaststaand getal doch a ileen 
langs verschillenden weg en alleen bij bena
dering kan worden berekend heeft de ge
meentelijke wetgever de vrijheid eigen in
zichten en behoeften bij die benadering te 
volgen, mits daarbij het begrip "gemiddelde" 
niet uit het oog wordt verloren. - Art.. 242e 
der Gemeentewet verbied t niet de belasting 
voor laag bezoldigde arbeiders op een geringer 
bedrag te stellen dan voor anderen. - Uit
oefening van een bedrijf binnen eene ge
meente is niet noodzakeljjk beperkt tot het 
verricht-en van werkzaamh,den binnen die 
gemeente maar kan ook omvatten werk
zaamheden, welke geheel of gedeeltelijk 
daarbuiten vallen. 28 Nov. 

- Beschikking; Yan den Hoogen Raad. (Ge
meentelijke beht.sting op openbare aankon
digingen t e Arnhem). - Waar art. 1 der 
betrokken gemeenteverordening 5pr .ekt van 
,,alle aankondigingen van welken aard ook, 
binnen de gemeente Arnhem aangebracht op 
plaatsen zichtbaar voor het po.bliek" vallen 
daarond er ook aankondigingen door middel 
van een projectie-lantaarn. Ten onrechte 
wordt. betoogd, dat de uitdrukking "aan
brengen" taalkundig zóó begrensd zou zijn, 
dat deze wijze van aankondiging is uitge
sloten. - Onder openbare aankondigingen 
zijn zeker begrepen aankondigingen, diJ aan
gabracht zijn op plaatsen zichtbaar voor het 
publiek. - Noch art. 1 der betrokken ge
meenteverordening, noch art. 2400 der 
Gemeentewet stellen als voorwaarde, dat de te 
belasten aankondiging aan een ieder koste
loos moet geschieden. De omstandigheid, 
dat de aankondigingen in quaestie in den 
regel slechts zichtbaar zijn voor hen, die 
tegen betaling van entree toegang hebben 
verkregen tot de zaal waar men op een 
projectiedoek de aankondiging kan waar
nemen, verhindert niet dat men hier te doen 
heeft met een "open bare" aankondiging. 

28 Nov. 
-· Beschikking van den Hoogen Raad. (We

genbelasting in de gemeente Voorhout). -
Al is een gemeenteraad bevoegd om voor 
wegenbelasting een gedifferentieerd tarief 
vast te st,ellen, zoo gaat deze vrijheid niet 
zóóver. dat men een zakelijke belasting als 
de wegenbelasting geheel van karakter zou 
mogen doen veranderen door daarin een 
per oonlijk element in te schakelen door de 
belasting te verdubbelen voor belasting
plichtigen die bij den aanvang van het bela5-
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tingjaar hun hoofdverblijf buiten de ge
meent"l hebben of wier zetel op dat oogcn':ilik 
buiten de gemeente i• gevestigd. - Ten 
onrechte heeft de Raad van Beroep aange
nomen, dat in het onderhavig geval van de 
te Sassenheim gevPsti!!de naamlooze vennoot
schap g<>en wegenbela~ting moch~ worden 
Jpheven. - Op de naamlooze vennootschap 
had hetzelfde belastingtarief moeten worden 
toegepast als op soortgelijke in de gemeente 
Voorhout hastr zetel hebbende naamlooze 
vennootschappen. 28 Nov. 

- Rondschrijven van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw stan Heeren 
Bnrgemeesters, betreffende benaming van 
straten, enz. 3 Dec. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Drankwet 
-art. 7; Gemeentewet art. 135). [Art. 1 Gem.-
Verord. Leeuwarden verbiedt in de vergun
ningslocaliteit of in een open aanhoorigheid 
van het huis, waarin zich de vergunnings
localiteit bevindt, op Zondagen en Christelijke 
feestdagen sterken drank aanwezig te hebben 
in voorwerpen van minder dan 3 d.L. in
houd.) - De Gemeenteraad ontleent aan 
art. 135 Gemeentewet de bevoegdheid veror
deningen te maken, betrekking hebbende op 
vergunningslocaliteiten, ook a l betreffen die 
verordeningen onderwerpen niet genoemd in 
art. 7 Drankwet. - Het genoemde verbod 
- strekkende om het gebruik van sterken 
drank op de bepaalde dagen tegen te gaan -
bevat ongetwijfeld een voorschrift in het 
belang der openbare orde en zede)jjkheid. 
Hieraan doet niet af, dat het verbod in zijn 
a lgemeenheid ook geldt op dagen en uren, 
waarop bedoelde localiteit is gesloten, daar 
deze liierdoor haar a lgemeen karakter van 
voor het publiek toegankelijk te zijn, niet 
verliest. - De grief al zou het verbod mede 
betrekking hebben op open aanhoorigheden, 
die zelve niet voor het publiek toegankelijk 
zijn, kan niet tot cassatie leiden, daar het 
verbod betr. de vergunningslocaliteiten en 
dat betr. de open aanhoorigheden niet als 
éPn ondeelbare wilsuiting van den wetgever 
zijn te beschouwen, zoodat, ook indien laatst
bedoeld verbod verbindende kracht zou mis
sen, dit nog niet het geval behoeft te zijn 
met eertsgenoemd verbod. - Goncl. Adv.
Ge.n. bovendien . I. c. kunnen geen andere open 
aanhoorigheden bedoeld zijn, dan die waar
voor ino-evolge art. 24 Drankwet de vergun
ning g.;Idt en welke toegankelijk zijn voor 
bezoekers. 3 Dec. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (A. P. V. 
voor Hillegersberg art . 67 ; Gemeentewet art. 
135.) [Dit artikel verbiedt varkens, 
schapen, geiten, konijnen of pluimgedierte te 
hebben of hokken hiervoor geplaatst. te heb
ben op plaatsen waar dit voor anderen hin
derlijk is, of dit voor de openbare gezondh,iid 
of zindelijkheid nadeelig is.] - De Kanton
rechter kon uit den inhoud der bewijsmidde
len afleiden, dat het hebben van eenige hok
ken met ongeveer 32 varkens ook voor ande
ren dan de getuigen en met name voor de 
bewoners der genoemde laan hinderlijk was. 
- Van onverbindbaarheid van art. 71, 2° 
A. P. V. voor Hillegersberg op grond van 
strijd met de artt. 625 B. W. of 152 en 153 
Grw. is geen sprake. - Het hebben van var-

kens op plaatsen, waar dit voor anderen 
"hinderlijk" is - zijnde hierbij ken)jjk te 
denken aan hinderlijkheid voor de geheele 
omgeving -, kan raken het huishoudelijk 
belang der gemeente. (Anders Concl. Adv.
Gen.). - Ten onrechte is betoogd, dat de 
bedoelde bepaling elke territoriale begren
zing zou misaen, omdat zij a ls deel uitmakend 
van de A. P. V. voor Hillegersberg alleen voor 
die gemePnte is gegeven. 3 Dec. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 207.) 
Onthouding van goedkeuring aan een gemeen
t ebegrooting moet zijn gegrond op bezwaren 
tJgen de begroolmg. Bezwaren, die betrek
kin/? hebben op het beleid van den gemeente
raad, buiten de begrooting om, (i c. de 
handhaving van den directeur der gasfobriek, 
die zich had schuldig gemaakt aan het aan
nemen van steekpenningen), mogen niet 
leiden tot het onthouden van die goedkeu
ring. - H et. betoog van Ged. Staten, dat 
het geheele beleid van het gemeentebestuur 
aan hun controle zou zijn onderworpen, is 
onjuist. Dat college kan zijn goedkeuring 
op grond ,an bedenkingen tegen het finan
cieel beleid niet aan -de begrooting onthou
den, indien uit, cl.ie begrooting van strijd met 
het algemeen financieel belang der gemeente 
niet b1ijkt. 7 Dec. 

- Beschikking van den Hoogen Raad. (Zake
lijke belasting op het bedrijf in de gemeente 
Ubbergen.) Geen wetsvoorschrift verbiedt 
den gemeentelijken wetirever aan eene belas
tingverordening terugwerkende kracht te 
verleenen, ook niet over een reeds geheel 
verloopen jaar. 12 Dec. 

-- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. artt. 
131, 139; Sv. art. 359.) De plaats, waar een 
publiek.rechtelijk lfrhaam als de Raad eener 
gemeente vergadert, is een voor den open
baren dienst bestemd lokaal. Met de strek
kino- van art. 139 Sr. is onvereenigbaa.r de 
op~tti.Pg van het begri\l "dienst", als zoude 
daarvan alleen sprake ziJn, wanneer in dienst 
van een ander werkzaamheden worden ver
richt. - Terecht is aangenomen, dat het 
publiek in het lokaal wederrechtelijk ver
toefde, daar door de schorsing de openbare 
raarlsvergadering was opgeheven, waardoor 
het recht van het publiek om in het lokaaf te 
vertoeven kwam te vervallen, zoodat het 
publiek van dat oogenblik verplicht was zich 
aanstonds op vordering van den bevoegden 
ambtenaar te verwijderen. - De ~urge
meester, voorzitter van den Raad, bliJft de 
bevoegde ambtenaar, indien aan het publiek 
na het ophouden der vergadering of wel na 
opheffing der openbaarheid, wordt gelast 
zich te verwjideren. - De opruiing geschied
de i. c in het openbaar, daar, ook al was de 
vergadering geschorst, zoolang het publiek 
zich nog niet had verwijderd, de tot dat pu-

- bliek gesproken woorden moeten geacht 
worden· t e zijn gesproken in het openbaar in 
den zin van art. 131 Rr. - De motiveering 
der straf "met het oog op den persoon van 
den verdachte" beteakent, dat de rechter 
rekening houdt met den indruk van verdach
te's persoonlijkheid ter zitting verkregen, ter
wijl de mededeeling van bepaalde feiten, 
waarop die indruk steunt, door de wet niet 
wordt vereischt. 17 Dec. 
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. - Arrest van den Hoogen Raad. (Gemwet. 
n,rtt. 71, 143, 179.) De aard van de aan den 
Raad bij art. 14:J Gem.wet opgedragen taak 
brengt mede dat hij in ieder geval, waarin de 
vraag omtrent het voeren van een rechts
geding zich voordoet, afzonderlijk waardeere 
en beslisse. De raad komt zijn wettelijken 
plicht niet. nn,, wanneer hij e.m besluit neemt 
tot. hP,t voeren, in voorkomende gevallen van 
n,lle rechtgedingen van een zeker type. Daar
bij worden dus de vragen die in de toekomst 
omtrent het voeren van een p roces van dit 
type rij7,en, geheel buiten de beoordeeling 
van den Raad geln,tP.n. - Vonnissen in hoo
ger heroep en in eersten aanleg gewezen ver
nietigd en de burgemeester q.q. alsnog niet
ontv. verklaard. - Adv.-Gen. Berger boven
clien : Ook de grief dat het besluit van den 
Raad in voorkom"lnde gevallen de beslissing 
aan B. en W. laa.t, is gegrond. Hier is ver
hoden delegatie aanwezig. Of het voeren 
van het eding in het belang der gemeente 
is, staat niet ter beoordeeling van den rech
ter. 20 Dec. 

- Koninklijk besluit. Een door Burg. en 
Weth. krachten8 art. 265i dar Gemeentewet 
ingesteld beroep, ingevolge eene daartoe 
bij besluit van den gemeenteraad gegeven 
algemeene machtiging, is niet, ontvankelijk, 
ook a.l is na het verstrijken van den bij het 
3~. lid van geJ:?eld artikel gestelden termijn, 
b1J raadsbesluit a lsnog het inge teld beroep 
goedgekeurd. 29 Dec. 

- Besluit, betreffende instandhouding van de 
wet van 16 Februari 1912 (St-bl. n°. 85), 
zooals deze is gewijzigd bij de wet van 31 
October 1924 (Stbl. n°. 482), voor zooveel 
dit voor de afwikkeling van den dienst 1928 
noodig is. S. 536. 31 Dec. 

Zie ook : Armwezen. 
Motor- en Rijwielwet. 
()nderwijs (lager). 
Posterijen en giro. 

,, ,, Sterke drank. 
Gemeentegrenzen .- Wet, tot wijziging van de 

wet van 28 December 1920, S. 919, tot uit
breiding van de gemeente Amsterdam met 
deelen van de gemeenten We tzaan, Zaan
dam, Oostzaan, - Diemen, Ouder-Amstel en 
Nieuwer-Amstel, een gedeelte van het open 
IJ en van de Zuiderzee, benevens met de 
gemeenten Buiksloot, Nieuwendam, Rans
dm·p, Watergraafsmeer en Sloten. 

S. 165. 12 Mei. 
- Wet tot wijziging van de grens t-usschen de 

gemeenten Arnhem en Huissen. 
S. 214. 2 Juli . 

- Zie ook : Zuiderzee. 
Gemeente-verordeningen. Zie Gemeentebestu

ren. 
Geneeskundig Staatstoezicht. Besluit tot het 

bepalen van den dag, waarop de wet van 21 
April 1927, S. 91, tot regeling van de bereiding 
en het in verkeer brengen van sera en vaccins 
b.stemd voor gebruik bij den mensoh in 
werking treeedt. S. 208. 15 Juni. 

- Wet, houdende nadere voorschriften ten 
aanzien van de uitoefening der geneeskunst. 

S. 222. 2 Juli. 
- Zie ook : Tractaten. 
Giro. Zie Posterijen en - . 
Grenzen. Zie ,Gemeentegrenzen. 

Grondwet. Koninklijk besluit. (Gondwet art . 
70). De Kroon kan niet krachtens art. 70 
geven de beslissing in een geschil tusschen 
een gemeente en een college van Ged. Staten, 
optredend niet a ls ,ertegenwoordiger der 
provincie, doch als orgaan dat zelfstandig 
belast i~ met het houden van toezicht op het 
financieel beheer der gemeente. 15 Oct. 

- Zie ook: Onderwijs (lager). 
,, ., GemeentebestU'ltr. 

Gijzelingsbesluit. Besluit tot regeling or.nieuw 
van de tenuitvoerlegging van de gijzeling 
(Gijzelingsbesluit. ) S. 382. 26 Sept. 

Handelsregister. B 3sluit tot wijziging van het 
Handelsregisterreglement. S. 12. 24 Jan. 

- Besluit tot bekendmaking van den tekst 
van het Handelsregisterreglement 1920, S. 
763, zooals dit gewijzigd is bij K. B. van 24 
Januari 1928, (Stbl. n°. 12). S. 50. 28 Febr. 
- W et tot wijziging en aanvulling van de 
bepaling ,11 omtrent de naamlooze vennoot
schap en regeling van de aansprakeljjkheid 
voor het prospectus. S. 216. 2 Juli. 

- Be luit, houdende vaststelling van den dag 
van inwerkingtreding van de wet van den. 
2den Juli 1928, S. 216, tot wijziging en aan-• 
vulling van de bepalingen omtrent de naam
looze vennootschap en regeling van de aan-
sprakelijkheid voor het prospectus. 

S. 364. 8 Sept. 
Haring. Besluit tot vasustelling van een r egle

ment voor het toezicht op den uitvoerhandel 
van haring. S. 83. 24 Mrt. 

- Besluit, houdende bepaling van den dag, 
waarop de Haringwet 1927, S. 387, in wer
king treedt. S. llO. 24 ApriL 

Besluit, tot wijziging van het Reglement. voor 
de Nederlandsche Haringrontróle 1928 (StbL 
n°. 8:1). S. 391. 5 Oot. 

Hinderwet. Koninklijk besluit. (Hind •rwet ar t . 
20). De aan de hinderwetsvergunn;ng ver
bonden voorwaarde "dat tusschen deR avonds 
t'en en des morgens zes uren niet hoorbaar
in de inrichting mag worden gawerkt," , waar
van klaarblijkelijk niet de strekking is het. 
werken tusschen 10 en 6 uur geheel te ver
bieden, houdt geen bepaalde -duidelijk om
schreven maatregelen in, waaraan door de· 
concessionarisse moet worden voldaan, doch 
daarbi.i is slech,s een algemeene onbestemde 
,erplichting opgelegd. De consessionarisse 
kan niet gezegd worden niet aan deze ver
lichting te hebben voldaan, nu zij erns~g 
heeft getracht verbetering aan te brengen en 
daarbij op advies en na voorlichting van een 
deskundige heeft gehandeld. On<ler deze 
omstandigheden is intrekking der vergunning
niet voldoende gerechtvaardigd. 9 Febr .. 

- Koninklijk besluit. Nu het verzoek om 
vergunning niet is gedaan door een natuur
lijk persoon, noch door een r echtspersoon,. 
hebb3n Burgemeester en Wethouders daarop 
ten onrechte een beschikking gPnomen. 

1 Mrt. 
- Koninklijk besluit. (Hinderwet art. 11 ). Een 

voorwaarde in eene vergunning to~ oprichting · 
van een ondergrondsche benzinebewaarplaats 
volgens welke, alvorens van d ~ aftappomp 
gebruik wordt gemaakt, op kosten van den 
concessionaris een bron van e,m weg over · 
een zekeren afstand midden voor de aftap
inrichting geheel moet zijn bestraat, heeft . 
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niet ten doel tegemoet te komen aan bezwa
ren van gevaar, binder of schade, welke van 
de inrichting zelve zou te duchten z(in, en 
vindt dus geen steun in de Hinderwet. 

2 April. 
Koninklijk besluit. (Hinderwet art. 12). Een 

besluit van R. en W. houdende beslissing op 
een verzoek van d en concessionaris om hem 
te ontslaan van een op/;lelegde voorwaarde, 
welk besluit is genomen zonder dat tevoren 
belanghebbenden zijn opgeroepen om hun 
bezwaren tegen het verzoek in te brengen, is 
in strijd met de wet. 21 Juli. 

- Koninklijk besluit. (Hinderwet art. 12.) De 
omstandigheid dat B. en W., alvorens te 
be lissen op een verzoek van den conce. sio
naris om hem van een opgelegde voorwaarde 
te ontslaan, belanghebbenden niet hebben 
opgeroepen om h1m bezwaren tegen het ver
zoek in tc:1 brengen, levert in dit geval ~een 
grond tot vernietiging op, daar tegen het ver
leenen der vergunning destijds door belang
hebbenden geen bezwaren waren ingebracht 
en de bedoelde voorwaarde door B. en W. 
was gesteld uitsluitend met het oog op het 
openbaar verkeer ter plaatse, dus in het belang 
der ~emeente. Een dergelijke voorwaarde 
komt weliswaar niet t.egemoet aan bezwaren, 
welke de Hinderwet beoogt te weren, doch 
appellant, die verzuimd heeft tijdig in beroep 
te komen, kan daartegen niet opkomen lang 
den weg van art. 12, 2• lid. 11 Aug. 

- Koninklijk besluit. (Hinderwet art. 12). Ge
heel of gedeelt.1lijk ontslag van een aan een 
hinderwetsvergunning verbonden voorwaarde 
kan geschieden door de gestelde voorwaarde 
door een geheel andere te vervangen. 

15 ov. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Hinderwet 

art. 2 VII). Van strijd tusschen art. 67 der 
Verord., verbiedende o.a. mest (stalmest in 
stallen uitgezonderd) te verzamelen of te 
bewaren tenzij met vergunrung van B. en \V., 
en de bepalingen der Hinderwet, ook voor
zoover die betreffen het in werking brengen 
of houden van inrichtingen, bestemd tot het 
bewaren van mest, kan geen sprake zijn, 
omdat de Hinderwet nergens het stellen van 
een algemeen gemeentelijk verbod tot het 
bewaren van mest gebiedt, terwijl art . 67 
blijkens de uitdrukking "onverminderd de 
bepalin~en der Hinderwet" zijn werkin~ uit
drukkeltjk tot hetgeen met die bepalin~en 
vereenigbaar is beperkt. Uit de bewerrng 
dat- art. 67 zou betreffen een onderwerp, 
waarin reeds door de Hinderwet is voorzien 
volgt niet het bestaan van strijd tus~chen 
dat artikel en de Hinderwet, terwijl van on
verbindbaarheid van art. 67 geen sprake is, 
daar art. 67 nà de Hinderwet is vastgesteld. 
- Ook is art. 67 niet in strijd met art. 625 
B. W. 19 Nov. 

Hypotheken. Zie kadaster, hypotheken en 
scheepsbewijzen. 

Jndië . ( Nederlandsch) Be luit, houdende in
trekking van het K. B. van 1 Juli 1927 n°. 36 
(Ned. Stbl. n°. 233, Ind. tb!. n°. 372), tot 
herziening van de gagements- en pensioen
hedra en van de Europeesche militairen van 
het ederlandsch-Indiscbe leger, die vóór 
1 Januari 1920 recht op gagement of pensioen 
hebben verkregen. , . IA. 3 Jan. 

1 - Wet, houdende machtiging tot het sluiten 
van overeenkomsten, als bedoeld in artikel 5a 
der Indi che Mijnwet, met de Nederlandsche 
Koloniale Petroleum Maatschappij, betref
fende de opsporing en ontginning van aardolie 
enz., ;n twee terreinen in de residentie Palem
bang, een terrein in de residentiën Rembang 
en Semarang en een terrein in de reRidentie 
Madoera. S. 23. 9 Febr. 

- Wet, houdende wijziging van de wet van 
5 Juli 1921 ( ed. St-bl. n°. 845, Ind. Stbl. n°. 
552), betreffende de oprichting van de Jeder
landsch-Indische Aard:>lie Maatschappij. 

S. 34. 16 Febr. 
- Wet, houdende machUging tot het sluiten 

van een overeenkomst, als bedoeld in artikel 
5a der Indische Mijnwet, met de te Semarang 
gevestigde N.V. ,,Biting Petroleum Maat
schappij", betreffende de opsporing en ont
ginuing van aardolie enz. in een terreio in 
de residentiën Semarang en Kedoe en een 
terrein in de residentie Semarang. 

. 35. 16 Febr. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Dienst

plichtbesluit voor ederlandsch-1ndii', S. 1923 
n°. 223 en van de Regeling voor het res rve
personeel van het leger in ederlandsch-Indii' 
(St.bl. 1923, n· . 340). S. 91. 31 Mrt. 

- Wet, houdende machtiging tot het, sl.uten 
van overeenkomsten, als bedoeld in artikel 5a 
der Indische Mijnwet, met de Bataafsche 
Petroleum Maat8chappij, beLrefiende de op
sporing eo ontginning van aardolie enz. in 
vier terrein<'n in de re identie Palemban!(, een 
terrein in de residentie Zuider- en Ooster
afdeelin!! van Borneo en twee terreinen in het 
Gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden. 

. 26 . 21 Juni. 
- Besluit, houdende aanwijzing van een offi

cier van het Nederlandsch-Indische leger, 
bij wien bij de Koloniale Reserve ingedeelde 
militairen hun beklag ku=en doen tegen hun 
door den Commandant van dat Korps opge
legde krijgstuchtelijke straffen. 

S. 437. 5 Dec. 
- Wet, houdende voorziening in de behoefte 

aan kasgeld voor den Indi chen dienrt hier 
te lande gedurende het jaar 1929. 

S. 490. 21 Dec. 
- Zie ook : Tradaten. 

,, ,, Pensi,;enen en Wachtgelden. 
lndustrieelen eigendom. Zie Tracta1en. 
Inkomstenbelasting. (Rijks) en Verdedigings

belasting II. Besluit tot vaststelling van een 
nieuw formulier voor het aangiftebiljet der 
inkomstenbelasting en der verdedigingsbelas
ting II voor hen, die binnen het Rijk wonen. 

S. 7. 19 Jan. 
- Koninklijk besluit. Aanslag in de rijks- en 

in de gemeentelijke inkomstenbelasting. :;-
Bepaling ,an de gemeente van hoofdverbliJf. 

1 Mrt. 
- Wet tot verlagin~ van het tarief der inkom

stenbelastingen wijziging van art. 243a. der 
Gemeentewet en van art. 126qu;n7uies der 
Provinciale Wet. . 62. 15 Mrt. 

- Wet houdende regeling van sommige van 
landgoederen geheven belastingen tot bevor
dering van behoud van natuurschoon. 

S. 63. 15 Mrt. 
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- Wet tot wijziging van de artt. 2, 24, 33, 34 
en 36 van de Wet op de Inkomstenbelasting 
1914. S. 67. 16 Mrt. 

- Besluit tot vaststelling van een formulier 
voor het aangiftebiljet der inkomstenbelas
ting, der vermogensbelasting en der verdedi
gingsbelastingen voor hen, die binnen het 
Rijk wonen. S. 89. 30 Mrt. 

- Wet, houdende wijziging van art. 99 der 
Wet op de Inkomstenbelasting 1914. 

S. 107. 20 April. 
- Be~luit tot bekendmaking van den tekst 

der Wet op de Inkomstenbelasting 1914, zoo
als zij bij latere wetten is gewijzigd en aange
vuld. S. 137. 1 Mei. 

__:, Besluit tot vaststelling van formulieren voor 
de aangiftebilj etten voor de inkomstenbe
lasting, de vermogensbelasting en de vorde
digingsbelastingen voor de binnen het Rijk 
gevestigde stichtingen, voor de niet binnen 
het, Rijk wonende of gevestigde personen en 
lichamen en voor de gehuwde vrouwen be
doelcl in art,. 16, derde lid, der Wet op de 
Vermogensbelasting 1892. S. 298. 21 Juli. 

- Besluit tot wijziging van het formulier voor 
het aangiftebiljet der inkomstenbelasting en 
der verdedigingsbelasting II voor hen, die 
binnen het Rijk wonen. S. 434. 28 Nov. 
Besluit, houdende nadere bepalingen betref. 

fende schattingscommissiën voor de inkom
stenbelasting. S. 496. 21 Dec. 

Inkwartiering. Arrest van den Hoogen Raad. 
(lnkwartieringswet artt. ,1, 32 ; Inkwartie
ringsbesluit art. 1. ' Art. 32 J nkwartierings
wet heeft ook het oog op levering op een nader 
te bepalen tijdstip. H et strijdt ook geenszins 
met de wet, dat de betrokkene de gevorderde 
goedernn tot den dag der levering onder zich 
heeft te houden. - Onder de uitdrukking 
"inwonen" van artt. 5 en 32 der wet kunnen 
zeer wel re<'htspersonen mede begrepen 
worden. - Tevergeefs wordt de geldigheid 
der aanvrage bestreden m1 deze, namens den 
Generaal-Opperbevelhebber, door een Gene
raal-Maioor wru;, c,uderteekend. - Art. 32 
ziet niet alleen op onmiddellijk aanwezige 
behoeften , maar heeft. ook toekom,tige be
hoeften on het oog. - De aanduiding, dat het 
gevraagde "voor den krijgsdienst" is be
stemd, voldoet aan art. 2 van het Inkwartie
ringsbesluit-. 10 F ebr. 

Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering. Be
sluit tot wijziging van het K. B. van 22 No
vember 1919, S. 764, houdende vaststelling 
van de modellen der rentezege1.s en van aan
wjjzing der plaatsen, waarop de rent,ezegels 
ten verkoop voorhanden zullen zijn, zooals 
dat besluit laatstelijk is gewijzigd bij K. B. 
van 10 December 1927, Stbl. n°. 374. 

S. 20. 11 Fe.br. 
Besluit tot wijziging van het K. B. van den 

l 2den September l!l24, S. 446, laatstelijk 
gewijzigd bij K. B. van den 13den Januari 
1927, S. 5, tot uitvoering van artikel 4, derde 
lid, der Ouderdomswet. S. 93. 12 April. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 16 
November 1926, S. 377, houdende wijziging 
van het K. B. van den l 7en Aoril 1923, S. 146, 
tot vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, a ls bedoeld bij de artikelen 5, 
18, tweede lid, 20, tweede lid, 21, vierde lid, 
22, tweede lid, 23, vierde lid der Ouderdoms-

1928 

wet 1919, en tot vaststelling van een alge
meenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
in art, XX van de wet van 19 Mei 1922 
(Stbl. n°, 352). S. 301. 21 Juli. 

- Besluit tot w1iziging van het K. B. van 18 
April 1921, S. 678, tot vaststelling van de 
regelen nopens de verdeeling der in artikel 
19, eerste lid, der Wet op de Rijksverzekerings
bank, S. 1920, n°. 780, bedoelde kosten, 
laatstelijk gewijzigd bi.i het K. B. van 15 
Juli 1925 (Stbl. n°. 333). 

S. 304. 21 Juli. 
- Besluit tot wijziging van het K. B . van den 

l2den September 1924, S. 446, laatstelijk 
gewijzii1;d bij K. B. van den 12den April 
1928, S. 93, tot uitvoering van artikel 4, 
derde lid, der Ouderdomswet 1919. 

S. 318. 3 Aug. 
- Besluit tot aaµwjjzing van de gevallen, 

waarin de bewaarde rentekaarten worden 
vernietigd en tot vaststelling van de voor
schriften, welke daarbij moeten worden in 
acht genomen. S. 358. 3 Sept. 

- Besluit, betreffende het tijdstip van inwer
kingtreding der wet van 29 December 1928, 
S. 507, houdende nadere regeling van de 
beleg~ing van gelden van RiJksfondsen- en 
instellingen. S. 508. 29 Dec. 

- Wet,, houdende nadere regeling van de be
legging van gelden van Rijksfondsen en -in
stellingen. S. 507. 29 Dec. 

Jachtwet. Besluit ter uitvoering van artikel 
1 der Jachtwet 1923. S. 31. 14 Febr, 

Kadaster, Hypotheken en Scheepsbewij zen. 
Besluit, houdende vaststelling van den datum, 
waarop het K. B . van 19 October 1926, 
S. 362, tot wijziging der hypothecaire boek
houding, ten kantore der hypotheken en van 
het kadaster te 's-Gravenhage in werking 
treedt. S. 1. 4 Jan, 

- Besluit tot, nadere wijziging van de bepa
lingen, betreffende de bewaarders van de 
hypotheken, enz., de eedsaflegging door 
ambtenaren van de registratie en ve;.tiging 
van kantoren van de hypotheken, het ka
daster en de scheepsbewijzen. S. 13. 25 Jan, 

- Besluit tot vaststelling van het tijdstip der 
inwerkingtreding van het Koninklijk besluit 
van 19 October 1926. S. 362, betreffende de 
regeling der hypothecaire boekhouding. 

S. 432. 29 Nov. 
Kanalen. Zie : Scheepvaart. 
Keuringsdienst. Zie : Warenwet. 
Kiesrecht. Besluit tot wijziging van artikel 12a 

van het K. B. van 12 December 1917, S. 692, 
sedert gewijzigd, r egelende het gebruik van 
stemkisten. S. 88. 30 Mrt. 

- Rondschrijven van den Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw aan H eeren 
Commissarissen der onderscheidene pro
vinciën, betreffende uitvoering Kieswet. Ge
wet,ensbezwaren. 20 Juni. 

- Wet tot wijzjgmg van de Kieswet, de Pro
vinciale Wet en de Gemeentewet. 

S. 288. 21 Juli. 
- Besluit , tot uitvoering van de artikelen 7, 

56a, 56c en 56e der Kieswet. S. 351. 27 Aug. 
- Besluit tot nadere wiiziging van het K. B. 

van 8 December 1917, S. 687 sedert gewijzigd, 
tot uitvoering van artikel 8 rler Kie~wet. 

S. 352. 27 Aug. 
- Besluit tot wijziging van het K. B. van 

80 
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26 Mei 1922, S. 382, tot uitvoering van de 
artikelen 57b en 57/ der Kieswet. 

. S. 353. 27 Aug. 
- Besluit, tot wijziging van het K. B. van 

12 December 1917, S. 692, sedert gewijzigd 
tot uitvoering van artikelen der Kieswet, der 
P rovinciale Wet en der Gemeentewet. 

S. 354. 27 Aug. 
- Rondschrijven van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken en Landbouw aan de 
Gemeentebesturen, betreffende stemmen bij 
volmacht. 7 Dec. 

Koophandel. {Wetboek van) Besluit tot nadere 
wijziging van het K. B. van den 3den Ja
nuari 1898, S. 1, laatstelijk gewijzigd bij het 
K. B . van 4 Januari 1918, S. 1, houdende 
voorschriften· ter uitvoering van de artikelen 
748 en 755 van het Wetboek van Koop
handel, zooals deze luiden ingevolge de Wet 
van 2 Mei 1897, Stbl. 140. S. 90. 30 Mrt. 

- vVet oot, wijziging en aanvulling van de be
palingen omtrent de naamlooze vennootschap 
en regeling van de aansprakelijkheid voor 
het prospectus. S. 216. 2 ,Tuli. 

- Wet tot wijziging van den ze3den titel van 
het Eerste Boek van het Wetboek van Koop
handel. S. 217. 2 Juli. 

- Besluit, houdende vaststelling van den dag 
van inwerkingtreding van de wet van den 
2den Juli 1928, S. 216, tot wijziging en aan
vulling van de bepalingen omtrent de naam
looze vennootschap en regeling van de aan
sprakelijkheid voor het prospectus. 

S. 364. 8 Sept. 
Krankzinnii;en en Idioten. Besluit, houdende 

aanwijzing van de Johannes-stichting te 
H uis -ter-Heide, gemeente Zeist, als eene 
inrichting, welke niet als krankzinnigen
gesticht wordt beschouwd, ook wanneer 
daarin meer dan twee krankzinnigen worden 
verpleegd. S. 46. 27 Febr. 

- Besluit, waarbij aan de Vereeniging "Con
gregatie der Broeders van Onze Lieve Vrouw 
van Lourdes", gevestigd te Dongen, ver
gunning wordt verleend in de gemeente Heiloo 
een gesticht voor krankzinnigen op te richten. 

S. 210. 16 Juni. 
- Besluit, waarbij aan de Vereeniging "Tot 

Christelijlre Liefdadigheid" te Wagenborgen, 
gemeente Termunten, vergunning wordt 
verleend aldaar een nieuw gesticht voor 
idioten op te richten. S. 387. 29 Sept. 

- Zie ook : Armwezen. · 
Landarbeiderswet. Besluit tot aanvulling en 

wijziging van het K. B. van 14 November 
1918, S. 589, houdende, bepalingen tot uit
voering van de artt. 6, 7 en 8 der Land
arbeiderswet (wet van 20 April 1918, S. 259, 
zooals d it is gewijzigd bij K. B. van 13 Juni 
1925, Stbl. 232. S. 10. 21 Jan. 

- Besluit ter bekendmaking van den tekst 
van het K. B. van 14 November 1918, S. 589, 
houdende bepalingen tot uitvoering van de 
artikelen 6, 7 en 8 der Landarbeiderswet (wet 
van 20 April 1918, S. 259, gewijzigd bij de wet 
van 16 December 1927, S. 389, zooals dit is 
aangevuld en gewijzigd bij Kon. besluiten 
van 13 J uni 1925, S. 232, en van 21 Jan. 1928 
Stbl. 10. S. 44. 24 Febr. 

Landbouw_ Besluit, houdende bepalingen tot 
wering van de kersenvlieg bij in- en door
voer van kersen. S. 207. 14 Juni. 

- Wet tot wering van de kersenvlieg b~j in-
en doorvoer van kersen. S. 439. 6 Dec. 

Land- en tuinbouwongevallenverzekering. Zie: 
Ongeva Uenverzekering. 

Landgoederen. Wet houdende regeling van 
sommige van landgoederen geheven belas
t ingen tot bevordering van beh:md van 
natuurschoon. S. 63. 15 Mrt. 

- Rondschrijven van den Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw aan H eeren 
Burgemeesters betreffende : Uitoefening po
litietoezicht op voor het publiek opengestelde 
landgoederen. 28 Mrt. 

- Zie ook : Bosch- en heidebranden. 
Leeningen. Zie: Schuld (Nat.) 
Leerplichtwet. Wet tot wijziging van de 

artikelen I en II dP.r wet van 30 Juni 1924, 
S. 319, tot wijziging van de Leerplichtwet 
en van de Lager-onderwijswet 1920, wijziging 
van het derde lid van artikel 3 der Leerplicht
wet, zooals het krachtens die wet wordt ge
lezen, en wijziging van het vierde lid van 
art. 3 der Leerplichtwet. S. 186. 24 Mei. 

Loodswezen. Besluit, houdende nadere wij
ziging van het Bijzonder Reglement op den 
Loodsdienst in het 4• en 5• district, vast
gesteld bij K. B. van 23 Maart 192ö, S. 106, 
en gewijzigd· bij K. B. van 1 April 1927, 
Stbl. 69. S. 73. 19 Mrt. 

- Besluit, houdende wijzicring van de Bij
zondere Reglementen op den Loodsdienst in 
het 1/2• en 3• district, vastgesteld bij K. B. 
van 23 Maart 1925 (Stbl. n°. 106). 

S. 389. 3 Oct. 
Loterijwet. Besluit tot vaststelling van den 

algemeenen maatregel van bestuw: a ls be
doeld in artikel 4, 1 • en 4• li d , der Loterijwet 
1905, zooals dat artikel luidt ingevolge de 
wet van 23 Juni 1925 (Stbl. n°. 242). 

S. 380. 21 Sept. 
- Besluit, houdende vaststelling van den dag 

van inwerkingtreding van de wet van 28 Juni 
1925, S. 242, houdende wijziging en aanvul
ling der Loterijwet 1905. S. 383. 26 Sept .. 

Luchtvaart. Rondschrijven van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
aan Heeron Commissarissen der Koningin in 
de onderscheidene provinciën, betreffende 
noodlandingen van militaire vliegt.uigen. 

3 April. 
- Rondschrijven van den Minister van Water

staat aan Burgemeester en Wethouders van 
alle gemeenten, betreffende kenmerken bur
gerlijke luchtvaartuigen. (Vervolg op rond
schrijven van 3 Augustus 1927, n°. 351). 

31 Oct. 
- Be.~luit tot, vaststelling van een Regeling 

van het Rijkstoezicht op de Luchtvaart. 
S. 454. 6 Dec. 

- Besluit ter verzekering van de voldoening 
van belastingen, verschuldig_d hij in- en uit
voer van goederen door de tucht, mede wat, 
betreft de toelating van militaire, alsmede 
van politie- en douane-luchtvaartuigen. 

S. 500. 27 Dec. 
- Besluit, tot vaststelling van het in werking 

treden van de Regeling Rijkstoezicht op de 
Luchtvaart. S. 533. 29 Dec. 

- Besluit, tot regeling van het in werking 
treden der Luchtvaartwet. S. 534. 29 Dec. 
iie ook : Poste~fen en Giro. 

Tractaten. 
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Marine Scheepsongevallenwet. Zie: Scheepvaart. 
Maten en Gewichten. Zie: Tractaten. 
MilitairP Willemsorde. Besluit tot aanvulling 

van den algemeenen maatregel van hestuur, 
houdende regeling van de uitbeta ling in N e
derland van pensioenen, gagementen, onder
standen, toelagen van broeders der Orde van 
den Nederlandschen Leeuw en verhoogde 
80ldijen van ridders der milit::tire Willems
orde ten laste der geldmiddelen van Neder
landsch-Indië, Suriname en Curaçao (Stbl. 
1925 n°. 470, ~uncto 1927 n°. n8) 

S. 33. 15 Febr. 
Militaire Zaken. Besluit tot opheffing als 

,estingwerken van het fort in den Sabina
H enricapolder en van het fort Prins Frederik. 

S. 45. 24 Febr. 
- Besluit, betreffende de verboden kringen 

van den Wal van Gorinchem. S. 145. 7 Mei. 
- Besluit, houdende vaststelling van een 

nieuw voorschrift betreffende de beoor
deelingslijsten van de officieren bij de Land
macht. S. 242. 2 Juli . 

- Wet tot wijziging van de Dienstplichtwet. 
S. 255. 21 Juli. 

- Besluit, houdende wijziging van de regelen 
ten aanzien van de toelating van oorlogs
schepen en van vreemde mogendheden in de 
Nederlandsche territoriale wateren en het 
daarbinnen gelegen Nederlandsch water
gebied, zooals deze zijn vastgesteld bij 
het Besluit van 30 October 1909 (Stbl. 351). 

. S. 308. 21 Juli. 
- Besluit, houdende wijziging van het K. B. 

van 10 :N"ovember 1892, S. 253, in verband 
met titulaire rangen. S. 317. 1 Aug. 

- Besluit, houdende vaststelling van het 
contingent gewone dienstplichtigen der lich
ting 1929. S. 319. 6 Aug. 
Besluit tot wijziging van Onze besluiten van 

23 Maart 1925, S. 105, aangevuld en gewijzigd 
bij Ons besluit van 23 Juni 1925, S. 271 en 
van 10 Octobcr 1927, S. 332, houdende voor
loopige voorzieningen omtrent het georga
niseerd overleg onderscheidenlijk voor het 
militaire personeel der zeemacht en voor het 
militaire personeel der landmacht. 

S. 394. 8 Oct. 
- Besluit, houdende bekendmaking van den 

tekst va.n de Dienstplirhtwet, S. 1922, n°. 43, 
zooals deze luidt na de daarin, laatstelijk bij 
de wet van 21 Juli 1928, S. 255, gebrachte 
wijzigingen, en van den tekst van de artikelen 
II, III en IV van laatstgenoemde wet. 

S. 406. 24 Oct. 
- Besluit, houdende bepaling van het tijdstip, 

waarop de wPt van 21 Juli 1928, S. 255, tot 
wijziging van de Dienstplichtwet in werking 
treedt. S. 407. 24 Oct. 

- Besluit tot vaststelling van het getal tot 
gewoon dienstplichtige bestemde ingeschre
venen der lichting 1929, dat bestemd wordt 
voor de zeemacht. S. 418. 12 Nov. 

- Zie ook: Indië (Nederl.) 
,, Ministerieele Departementen. 

,, ,, Pensioenen en wachtgelden. 
Ministeriecle Departementen. Wet, houdende 

wette]ijke voorzieningen naar aanleiding van 
de opheffing van de Departementen van 
Marine en van Oorlog en van de instelling van 
een Depar';ement van Defensie. 

S. 38. 20 Febr. 

- Besluit tot aanvulling van het K. B. van 
28 Juli 1924, S. 392, gewijzigd bij K. B. van 
31 Juli 1926, S. 284, houdende bepalingen 
omtrent het personeel van den Rijksgebou
wendienst. S. 147. 9 Mei. 

- Besluit tot vastst,elling van den datum van 
het in werking treden van het K. B. van 27 
September 1920, S. 759, en van de Wet van 
20 Februari 1928, S. 38, betreffende de op
heffing van de Departementen van Marine 
en van Oorlog en de instelling van een De
partement van Defensie. S. 202. 11 Juni. 

Monumenten. Rondschrijven van den Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen aan Ged. Stàten der Provinciën 
betreffende: overdracht van torens aan kerk
besturen. 14 Febr. 

Motor- en Rijwielwet. Arrest van den Hoogen 
Raad. (Motor- en Rijwielwet art. 8 oud-
7 niPitw. - Gemeentewet art. 1790,.) Art. 18 
der Motor- en Rijwielverordening voor de 
Gemeente Zwolle, bepalend: ,,De . . . . maxi
mumsnelheid wordt aangeduid door waar
schuwingsborden van een door den MiniRter, 
belast met de uitvoering der Motor- en Rii
wielwet, vastgesteld model, geplaatst Óf 
bevestigd op. door Burgemeester en Wet. 
houders aan te wijzen plaatsen", voldoet 
ruimschoots als voorschrift ter verzekering 
als in art. S ond der Motor- en Rijwielwet 
bedoeld. - Het aanwjjzen der plaatsen, waar 
de borden zullen worden aan!l'ebracht, behoort 
naar zijn aard tot de aan Burgemeester en 
Wethouders, ingevolge art. 179a der Ge
meentewet toekomende uitvoering der Ver
ordeningen van den Raad, en uit niets valt 
af te leiden, dat bij art. 8 oud Motor- en Rij
wielwet van die bepaling zou zijn afgewflken. 

1~ :Febr. 
- Arre~t van den Hoogen Raad. !Motor- en 

R(iw.regl. art. 22: A. B. art. 11.) Gesteld al, 
dat het onder meer de bedoeling van art. 22, 
eerste lid, Mot .. en Rijw.-wet mocht zjjn den 
be•tuurder van een motorrijtuig te verbieden 
het rijtuig zich op .een we" te doen bevinden, 
indien niet aan zekere eisclten is voldaan, zoo 
is toch die bedoeling met de bewoordingen 
van voormeld artikel - hetwelk den be
stn urder verbiedt ziPh met het. rijtuig op een 
weg te doen bevinden, enz. - onvereenigbaar, 
zoodat geen vrijheid bestaat het artikel dien
overeenkomstig op t e vatten. 25 Juni. 

- Koninklijk be,luit,. (Mot,01•. en Rijw.regl. 
art. 36 j0 art 47.) Een besluit van Ged. Sta.ten 
tot indeeling van wegen krachtens art. 36 
en tot gesloten verklaren van wegen krach
tenR art. 47, waarin de redenen van indeeling 
en gesloten ,Terklaren niet zijn vermeld, is in 
strijd met genoemde artikelen. Een be?luit, 
genomen krachtens art. 47, waarbij wegen 
zijn gesloten met het oog op de afmetingen 
van motorrijtuigen, is in strijd met genoemd 
artikel, dat niet, als art. 8, de mogelijkheid 
opent om wegen te sluiten voor motorrij
tuigen en aanhangwagens, welke bepaalde 
afmetingen te boven gaan. 21 Juli. 

- Beschikking van den Minister van Water
staat tot wijziging van de Motor- en Rijwiel
be8chikking. 12 Sept. 

- Beschikking van den Minister van Water
staat tot wijziging van de Motor- en Rijwiel
beschikking. 17 Sept. 
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- Rondschrijven van de.o. Minister van Water
staat aan Heeren Commissarissen der Ko
ningin in de verschillende provinciën, be
treffende: Motor- en Rijwielwet; ontzegging 
bevoegdheid besturen van motorrijtuigen. 

19 Nov. 
- Be luit tot wijziging van het Motor- en 

Rijwielreglement. S. 493. 21 Dec. 
Zie ook : Gemeentebesturen. 

Tractaf,en. 
,, ç W egenbelastingwet. 

Mij nen. Besluit tot wijziging van het M\in-
reglement 1906. S. 23A. 9 Febr. 

- Besluit tot uitbreiding van het mijnveld 
van de Staatsm.ijn•Emma. S. 344. 22 Aug. 

- Wet, houdende wijziging van de wet van 
26 Maart 1920, S. 157, tot heffing van een 
recht op de mijnen. Opheffing van de schor
sing van dit recht. Toekenning van schade
loosstellingen aan provinciën en gemeenten. 

S. 524. 29 Dec. 
Naamlooze Vennootschappen. Wet tot wij

ziging en aanvulling van de bepalingen om
trent de naamlooze vennootschap en regeling 
van de aansprakelijkheid voor het pro pectu~. 

S. 216. 2 Juh. 
- Besluit, houdende vaststelling van den dag 

van inwerkingtreding van de wet van den 
2den Juli 1928, S. 216, tot wijziging en aan
vulling van de bepalingen omtrent de naam
looze vennootschap en regeling van de aan
~pr,ikelijkheid voor h ..it prospectus. 

S. 364. 8 Sept. 
Nalatenschappen. Wet, houdende machtiging 

tot verwerping van de nalatenschap van den 
Heer Johan Gerard Daniël Wateler, over
leden te 's-Gravenhage, den 22 Juli 1927. 

S. 229. 2 Juli. 
Naturalisatie. Wetten houdend e naturalisatie 

van: 
Aaken, L. G. van S. 470. 21 Dec. 
Abrahamsz, M. A. 187. 24 Mei. 
Andriessens, J. M. H. 253. 21 Juli. 
Ascherman, G. J. 188. 24 Mei. 
Ascherman, J. H. 510. 29 Dec. 
Ascherman, L. 188. 24 Mei. 
Aubf.!, J. H. van 253. 21 Juli. 
Augmaver, J. 188. 24 Mei. 
Augustijn, P. 471. 21 Dec. 
Barber, J . S. 472. 21 Dec. 
Barg, H. F. 253. 21 Juli. 
Basten, E. 189. 24 Mei. 
Baum~arten, V. A. M. 253. 21 Juli. 
Ba?,Jen, K. A. 470. 21 Dec. 
Beckers, M. G. 188. 24 Mei. 
Beckers, M. M. wed. K . H. A. Loven. 

Beckmann, W. J. 
Bernard, C. J. 
Bernuth, W. J. F. 
Berson, H. 
Berson, H. H. 
Bertling, J. F. 0. 
Beulen, P. J. 
Biedermann, J. 
Bilger, W. A. O. 
Rissert, J. G. 
Blietz, W. 0. C. 
Bloemer, E. 
Blume, M.D. 
Bode, G. G. 
Boerrigter, J. H. 

von 

S. 470. 21 Dec. 
473. 21 Dec. 
472. 21 Dec. 
187. 24 Mei. 
188. 24 Mei. 
188. 24 Mei. 
472. 21 Dec. 
471. 21 Dec. 
190. 24 Mei. 
191 24 Mei. 
253. 21 Juli. 
473. 21 Dec. 
191. 21 foi. 
252. 21 Juli. 
469. 21 Dec. 
253. 21 Juli. 

S. 253. 21 Juli. 
253. 21 Juli. 
187. 24 Mei. 

Braam, A.M. 
Brandenburg, K. A. 
Brasse, J. F. F. 
Brockhoven, M. H. wed. H. Gooijen. 

S. 189. 24 Mei. 
188. 24 Mei. 
189. 24 Mei. 
191. 24 Mei 
189. 24 Mei. 

Brockötter, L. H. 
Brosens, A. H . 
Brüning, G. H. 
Burmester, H. A. 
Busch, A. wed. G. Versluis. 

Büter, G H. 
Büter, J. 
Cahn, I. C. 
Campen, J. R. A. van 
Cat,t aneo. A. G. 
Cattaneo, G. F. 
Cerpentier, F. 
Cissig, E. O. E. 
Claessen, A. M. 
Cochius, H. W. L. 
Coevorden, M. van 
Cohn, A. 
Cools, M. J. 
Cornips, ,T. P. L . H. 
Cox, W. J. 
Daems, ,T. 
Dautzenberg, W. J. 
Demming, H. H. 
Desmit . A. L. L. 
Dittner, J. B. 
Dittner, P. T. A. 
Dörfl er, G. 
Eckert. F. W. 
Ermers. C. 
Eschauzier. L. G. N. 
Exel, J. H. 
Farbstein, S. 
Feller, M. -M. 
Fendel, M. E . 
Finken, G. 
Fischer, C. R. 
Flögel, G. E. 
Frech, H. C. 
Freese, C. 
Frenkel, P. 
Friedler, F. (F.) 
Frisch, L. (L.) 
Frische, F. P. 
Frohn, H. 
Geertz, K. A. H. 
Geldtmeyer. E. 
Gerabek, J. 
Geurts, J. 
Glatt, M. B. 
Gobas, A. 
Göbb,Js, M. T. 

S. 472. 21 Dec. 
469. 21 Dec. 
470. 24 Dec. 
472. 21 Dec. 
472. 21 Dec. 
469. 21 Dec. 
469. 21 Dec. 
190. 24 Mei. 
188. 24 Mei. 
469. 21 Dec. 
473. 21 Dec. 
253. 21 Juli. 
187. 24 Mei. 
471. 21 Dec. 
469. 21 Dec. 
470. 21 D,·c. 
188. 24 Mei. 
253. 21 Juli. 
187. 24- Mei. 
473. 21 DPc. 
253. 21 Juli. 
253. 21 Juli. 
189. 24 Mei. 
253. 21 Juli. 
4-70. 21 De<'. 
189. 24 Mei .' 
498. 27 Dec. 
253. 21 .Juli. 
472. 21 D ec. 
469. 21 Dec. 
188. 24 Mei. 
471. 21 Dec. 
188. 24 Mei. 
191. 24 Mei. 
470. 24 Dec. 
-198. 27 Dec. 
191. 24 ~\'.lei . • 
18S. 24 :Mei. 
252. 21 .Juli. 
188. 24 Mei. 
470. 21 Dec. 
252. 21 .Tuli. 
498. 27 Dec. 
188. 24 :M:Pi. 
191. 24 :Mei. 
510. 29 Dec. 
253. 21 Juli. 
498. 27 Dec. Greve, F. H. 

Grevenstein, C. wed. R. J. Ummels. 

Groten, J. J. H. 
Gruner, K. F. H. G. 
Grunweri.r, 111. 
Gunkel, E. R. ,T. 
Gymnich, R. A. H. B. 
Haas, V. H. J. 
Hajda, D. 
R ake, B. H. 
Rake, B.L. 
H ammer, A. G. 
Hartmann, J. R. 
Hass, H. R. G. 

S. 498. 27 Dec. 
253. 21 Juli. 
471. 21 Dec. 
471. 21 Dec. 
471. 21 Dec. 

von 189. 24 Mei. 
471. 21 Dec. 
469. 21 Dec. 
510. 29 Dec. 
510. 29 ec. 
252. 21 Juli. 
191. 24 Mei. 
459. 21 Dec. 
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Hautmann, A. S. 470. 21 Dec. 
H eimer, H . L. H . 510. 29 Dec. 
Heinrichs, J. C.xJ. 187. 24 Mei. 
Hekma, A. 189. 24. Mei. 
Hellman, I. (J.) R. 470. 21 Dec. 
Hendrichs, G. J. H . 472. 21 Dec. 
Heijmans, H . 190. 24 Mei. 
H eijmans, M. E. 190. 24 Mei. 
Heij mink, E. 191. 24 Mei. 
Hindriksen, H . 469. 21 Dec. 
Hoevers, A.W. C. wed. A. J. P. N. Blanco Y 

Sanchez de los Galvenos. S. 192. 24 Mei. 
Hoge, J . G. 498. 27 Dec. 
Hoge, J . H. 498. 27 Dec. 
Holländer, F . 510. 29 Dec. 
Holländer, I. 510. 29 Dec. 
Hölscher, E. F. B. 188. 24 Mei. 
HölEcher, ,J. A. 188. 24 Mei. 
Hölscher, J. B. 187. 24 Mei. 
Hoogen, C. P. van den 470. 21 Dec. 
Hos, G. W. 473. 21 Dec. 
Hos, W. K. 473. 21 Dec. 
Hühn, E. R. 469. 21 Dec. 
Humpig, P. M. F. 253. 21 Juli. 
I gnatow (I gnatoff), B. 470. 21 Dec. 
Jansen, A. H. 188. 24 Mei. 
Jansen, F. 190. 24 Mei. 
Jansen, F. J. H. H. 187. 24 Mei. 
Jansen, K. 190. 24 Mei. 
Janssen, A. M. 192. 24 Mei. 
Janssen, P. H. 253. 21 .Juli. 
Janssens, A. M. J. 510. 29 D ec. 
Johansen, G. J. C. 253. 21 Juli. 
Joostink, G. H. 510. 29 Dec. 
Juressen, J. J. H. 498. 27 D~c. 
Kaffk 'l, genaamd Dengler, A. K. 

S. 190. 21 Mei. 
Kaffka, genaamd Dangl . r, G. M. 

S. 190. z4 Mei. 
Kahane, J. 
Kahlmann, C. 0. ,J. H. 
Kardoff, J . 
Ka.t-ona, G. 
K emper, A. F. 
Kesnich, B. A. 
Keulers, P. J. 
Klein, H. L. 
Kleynen, N. J. 
Klimburg, 0. 
Klipp, W. 0. 
Knöpfelmacher, B. 
Kraeff, A. A. 
Krantzen, H. 
Krebs , H . 
Krivanez, ,J. K. F. 
Krol!, H. F. H. 
Kranich A. J. 
Kubajewycz S. 
Kuckert1,, A. 
Kühnen, M. 
Kuiper, H. 
Kuipers, M. M. B. 
Kunnen, J. M. 
Kutschenreuter, A. E. 
Kutschenreuter, 0. F. R. 
Kuijp~rs, J . B. 
Ladewig, F. 
Lampe,H. E. 
Landau, C. 
Landsvater, S. A. 

190. 24 Mei. 
252. 21 ,Juli. 
252. 21 Juli. 
252. 21 Juli. 
190. 24 Mei 
189. 24 Mei. 
498. 27 Dec. 
253. 21 Juli. 
192. 24 Mei 
187. 24 Mei. 
469. 21 Den. 
498. 27 Dec. 
191. 24 Mei. 
190. 24 Mei. 
189. 24 Mei. 
189. 24 Mei. 
470. 24 Dec. 
470. 21 De<'. 
253. 21 Juli. 
498. 27 Dec. 
472. 21 Dec. 
189. 24 Mei. 
252. 21 Juli. 
471. 21 Deo. 
498. 27 Dec. 
253. 21 Juli. 
498. 27 Dee. 
253. 21 Jul;, 
253. 21 Juli. 
473. 21 Dec. 
471. 21 Dcc. 
192. 24 Mei. Laporte, C. 

Lauterbach, M. E. wed. G. van Megen. 
S. 472. 21 Dec. 

Lebens, M. H. 
Leeser, T .. J . G. K. 
Liesens, H. ,J. E. 
Linders, J. B. W. M. 
Linneman, J. B. 
Loffhagen, F. W. T. A. 
Loomans, R. 
Lübbers, B. R . 
Lüder, E . 
Maessen, M. K. 
Marx, A. L. A. M. von 
Me'clrts, W. T. 
llfoffert, F. J. 
Meier, W. F . A. 
Meulenberg, H. J. G. 
Mingûeers, J. C. P. 
Moeke!, F. M. 
Moens, E. D. 
Molls, M. H. 
Morlang, F. C. 
Morlang, F. P. 
Morlang, J. 
Movig, Mr. L . E . 
Muris, J . T. 
Müller, E. A. 
Müter, H. H. 
Müter, J. 
Nagel, E. F. 
Nesvadba, A. F. H . 
Netrwal, H. G. M. 
Neuffer, F. A. R. 
Neumann, A. 
Nolting, G. 
Oink, H. J. 
Orgel, S. S. 
Otten, A. 
Ottervanger, J. A. 
Packbier, A. 
Panhuis, K. E. in hP-t 
Pauwen, J . H. 
Peeters, M. S. 
P eeters, T. 
P eters, F. 
P eters, L. W. 
Philips, Dr. F. C. A. 
Pirenne, L. J. H. 
Poelmann, J . J. M. 
Portielj e, G. L. J . 
P otma, C. 
Praag, E . van 
R azersdorf, S. 
Rechter, C. M. 
R egger~, W. 
Reich, 0. 
Robben, J. H. 
Roed l, H. J. 
Rohr, S. F . J. 
Rolfes , R. 
Rosenthal, S. 

S. 191. 24 Mei. 
190. 24 Mei. 
471. 21 Dec. 
473. 21 Dec. 
472. 21 Dec. 
187. 24 Mei. 
510. 29 Dec. 
192. 24 Mei. 
470. 24 Dec. 
469. 21 Dec. 
187. 24 Mei. 
472. 21 Dec. 
192. 24 Mei. 
470. 24 Dec. 
473. 21 Dec. 
190. 24 Mei. 
498. 27 D e<'. 
190. 24 Mei. 
472. 21 Dec. 
510. 29 Dec. 
510. 29 Dec. 
510. 29 Dec. 
253. 21 Juli . 
473. 21 Dec. 
510. 29 Dec. 
253. 21 Juli. 
253. 21 Juli. 
4-69. 21 Dec. 
188. 24 Mei. 
190. 24 Mei. 
191. 24 Mei. 
192. 24 Mei. 
191. 24 Mei. 
253. 21 Juli. 
252. 21 Juli. 
469. 21 D"lc. 
253. 21 Juli. 
253. 21 Juli. 
498. 27 Dec. 
473. 21 Dec. 
470. 24, Dec. 
192. 24 Mei. 
189. 24 Mei. 
190. 24 Mei. 
472. 21 Dec. 
188. 24 Mei. 
469. 21 Dec. 
191. 24 Mei. 
190. 24 Mei. 
510. 29 Dec. 
192. 24 Mei. 
189. 24 Mei. 
473. 21 Dec. 
252. 21 Juli . 
192. 24 Mei. 
252. 21 Juli. 
473. 21 Dec. 
191. 24 Mei. 
253. 21 Juli. 
187 . 24 Mei. 
253. 21 Juli. 

Röttgers, G. H. 
Rüttchen, J . M. 
Salman, E. bint, wed . R. Ch. Keun van Hoo-

gerwoerd 
Sass, F. L. E. M. 
Sas~, H. A. von 
Savelberg, A. M. H. 
Schauten, M. B. 
Szajnok (Scheinok), C. 
Scherer, F. K. 0. 
Schmid, L. A. 
Schmid, W. M. J. 
Schmidt, E. H. 
Schmit.z, P. H. 

S. 471. 21 DPc. 
192. 24 Mei. 
189. 24 Mei. 
472. 21 Dec. 
510. 29 Dec 
469. 21 Dec. 
188. 24 Mei. 
191. 24 Mei. 
253. 21 Juli. 
498. 27 Dec. 
252. 21 Juli. 
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Schnall, I . M. S. 469. 21 Dec. 
Schnoor, J. G. W. 192. 24 Mei. 
Schoemaker, B. J. 187. 24 Mei. 
Schörger, J. M. 187. ~4 Mei. 
Schorowsk.v, M. C. 470. 24 Dec. 
Schramm, M. E. 188. 24 Mei. 
Scbürfe!d, G. A. 190. 24 Mei. 
Schütte, N. A. M. G. l.!H . 24 Mei. 
Schuurman, H. T. 189. 24 Mei. 
Schwarz, S. 192. 24 Mei. 
Schwind, K. W. R. J. 253. 21 Juli. 
Segers, J. F. 498. 27 Dec. 
Seige, K . U. 473. 21 Dec. 
Selten, H. 192. 24 Mei. 
Si!berfeld, B. 192. 24 Mei. 
Simoens, P . A. 187. 24 Mei . 
Simons, J. M. 192. 24 Mei. 
Slabbaert, H. 472. 21 Dec. 
Sligt, G. E . 473. 21 Dec. 
Slot, E . 253. 21 Ju li 
Smeets, S. P. J. 190. 24 Mei. 
Soffer, J. 190. 24 Mei. 
Solmanovitz, S. 472. 21 Dec. 
Souren, G. 471. 21 Dec. 
Souren, A. M. 471. 21 Dec. 
Spennemann, E. 189. 24 ]\'[ei. 
Splitter, ,T. 192. 24 Mei. 
Stegink, G. 472. 21 Dec. 

, Stegmann, A. A. 471. 21 Dec. 
Steinmann, J . F. 473. 21 Dec. 
Stevens, F. 253. 21 Juli. 
Stre9fland, W. 253. 21 Juli. 
Stroucken, P. J. K. 187. 24 Mei. 
Swetschinski, G. 498. 27 Dec. 
Taenzer, R. P. 188. 24 Mei. 
Thamm, H. A. F. 510. 29 Dec. 
Thielmann, J. L. 510. 29 Dec. 
Thole, H. H. 191. 24 Mei. 
Tiben, J. H . 252. 21 Juli. 
Timmermanm, H. 252. 21 Juli. 
Toenh~1-:e, H 189. 24 M3i. 
Tolzmann, R. L. 190. 24 Mei. 
Uetens, W . J. F.. 471. 21 Dec. 
Uppenkamp, 11. F. J. 469. 21 Dec. 
Vahleokamp, H . H. 252. 21 Jnli. 
Val.kieser, A. 189. 24 M~i. 
Vanvlodrop, H. F. L. 4'l9. 21 Dec. 
Veen, F . A. P. M. van der 252. 21 Juli. 
Verboeket, A. C. R. wed. W. li'3inrichs. 

Verhülsdonk, J. G. 
Verbulsdonk, J. 
Versteegen, H . G. 
Vervoort, W. 
Verweyst, W. C. N. 
Vetter, F. 
Vincken, P. H. J. 
Vingerhoed, H. G. 
Vinken, H. 
Vissers, L. 
Vloten, A. van 
Vogt, H. H. 
Wackeren, J. ·van 
Wagner, W. G. W. H. 
Walter, C. A. 

S. 187. 24 Mei. 
471. 21 Dec. 
472. 21 Dec. 
472. 21 Dec. 
471. 21 D ,c. 
187. 24 Mei. 
47:l. 21 Dec. 
473. 21 Dec. 
252. 21 Juli. 
100. 24 Mei. 
192. 24 Mei. 
190. 24 MP.i. 
187. 24 Mei. 
510. 29 Dec. 
192. 24 Mei. 
191. 24 Mei. 

Waltb er, L . J . wed. C. E. Lorentz. 

Walther, 0. L. 
Water, C. P. H. J. 
Wauben, T. 
Waijer.s, C. F. 
Weerts, J. F. C. 

van de 

s. 252 
252. 
189. 
253. 
191. 
473. 

21 Juli. 
21 Juli . 
24 Mei. 
21 ,Juli. 
24 Mei. 
21 Dec. 

W eglau, J . L . S. 192. 
Weidmann, A. L. 252. 
Weinstock, J . 470. 
Wesseling, B. 470. 
Wienhoven, J. 4!)8. 
Willig, M. H. 498. 
Winckel, J. C. van 187. 
Winter , E. 471. 
W inter, G. 253. 
Witbrock, K. 469. 
W itzenburg, J. A. van 471. 
Wiznitzer, J. 253. 
Wolf, F. 473. 
Wolters, H. H. 253. 
Wouters, L. 253. 

24 Mei, 
21 J li. 
24 Dec. 
24 Dec. 
27 Dec. 
27 Dec. 
24 Mei. 
21 Dec. 
21 Juli . 
21 De~. 
21 Dec. 
21 Juli. 
21 Dec. 
21 Juli. 
21 Juli. 
24 Mei. 
24 Mei. 

Wu!fse, C. A. wed. H. Gerlings. 191. 
Xhonneux, A. A. 190. 
Zütphen, A. M. wed. J. Gielen. 

S. 510. 29 Dec. 
Natuurschoonwet. Wet houdende regeling van 

sommige van landgoederen geheven belas
tir>gen tot bevordering van behoud van 
natuurschoon. S. 63. 15 Mrt. 

Nijverheidsonderwijs. Zie: Onderwijs (Mid
del/;aar). 

Onderwijs. ( Hooger) Koninklijk besluit. (Hoo
ger Onderwijswet, art. 8 quinquies.) Een 
schrijven van Ged. Staten, houdende mede
deeling dat hun college geen termen aan
wezig acht om van een vroeger genomen 
besluit tot vaststelling der in art. 8quat~r 
bedoelde bijdragen terug te komen, kan niet 
worden aangemerkt als een besluit, krachtens 
art. 8quinquis 2• lid genomen, zoodat daar
van niet ingevolge het 4• lid beroep op de 
Kroon openstaat. 9 F ebr. 
Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen

komstig artikel 157 der hooger-onderw\jswet 
van de afdeeling gymnasium van het R. K . 
Lyceum voor meisjes t e 'R-Gravenhage. 

S. 197. 7 Juui. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen

komstig artikel 157 der hooger-onderwij swet 
van de afdeeling gymnasium van het St. Boni
faciuslyceum te Utrecht. S. l!l8. 7 Juni. 

- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen
komstig artikel 157 der hooger-onderwijEwet 
van de afdeeling gymnaFium van hPt Onze 
Lieve Vrouwe Lvceum te Breda. 

· S. 199. 7 Juni. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

Academisch Statuut. S. 211. 16 Juni. 
- Wet tot wijziging en aanvulling der hooger-

onderwijswet. S. 225. 2 Juli. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar

t ikel 170 d er hooger-onde~wijswet van de 
Teylersstichting te Haarlem als bevoegd om 
bij de faculteit der wis- en natuurkunde aan 
de Rijksuniversiteit te Leiden een bijzonderen 
leerstoel te vestigen. S. 296. 21 J uli. 

- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar
tikel 170 der hoogeronderwijswet van de 
Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst 
te Amsterdam a ls bevoegd om bij de facul
teit der letteren en wijsbegeerte aan de Rijks
universiteit t e Utrecht een bijzonderen leer
stoel te vestigen. S. 315. 1 Aug. 

- Besluit tot vaststelling van het tijdstip, 
waarop verschillende bepalingen van de wet 
van 2 Juli 1928, S. 225, tot wijziging en aan
vulling der hooger-onderwijswet, in werking 
zullen treden. S. 321. 7' Aug. 
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- Besluit tot aanw11zmg overeenkomstig ar
tikel 170 der hooger-onderwijswet van het 
Leidsch Universiteitsfonds als bevoegcl om 
bij de faculteit der letteren en wijsbegeerte 
aan de Rijksuniversiteit te Leiden een bij
zonderen leerstoel te vestigen. 

S. 402. 22 Oct. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen

komstig artikel 157 der hooger-onderwijswet 
van de afdeeling gymnasium van "Het Neder
landsch Lyceum" te 's-Gravenhage van de 
Vereeniging "H et Nederlandsch Lyceum" 
gevestigd te 's-Gravenhage. 

S. 462. 17 Dec. 
- Wet, houdende toelating van bezitters van 

het diploma, bedoeld in het Koninklijk 
Besluit van 21 December 1923, n°. 16, tot de 
examens in de vereenigde faculteiten der 
rechtsgeleerdheid en der letteren en wijs
begeerte. S. 477. 21 Dec. 

Onderwijs. (Lager) Koninklijk besluit. (L.-O.
wet 1920, art. 5). - De uitkeering door de 
gemeente aan een schoolbestuur van een 
zeker bedrag als uitvloeisel van eene tusschen 
h<:'n getroffen regeling, waardoor voor het 
·Rchoolbestuur het nadeel werd opgeheven dat 
het zou lijden door af te zien van de ver
bouwing van zijn schoolgebouw en het in 
plaats daarvan in gebruik nemen van een 
gemeente.schoolgebouw, tengevolge waarvan 
aan de gemeente de kosten van verbouw 
werden bespaard, is niet in strijd met art. 5 
derde li<l. 3 J an. 

- Koninklijk Besluit. · (L.-O. wet 1920, art. 9T, 
5• lid). - Nu de gemeente ingevolge art. 73 
j0 • art. 74 1 e lid sub c de kosten van eerste 
inrichting, met inbegrip van de school
meubelen, aan het toenmalig schoolbestuur 
heeft verstrekt, en de school sedert is op
geheven, moet voor de toepa~sing van art. 83 
5• lid de inventaris geacht worden deel uit te 
maken ·van het schoolgebouw, zoodat Ged. 

· Staten terecht ten aanzien van den inven
taris· eene beslissing ingevolge deze wets
bepaling hebben genomen. 6 Jan. 

- Koninklijk besluit. (L. -O.wet.) Toepassing 
art. 101. Vergoeding uit de gemeentekas aan 
bijzondere lagere scholen wegens kosten van 
instandhouding. - De kosten voor het be
zorgen van de schoolrapporten en voor de 
aanschaffing van een adresboek komen voor 
vergoeding in aanmerking. 10 J an. 

- Koninklijk besluit. (L.-O.wet art. 101.) Ver
goeding uit de gemeentekas aan bijzondere 
lagere scholen voor kosten van instand
houding. - In aanmerking komen : Uit
gaven voor geprepareerde insecten, contri
butiën voor een organisatie van school
besturen. - Kosten van ouderavonden be
houdens beperkingen. 17 Jan. 

- Koninklijk besluit. (L.-O.wet.) Toepassing 
art. 101. Vergoeding uit de gemeentekas aan 
bijzondere lagere scholen wegens kosten van 
instandhouding. Aanschaffingen voor de 
schoolbibliotheek ; natuur- en scheikundige 
instrumenten ; geprepareerde dieren : repa
ratie harmonium. · 17 Jan. 

- Koninklijk besluit. (L.-O.wet 1920, art. 97.) 
Voor de berekening der vergoeding krachtens 
dit art. moet de persoonlijke toelage, waarop 
belanghebbende ingevolge art. 27 Bezoldi
gingsbesluit Burg. Rijksambtenaren 1925 

,i,anspraak kan maken, verminderd worden 
met de verhooging zijner wedde, nu deze 
verhooging het gevolg is van de plaatsing 
der gemeente, waar hij werkzaam is, in een 
hoogere klasse. 31 ,Jan. 

- Koninklijk besluit. (L.-O.wet 1920, art. 38.) 
Nu de onderwijzeres door B. en vV. voor 
het feit, dat zij een 7-jarigen leerling heeft 
geschopt en geknepen, is gestraft met schor
sing, kan zij door den Raad voor ditzelfde 
feit niet nogmaals worden gestraft met ont
slag. 6 F ebr. 
~ Koninklijk besluit. (L.-O.wet 1920, art. 72.) 

Ook al had, zooals de Raad beweert, de in
richting van een derde schoollokaal uit vroe
ger beschikbaar gestelde gelden kunnen zijn 
bekostigd, zoo is zulks toch geen grond om 
thans medewerking tot zoodanige inrichting 
te weigeren, daar de vroeger beschikbaar 
gestelde gelden geheel in overleg met B. en W. 
voor den bouw en de eerste inrichting der 
school ?.ijn besteed met uitzondering -van de 
inrichting van het derde lokaal, dat destijds 
nog niet behoefde te worden ingericht. 

9 Mrt. 
- Koninklijk besluit. (L.-O.wet 1920, art. 101, 

5e lid. ) Kosten van vernieuwing van onder
. deelen van een schoolgebouw (i. c. vernieu
wing van vloeren en bepleistering van muren) 
moeten geacht worden in elk geval te vallen 
onder de kosten van instandhouding, bedoeld 
in art. 101, wanneer die vernieuwing het ge
volg is van slijtage. 12 Mrt. 

- Koninklijk Besluit. · (L.O.wet 1920, art. 77. 
Gemeentewet art. 212.) Nu de Minister van 
Onderwijs heeft hesli~t, dat het schoolbestuur 
met beschikbaarstellen van bestaande school
loka len, als door den Raad bedoeld, geen 
genoegen behoeft te nemen, behoort de Raad 
op andere wijze medewerking te verleenen, 
met name door beschikbaarstelling van de 
voor den bouw benoodigde gelden. Nu de 
Raad geweigerd heeft deze gelden op de be

. grooting uit te trekken, hebben Ged. Staten 
terecht art. 212 Gem. wet toegepast. 

21 Maart. 
- Koninklijk Besluit, houdende wijziging van 

het Koninklijk Besluit van 13 December 1920, 
houdende bepalingen omtrent den leeftijd, 
waarop kinderen tot het gewoon lager onder
wijs mogen worden toegelaten en dien. waarop 
ze de school moet en verlaten. Blz. 1242. 

26 Maart. 
- Koninklijk besluit. (L.O.wet 1920, art. 2:J.) 

Terecht is besloten tot opheffing der eenige 
openbare lagere school, nu het getal leerlingen 
tot -i is gedaald en beiar.grijke vermeerdering 
van dit aantal in dC' naaste toekomst niet is 
te verwachten, tPrwij1 voorts door t,oer,11,ssing 
van 11,rt l ::; aan het, bezwaar van het bezo!' ken 
van een school in een andere gemeente kan 
worden tegemoetgekomen. 27 Maart. 

- Koninkliik besluit. (L.O wet 192(), art. 107. ) 
Een nieuw bewijs als bedoeld in het l• lid 
snb r wordt vereis 1ht bij elke veranderin~ 
in de gemeente, waar het onderwijs zal 
worden gegeven: hieraan doet niet af, dat 
de onderwijzer zijn woonplaats had behouden 
in tle gemeente, waa.r hij vroeger onderwüs 
gaf en, na eenigen ti_id in een naburige ge
meente onderwijs te hebben gegeven, opnieuw 
werkzaam is geworden. 5 April. 
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Koninklijk heslnit. (L.O.wet, a~t. 30, j . 
art. 33). Daar het onderwije in de nnttige 
handwerken wordt gegeven volgens het leer
plan en den lesrooster van de openbare lagere 
~~holen in de betrokken gemeente, zoodat het 
van het onderwjis aan die scholen deel uit
maakt, is· de gemeenteraad niet bevoJgd tot 
het toekennen van een belooning voor dat 
ond erwijs buiten de gewone schooluren ; 
immer• laat de alg. m. v. b. bedoeld in art . 30 
1 e lid. daartoe geen gfllegenheid, en doet zich 
hier ook niet voor sen der gevallen. bedoeld 
in art 3;1, l • lid. 16 April. 

- Koninklijk besluit. (LO.wet 1920, art. 101, 
5• lid.) Kosten voor aanschaffing van platen 
en van potjes voor hangplantjes ten behoeve 
van het teekenonderwijs komen a ls uitgaven 
voor leer- en hulpmiddelen voor vergoeding 
in aanmerking. Ditzelfde geldt van rente van 
op~enomen kasgeld, kost:m voor convocatie
hilJ etten en zaalhuur ten behoeve van be
stuurs- en ledenvergaderingen, uitnoodigings
kaarten voor een ouderavond, die van voor
ziening in vacatures aan do school en die voor 
het opmaken van dim lesroóst-er ; deze allen 
vallen onder art. 55• ·. Kosten van het inlijsten 
van gravures ten dienste van het onderwijs 
in de bijbelsche geschiedenis komen a ls uit
gaven voor leer- en hulpmiddelen voor ver
goeding in aanmerking. - Een advertentie 
"Geslaagd alle candidaten" is zuiver reclame 
en komt niet voor vergoeding in aanmerking. 

18 April. 
- Koninklijk besluit. (L.O.wet 1920, art. 72.) 

Vervanging van het mastiek dak eener ~chool 
door een pannendak is aan te merken a ls ver
bouw van de school in den zin van art. 72 
l • lid. Nu door vernieuwing van het bestaande 
mastiekdak en het aanbrengen van eenige 
veranderingen in de inrichting en constructie 
van het dak en wat daarmede verband houdt 
een afdoende verbetering kan worden ver
kregen moet de aanvrage geacht worden de 
,,normale eischen" te buiten te gaan. 1 Mei. 

- K oninklijk besluit. (L.O.wet 1920, art. 73.) 
Aanvrage aan den gemeenteraad tot het be
komen van gelden voor de oprichting van 
eene bijzondere lagere school. - De Kroon 
b.Jslist met vernietiging van het besluit van 
Geel. Staten dat bij een dergelijke aanvrage 
de origineele verklaring met de handteeke
ningen van de ouders moet worden overgelegd. 

14 Mei. 
- Wet tot wijziging van de artikelen I en II 

der wet van 30 Juni 1924, S. 319, tot wijziging 
van de Leerplichtwet en van de Lager-Onder
wijswPt 1920, wijziging van het derde lid van 
artikel 3 der Leerplichtwet, zooals het krach
tens die wet wordt gelezen, en wijziging van 
het vierde lid van art. 3 der Leerplichtwet. 

S. 186, 24 Mei. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Grondwet 

art . 70, L.O.wet 1920, artt. 101, 104.) Boven
genoemd geschil behoort tot dat vermeld in 
art. 154 Grondwet, zoodat, in verband met 
art. 2 R. 0., de rechterlijke macht bij uit
sluiting bevoegd is. - Alleen wanneer het 
bedrag der schoolgelden, door de schoolge
meente voor de kinderen der buitengemeente 
te heffen, zóó hoog is, dat het dat der door de 
buitengemeente verschuldigde uitkeering over
treft, komt de aanspraak op die uitkeering te 

vervallen. In a lle andere gevallen, zoodra 
dus het hedrag der uitkeering hooger is of 
zelfs maar gel~k is aan het bedrag der school
gelden, is de uitkeering door de buit 3nge
meente in haar geheel verschuldigd. - Voor 
de daaraan tegenovergestelde opvatting wordt 
tevergeefs een beroep gedaan op de regeling 
van art. 101 L.O.-wet 1920. De verrekening 
van het 7dfl lid van dit art. zou in het geval 
van art. 104, 4e lid in het geheel geen toe
passing kunnen vinden. 1 J uni. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (L.O.-wet 
1920, art. 104.) (In dit arrest is volkomen 
dezelfde beslissing gegeven als op het tweede 
cassatiemiddel in de vorige zaak. De moti
veering is aan het slot - met het oog op het 
cassatiemiddel - iets anders. Overigens ver
schilt deze zaak met de vorige nog hierin, dat 
in deze za.ak de R echtbank de buitengemeente 
in het gelijk had g~teld.) 1 Juni. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van den 
Raad der gemeente Wisch van 4 Mei 1928, 
n°.' VI, strekkende o.m. tot het stop zetten 
van den reeds aangevangen bouw der Lagere 
Landbouwschool voor Jongens te Varsseveld. 

S. 234. 2 ,fu ii. 
- Koninklijk besluit. (L.O.wet 1920, art. 33.) 

Een door den gemeenteraad bij het ambts
jubileum van het hoofd rler openbare lagere 
school toegekend huldeblijk kan niet geacht 
worden te zijn een helooning in den zin der 
L.O.-wet in het algemeen, noch in het bij
zonder in den zin van art. 33. 2 ;ruli. 

- Koninklijk besluit. (L.O.wet 1920, art. 205.) 
Al moge het perceel, waarin een school voor 
gewoon en een school voor u. 1. o. eener ver
eeniging waren gevestigd, uit bouwkundig 
oogpunt als één geheel zijn te beschouwen, 
zoo moet toch het perceelsgedeelte, waarin 
elk der beide scholen onderscheidenlijk ge
huisvest was, voor rle toepassing van art. 205 
3• lid 2•0 volzin als het gebouw der school 
worden aangemerkt. 2 ;ruli . 

- Koninklijk besluit . (L.O.wet 1920, art. 100.) 
De slotbepaling van het 2e lid handhaaft 
niet bepaalrle boventallige onderwijzers, doch 
den grondslag van de berekening: daarbij 
is het onverschillig of de leerkrachten, voor 
welke op grond van die berekening vergoeding 
moet worden toegekend, een1-elfde reeds te 
voren aanwezige persoon is, of twee of meer 
elkaar al of niet met tusschenpoozen op
volgende personen. - Bedoelde slotbepaling 
handhaaft den grondslag van de berekening, 
zooals deze vóór de wijziging van den klasse
deeler der openbare lagere scholen had be
hooren te zijn toegepast, en niet de wijze van 
berekening, zooals deze verkeerdelijk door 
den Raad of Geel. Staten is toegepast. - De 
vergoeding volgens art. 100 geldt alleen voor 
scholen, onderscheiden in art. 3, 2e en 4• lid, 
waartoe niet behooren de scholen, die nog 
waren ingericht overeenkomstig art. 2bis, 
leden 2 en 3 der wet van 1878 21 Juli. 

- Koninklijk besluit. (L.O.wet 1920, art. 100.) 
Ten onrflchte is de jaarwedde van een boven
tallig onderwijz Jr niet voor vergoeding in Mn
merking gebracht op grond van de omstanclig
heid, dat het schoolbestuur niet, bij de Kroon 
in beroep is gekomen van de beschikking van 
den Minister tot vaststelling der vergoeding 
ex art. 97. Immers spreekt art. 100 lid 1 van 
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,.worden vergoed", d.i. feitefijk worden ver
goed, en kan in casu van een schuldig verzuim 
van h 3t schoolbestuur niet wordon gesproken, 
nu de beslissing van den Minist er voort
v loeide uit zijne ui tlegging van art. VII der 
wet van 30 Juni 1924, S. 319, waartegen het 
schoolbestuur blijkbaar geen bezwM r had. 

21 Juli. 
- Koninklijk besluit. (L.O.wet 1920, art. 101, 

5° lid.) Kost en van aanschaffing van school
meubelen komen als zijnde genoemd in 
a rt . 55 sub d niet voor vergoeding in aan
merking : het begrip " onderhouden van 
schoolmeubelen" in art. 55 sub f mag niet 
worden opgevat in zoo ruimen zin dat · daar
onder uitgaven voor vernieuwing en aanvul
ling der meubelen van een reeds bestaande 
school worden gebracht , ó:'>k niet voor 1922. 
Toen door een leemte in art. 72 de besturen 
der bijzondere lagere scholen de kosten van 
aanschaffing van schoolmeubelen evenmin 
langs den weg van dat art. vergoed konden 
krijgen. 1 Aug. 

- Koninklijk besluit . (L.0.wet 1920, a rt . 101, 
5° lid. ) De uitgave wegens straatbelasting is 
een uitvloeisel van den eigendom, strekt dus 
ter verzekering van het, genot van het school
gehouw en moet derhalve geacht worden deel 
uit t e maken van de a lgemeene kosten van 
instandhouding, bedoeld in de slotwoorden 
van art . 101, 5° lid. 1 Aug. 

- Koninklijk hesluit. (L.0.wet 1920, art. 85.) 
Ged.-Stat en hebben ten onrechte het gemeen
t,ebestuur niet-ontvankelijk verklaard in zijn 
krachtens art. 85, 3• lid, ingesteld beroep op 
grond dat naar de meerring van Geel. Stat en 
aan een vroeger door hen genomen besluit, 
waarbij werd bepaald dat voor den bouw 
eener bij zondere school gelden behooren t e 
worden beschikbaar gesteld, geen uitvoering 
kon worden gegeven: daar voor dien bouw 
geen machtiging der Kroon ingevolge de 
wet van 21 April 1922, S. 195, was bekomen. 

l Aug. 
- Koninklijk besluit . (L.0.wet 1920, ar t. 101, 

5• lid.) De kosten, va llend op de aanstelling 
van kweekelingen, kunnen geacht worden t e 
strekken tot verzekering van den goeden gang 
van het onderwijs en komen dus voor ver
goeding in aanmerking. 1 Aug. 

- Koninklijk beslui t . (L.O.wet 1920, ar t. 97.) 
Voor een onderwijzer, niet in het bezit van 
het bewijs , bedoeld in ar t . 107 lid 1, kan geen 
aanspraak op vergoeding worden gemaakt. -
E en beroep op de omstandigheid, dat bij de 
invulling van het formulier model E. een ver
gissing is begaan, mag geen aanleiding geven 
a.f te wijken van de opgave in dat fo rmulier 
die mede als b1tsis dient voor de aanvrage 
om r~ksv ~rgoedinir. 7 Aug. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den Raad der gemeente Ootmarsum van 
31 Mei l!l27, inzake toepassing van artikel 75, 
juncto 1tr t ikel 72 der Lager-onderwijswet 1920. 

S. MO. 20 Aug. 
- K oninklijk beshit . (L.O.wet. 1020, ar t. 100.) 

E en bijzondere lagere school heeft geen aan
spraak op een afzonderlijke vergoed ing uit 
de gemeentekas voor de wedde van tij delijk 
vervanger van een onderwijzer. 12 Sept. 

- K oninklijk besluit . (L.O.wet 1920, ar t . 13.) 
De woorden " naar eene school, die bij eerst-

bedoelde toelating no~ niet was opgericht" , 
aan het slot van al. 1 kunnen alleen van toe
passing zijn in het geval dat voor het eerst 
na de t oelating eene school van dezelfde 
richting beschikbaar komt. H et uitzonde
ringsgeval, in het slot van al. 1 bedoeld, doet 
zich derhalve niet voor wanneer , als in 
casu, reeds vroeger gelegenheid bestond het 
kind onderwijs van een bepaalde richting te 
doen genieten, waarvan t oen geen gebruik 
is gemaakt. 18 Sept. 

- Besluit tot ongegrondverklaring van het 
beroep van den R aad der gemeente H eiloo 
t egen het besluit van Noord-Holland van 
19 Januari 1927, n°. 3, betreffende aanschaf
fi ng van schoolhoeken t en behoeve van de 
R oomsch-Katholieke bijzondere meisjesschool 
t e H eiloo. S. 376. 20 Sept. 

- Koninklijk b esluit. (L.0.wet 1920, art. 72 
j0 • 101 ). De kosten van vernieuwing van een 
houten gangv!oer, die verslet en is, vallen niet 
onder a rt . 72, doch onder die van instand
houding, bedoeld in art. 101 lid 5 ; deze 
kost en veranderen niet van aard, omdat in 
plaats van een houten vloer een t errazzo
vloer wordt aangebracht t engevolge waarvan 
immers niet de bouw of de inrichting der 
school is gew~jzigd. - De kosten van be
strating van de speelplaat s kunnen worden 
aangemerkt a ls kosten van verandering van 
inrichting van het schoolgebouw met bij
behoorenden grond in den zin van art . 72, 
daar t engevolge van deze verandering de 

. speelplaats bet er aan zijne bestemming zal 
beantwoorden. 30 Oot. 

- Koninklijk be8luit. (L.O.wet 1920, art. 101, 
2• lid). Bij de berekening der vergoeding, 
bedoeld in het 2• lid, mag de gemeente niet 
t en volle van do uitgaven aftrekken hetgeen 
zij heeft ontvangen wegens het in gebruik 
geven van schoollokalen, doch slechts de 
meerdere kosten van verlichting, enz., welke 
van dat in gebruik gegeven het gevolg zijn 
geweest. 30 Oot. 

- Koninklijk besluit . (L.O.wet 1920, art . 101, 
5° lid.) Uitgaven voor de bisschoppelijke in
spectie, welke er op t oeziet, dat het onder
wij s wordt. gegeven overeenkomstig de rich
ting; welke het schoolbestuur wenscht, 
kunnen worden geacht bevorderlijk te zijn 
voor den goeden gang van het onderwijs aan 
de onderhavige school en komen mitsdien 
voor vergoeding in aanmerking. 30 Oot 

- K oninklijk besluit . (L.O.wet 1920, art. 101, 
5• tid .) Een dicteerbord kan worden be
schouwd a ls leermiddel voor het onderwij s 
en komt a ls zoodanig voor vergoeding in aan
merking. - De aanschaffing van een L .O.
wet 1920 en de daarmede samenhangende 
kon. besluiten strekt t er verzekering van den 
goeden gang van het onderwijs, en komt der
halve voor vergoeding in aanmerking. H et
zelfde is het geval met de jaarwedden voor 
vakondèrwijzers over 1922, waarbij het on
verschillig is, of aan de openbare scholen in 
1922 buit en de schooluren vakonderwijs is 
gegeven. 30 Oot. 

- K oninklijk besluit. (L.O.wet 1920, art. 38.) 
De omstandigheid dat op den dag waarop de 
Raad bes loot t ot het verleenen va n on~e
vraagd eervol ontslag de wettelijke t ermijn 
van beroep tegen een besluit van Geel. Staten, 
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waarbij een vroeger verleend ont.slag was ver
nietigd, nog niet was verstreken, staat niet 
in den weg aan 's Raads bevoegdheid om het 
wegens overtreding van een wettelijk vorm
voorschrift vernietigd besluit opnieuw in 
den goeden vorm te nemen. - Ged. Staten 
en in beroep de Kroon zijn bevoegd til be
oordeelen of terecht aan appellante in plaats 
van aan een andere leerkracht ontslag is ver
laand wegens overtolligheid van een der 
onderwijzers. Daarbij dient te worden reke
ning gehouden eenerzijds met de billijkheid 
ten opzichte van het onderwijzend personeel, 
anderzijds met de belangen van het onderwijs. 

31 Oot. 
- Koninklijk be luit. (L.0.wet 1920, art. 75 

i0 • art. 72.) Het ligt niet op den weg van Ged. 
Staten, bij gelegenheid dat een raadsbesluit 
tot het aangaan van een geldleening aan 
hunne goedkeuring wordt onderworpen, te 
treden in e1m onderzoek naar de juistheid van 
een door den Raad krachtens art. 75 genomen 
beslissing, waartegen ingevolge art. 76 2° lid 
beroep openstond en waarvan Ged. Staten 
krachtens art. 146 Prov. Wet schorsing of 
vernietiging hadden kunnen vragen. - De 
bewoordingen van art. 72 geven geen aan
leiding om onderscheid te maken, ten aanzien 
van de bevoegdheid van een schoolbestuur 
om gelden aan te vragen voor aanschaffing 
van schoolmeubelen, naar gelang het een 
eerst.e complete aanschaffing van schoolmeu
belen betreft dan wel aanschaffing van deze 
ter vervanging van de bestaande. 1 Nov. 

- Koninklijk besluit,. (L.O.wet 1920, art. 73.) 
u blijkens de stukken in de te bouwen 

nieuwe .school . zal worden voortgezet het 
onderwijs, dat de schoolvereeniging thans in 
een ander gebouw doet geven, zoodat bij 
de totstandkoming van de nieuwe school het 
onderwijs in het oude gebouw zal worden ge
staakt, doet zich hier niet voor een geval, als 
bedoeld in § 11 1 e lid van art. LXIV der wet 
van 16 Febr. 1923, S. 438. 26 Nov. 

- Koninklijk besluit. (L.0.wet 1920, art. 30 
j0 • art. 33.) De Raad is niet bevoegd tot het 
toekennen van eene belooning voor het onder
wijs in de nuttige handwerken aan eene 
onderwijzeres eener openbare lagere school, 
nu dit onderwijs weliswaar buiten de gewone 
schooluren is gegeven, doch niettemin strekte 
tot het geven van het in het leerpla.n en den 
lesrooster voor die school voorgeschreven 
onderwijs in de nuttige handwerken, zoodat 
het van het onderwijs aan die school deel uit
maakte. · 28 Nov. 

- Besluit tot vernietiging van het beeluit van 
den Raad der gemeente Ootmarsum van 31 
Mei 1927, inzake beschikbaarstelling van de 
benoodigde gelden voor den bouw eener 
Roomsch-Katholieke jongensschool aldaar. 

.. S. 436. 4 Dec. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

den Raad der gemeente Wisch van 4 Mei 1928, 
n°. VI, strekkende o.m. tot het stopzetten 
van den bouw der La!!ere Landbouwschool 
voor jongens, met daaraan verbonden loca
liteit voor het houden van een cursus voor 
landbouwhuishoudonderwijs voor meisjes, te 
Varsseveld. S. 457. 14 Dec. 

- Koninklijk besluit, houdende wijziging van 
de bepalingen omtrent den leeftijd, waarop 

kinderen tot het gewoon lager onderwijs 
mogen worden toegelaten en dien, waarop 
ze de school moeten verla.ten. 17 Dec. 

- Koninklijk besluit. (L.O.wet 1920, art_ 101 
8• lid.) De werkelijk gemaakte administratie
kosten moeten worden vergoed, onafhankelijk 
van de berekening der kosten van het open
baar lager onrlerwijs. Het S()hoolbestuur is 
gerechtigd voor het voer.en van de admini~tra
tie, als het schrijven van lesroosters, school
geldstaten enz., een vergoeding toe te kennen, 
aa.ngezien zulks, al zou dit aan het hoofd der 
school kunnen worden opgedragen, niet tot 
zijn taak als zoodanig behoort. 27 Dec. 

- "'et tot wijziging der wetten van 16 Ft>bru
ari 1923, S. 38 en 30 Juni 1924, S. 319, tot 
wijziging van de lager-onderwijswet 1920. 

S. 506. 29 Dec. 
- Koninklijk besluit. (L.0.wet 1920. art: 97 

j0 • art. 89 6• lid.) Wanneer de Minister krach
tens art. 56 2• lid heeft goedgevonden dat 
te rekenen van een zekeren datum af, of 
zooveel later a.ls de onderwijzer na zijne be
noeming als zoodanig in dienst zal zijn ge
t reden, de rijk vergoeding voor den derden 
onderwijzer van bijstand zal worden verleend, 
moet onder datum der .. benoeminp:" in dezen 
worden verstaan de datum van ae akte van 
benoeming, in art. 89 6° lid bedoeld, ook al 
was de benoemde tevoren aan de school 
werkzaam met medeweten van den Minister. 

27 Dec. 
Ond_e~i)s. (Middelbaar) Besluit, houdende 

W1Jz1gmg en aanvulling van het K. B. van 
31 J\fei 1926, S. 159, tot nadere uitvoering 
van art. 16 en art. 28, vierde lid, der Nijver
heidsonderwijswet. S. 3. 10 Jan. 

- Besluit, waarbij artikel 27 van het reglement 
voor de Rijks hoogere burgerscholen, zooals 
dit iR vastgesteld bij K. B. van 10 Juli 1926 
(Stbl. n°. 231), wordt gewijzigd. 

S. 6. 19 Jan. 
- Besluit tot vaststelling van de eischen ,oor 

toelating tot de openbare en de krachtens 
artikel 45bis der Middelbaar-Onderwijswet 
gesubsidieerde bijzondere hoogere burger
scholen met vijf Jarigen cursus. S. 18. 7 Febr. 

- Besluit tot wijziç;ing ,an het K. B. van 
13 Januari 1927, S. 4, laatstelijk strekkende 

· tot wijziging en aanvulling van het K.B. van 
23 Maart 1926, . 101, houdende voorschrif
ten inzake de bevoegdheden tot het geven 
van nijverheidsonderwijs en de · daarmede 
verband houdende examen~. S. !JS. 18 April. 

- Besluit tot nadere va,stR~elling van de mini
mumtabel der lessen voor de Hoogere bur
gerschool A. S. 141. 3 Mei. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 14 
October 1884, S. 216, betreffende de vaststel
lin~ van de programma's voor de akte-exa
mens middelbaar onderwijs in de Fransche, 
Hoogduitsche en Engelsche talen. 

R. 194. 30 l\:[ei. 
- Besluit, betreffende het beroep van J. R. 

Mulder, leeraar aan de Ambachtsschool te 
Zaandam, tegen h ~t besluit van deze school, 
waarbij hém ontslag is verleend a ls leeraar 
aan die school. S. 235. 2 Juli. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
11 September 1923, . 440, gewijzigd bij K. B. 
van :10 Octobèr 1924 (Stbl. n°. 480). 

S. 236. 2 Juli. 
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- Besluit, tot aanvulling van het K. B. van 
3 Mei 1928, S. 141, betreffende de minimum
tabel der lessen voor de hoogere burgerscho
len A. S. 34-3. 22 Aug. 

Ongevallenverzekering. Wet tot het instellen 
van een openbaar onderzoek omtrent rampen 
en .:mgevallen, overkomen aan Nederlandsche 
oorlogsvaartuigen. S. 69. 16 Maart. 

- Wet tot wijziging der Ongevallenwet 1921. 
S. 166. 12 l\fei. 

- Wet tot wijziging der Ongeva!Jenwct 1921. 
S. 223. 2 Juli. 

- Wet tot wijziging der Land- en Tuinbouw-
ongevallenwet 1922. S. 224. 2 Juli. 

- Besluit houdende een reireling als bedoeld 
i u artikel 79 derde lid, der Land- en Tnin
bouwongevallenwet 1922. S. 302. 21 Juli. 

- Besluit tot in t1·ekking van het K. B . van 
8 Novemner 1924, S. 504 en tot vaststelling 
van een regeling, al~ bedoeld in artikel 106, 
tweede lid, der Land- en Tuinbouwong:e
vallenwet 1922. S. 3~3. 21 Juli. 

- Besluit, houdende vaststelling van bepalin- · 
gen ter uitvoering van de artikelen 2 en 14 
der Marinescheepsongevallenwet (Staatsblad 
192S n°. 69). S. 316. 1 Aug. 

- Besluit, tot bepaling van de tijdstippen, 
waarop onderscheidene artikelen van de wet 
van 2 Juli 1928, S. 223, tot wijziging der 
Ongevallenwet 1921 in werking zullen treden. 

. 332. 18 Aug. 
- Besluit, tot bepaling van de tijdstippen, 

waarop onderscheidene artikelen van de wet 
van 2 Juli 1928, S. 224, tot wijziging der 
Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 in 
werking zullen treden. S. 333. 18 Aug. 

- Besluit, tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, a ls bedoeld in de 
artt. 8711,, tweede on derde lid, en 87d der 
Ongevallenwet 1921. S. 336. 20 Ang. 
Besluit, tot vastRtelling van den algemeenen 

maatre~el van bestuur, als bedoeld bij artikel 
87 der vngevallenwet 1921. S. 337. 20 Aug. 

- Besluit, tot vast~telling van een a lgemeenen 
maatregel van bestuur a ls bedoeld bij de 
artt. 99 en 100 der Land- en Tuinbouwonge
vallenwet 1922. S. 338. 20 Aug. 
Besluit, tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur als bedrield in artikel 
98, eerste lid. der Ongevallenwet 1921. 

S. 339. 20 Aug. 
-- Besluit tot wijziging van het K. B. van f5 

,Juli 1922. S. 451, tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel vnn bestuur ds be
doeld in het eerste, vierde en vijfde lid van 
art-ikel 111 der Ongevallenwet 1921, zooals 
dat besluit laatstelijk is gewijzigd bij K. B. 
van 25 Mei 1926 (Staatsb!Bd no. 152). 

S. 361.l. 15 Sept. 
- - BeJluit tot wijziging van het K. B. van 26 

October- 1922, S. 571, tot vasts.elling van 
een algemeenen maatregel va.n bestuur als 
bedoeld in het_ tweede, vijfde e'1 zesde lid 
van artikel 10 der Land- en 1'ujnbouwonge
vallenwet 1922, zooals dat besluit laatstefijk 
is gewijzigd bij K. B. van 25 Mei 1926 
(Staatsblad n°. 153,. S. 367. 15 Sept. 

Besluit tot wijziging van het K. B. van 
16 April 1925, S. 145, tot vaststelliPg van 
een algemeenen maatree:el van bestuur als 
bPdoeld in artikel 29, eerste lid, der Onge
va:Jenwet, 1921. S. 401. 18 Oct. 

- Be,luit, houdende bepaling van den da1,um 
waarop de Marinescheepsongevallenwet (wet 
van 16 Maart 1928, S. 69), in werking treedt. 

S. 375. 19 Sept. 
- Besluit tot bepaling van het tijdstip, waarop 

de wet van don 12den Mei 1928, S. 166, tot 
wijziging der Ongevallenwet 1921 zal in 
werking treden. S. 419. 15 Nov. 

- Besluit, houdende vaststelling der voor
s~ln·Hten betreffende de inrichting van het 
ongevallenregister, bedoeld in artikel O.J, 
eerste lid, der Ongevallenwet 1921. 

S. 425. 21 Nov. 
- Besluit, houdende vaststelling van regelen 

omtrent de betaling der uitkeering, als bP
doeld in artikel 80/,, eerste lid, der OngeYal
Jenwet 1921 en omtrent de inrichting van 
het register, bedoeld bij artikel 80k der On
gevallen wet 1921. S. 4~6. 21 Nov. 

- Besluit ter uitvoering van artikel 80/ der 
Ongevallenwet 1921, bepalende de wijze, 
waarop de wetgever mededeeling moet doen 
van de erkenning van den aan zijne onder
neming verbonden geneeskundigen dienst. 

S. 427. 21 Nov. 
- Besluit, houdende vaststelling van de re

gelen voor het stellen van zekerheid, als 
bedoeld in artikel 80i , tweede lid, der Onge
vallenwet 1921. S. 429. 22 Nov. 

- Beslnit, houdende vaststelling van de 
regelen betreffende den inhoud en den vorm 
van het uittreksel uit het ongevallenregister, 
bedoeld in artikel SOd, derde lid, der Onge
v,i,llenwet Hl2l. S. 430. 23 Nov. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 3 September 1921, S. 1042, tot 
va ·tstelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur als bedoeld in artikel 64, sub 5, 
der Ongevallenwet- 1921, zooals dat besluit 
laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 22 ~iei 1924 (Stbl. n°. 255). 

S. 458. 14 Dec. 
- Besluit tot herziening van het in artikel 40, 

eerste lid, der Ongevallenwet l!l21 bedoelde 
tarief, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
16 April 1925 (Stbl. n°. 144). 

S. 503. 28 Dec. 
- B sluit tot herziening van het in artikel 79, 

eerste lid, der Land- en Tuinbouwongevallen
wet 1922 bedoelde tarief, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 21 September 1923 
( tb!. n°. 460). S. 504. 28 Dec. 
Zie ook : Tractat•n. 

Onrechtmatige daad. Arrest van den Hoogen 
Raad. (B. W. art. 1401.) Het gebod om zich te 
onthouden van handelen dat indruischt tegen 
de zorgvuldigheid, welke in het maatschappe
lijk verkeer betaamt t en aanzien van eens 
anders persoon of soed ziet slechts op het 
verkeer tusschen biJzondere personen onder
ling, daaronder begrepen het verkeer waaraan 
de Overheid op gelijken voet als een bijzonder 
persoon deelneemt, zoodat die norm niet be
heerscht die gevallen, waarin aan de Over
heid niet anders of meer wordt verweten dan 
dat zjj, door tekort te schieten in hare ver
plichting om de taak, die op haar als zoo
danig rust naa.r behooren te vervullen -
in dit geval door OPvoldoende te zorgen voor 
de b!'vaarbaarheid van een openbaar vaar
water onder haar beheer - belangen heeft 
gekrenkt. 's Hofs b cJslissing is dus, wat er zij 
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van de motiveering, juist,. - Anders Adv.
Gen. Besier, met betoog dat de buitenspo
rige bevoegdheden bij 's Hofs arrest aan den 
eigenaar toegekend in lijnrechten strijd zijn 
met de nieuwere opvatting d er onr. daad, 
zooals die is neergelegrl in H.R. 31 Jan. 1919. 

29 Juni. 
Onteigening. Wet t ot verklaring van het a lge

meen nut der onteigening, met toepassing 
van de wet van 27 Maart 1916, S. 171, van 
eigendo=en, erfdienstbaarheden of andere 
zakelijke rechten, noodig voor den aanleg 
en het inrichten van een marktterrein aan de 
Croeselaan te Utrecht. S. 11:l. 25 April. 

- Wet tot verklaring van het a lgem een nut 
der rmteigening van perceelen, erfd ienstbaar
heden en andere zakelijke rechten noorli~ voor 
aanl e1:s van verkeerswegen nabij Den Oever 
in de gemeente Wieringen in verband m et de 
afsluiting van de Zuiderzee en de droogmaking 
van de Wieringermeer. S. 133. 1 Mei. 

- Wet tot verklaring van het algem een nut 
der onteigening van pcrceelen, erfdienst
baarheden en andere zakelijke r echten noodig 
voor den aanleg van een weg van beoosten de 
kom van Krabbendijke tot den weg over den 
OosterRcheldedam bi.i Rilland, behoorende 
tot de werken voor den aanleg van een hoofd
weg van Zeeland naar Noordbrabant. 

S. 134. l Mei. 
- Wet tot wijziging van de wet van 28 April 

1927, S. 109, tot verklaring van het algemeen 
nut der onteigening van eigendommen, erf
dienstbaa heden en andere zakelijke rechten 
in d e gemeenten Bennebroek en H eemstede, 
noodig voor verhetering van den RijkRweg 
van d <i Haagsche chouw naar H aarlem. 

S. 135. 1 Mei. 
- Wet tot verklaring van het a lgemeen nut der 

onteigening t en behoeve van verbet ering in 
de li2:i;ring van tramsporen van de Zuid-Neder
landsche Stoomtramweg-Maatschappij . 

. 261. 21 Juli. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van pi>rceelen, erfdi ,nstbaar
he<l en en andere zakelijke rechten in de ge
m eenten Zutphen, Gorssel, La ren en Lochem, 
noodig voor den aan leg van scheepvaart
kanalen naar Twenthe ingevolge de wet van 
1 November 1919 (Stbl. n°. 645). . . 

S. 263. 21 Juli. 
- Wet tot verklarmg van het a lgemeen nut 

der onteigening van eigendommen, erfdienst
baarheden of andere zakeltjke rechten, noodig 
voor uitbreiding van het gebouw der Open
bare Leeszaal en Bibliotheek en voor ver
breeding van een gedeelte der Bildercüjk
straat t e 's-Gravenhage. S. 285. 21 Juli. 

- Be luit tot onteigening voor de verbet,ering 
van de Maa-sdijken (dijkvak Boxmeer-Oef
felt) in d e gemeenten Boxmeer, Beugen c. a. 
en Oeffelt. S. 405. 23 Oct. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut der 
ontei~ening van eigendommen, erfdienst
baarheden of andere zakelijke rechten, noodig 
voor verbreeding van een gedeelte van den 
Koudeweg in de gemeente hr/. Bildt. 

S. 440. 6 Dec. 
- Wet tot verklaring van het algemeen out der 

onteigening van eigendommen, erfdienst
baarheden of andere zakel\jke rechten, noodig 
voor en ten behoeve van het aanleggen van 

een verbindingsweg van de Meeuwenlaan t e 
Amsterda m naar het Tuindorp- ieuwendam 
aldaar, het maken van drie uitgangen v,i,n 
genoemd Tuindorp naar den Waterlandschen 
Zeedij k, benevens het normaliseeren vau de 
oeverlijn aan de oostzijde van de voor ge
noemd Tuindorp bestemde terreinen langs de 
Schellingwouder Breek en het daar ter plaatse 
aanbrengen van een oevervoorziening. · . 

S. 441. 6 Deo. 
- W et tot verklaring van het a lgemeen nut 

der onteigening van eigendommen, erfdienst
baarhed en of andere zakelijke rechten, 
noocüg voor de verbetering van het uitzicht 
op het punt van samenkomst van Bussumer
straat, Melkpad, Diepeweg en Naarderstraat 
te Hilversum. S. 443. 6 Dec. 

- Wet tot verklaring van het a lgemeen nut der 
onteigening van perceelen, erfdienstbaarheden 
en andere zakelijke rechten, noodig voor 
verbetering van den Rijksweg van de H aag
sche Schouw naar d e Noordhollandsche grens 
ter weerszijden van de brug over de Hille
go=erbeek te Hillegom en voor verbetering 
van die brug. . 447. 6 Dec. 
Wet tot VP,rklaring van het a lgemeen nut der 

onteigening ten behoeve van uitbreiding van 
het stationsemplacement as van Gent van 
den spoorweg Gent-Terneuzen. 

S. 449. 6 Dec_ 
- Wet, houdende verklaring van het a lgemeen 

nut der onteigening van perceelen, erfdienst
baarheden en andere zakelijke rechten noodig 
voor den aan leg van een weg voor gewoon 
verkeer door den polder "H et Zomerland" 
met aans luiting aan den Kreekweg (ver
bindingsweg IJsRelmonde-Rotterdam), m et 
bijkomende werken. S. 450. 6 Dec. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van eigendommen, erfdienst
baarheden of andere 7.akelijke recMen, 
noodig voor het verbreeden en doortrekken 
van verschillende straten in de gemeente 
Enschedé. S. 475. 21 Dec. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut der 
onteigening van eigendommen, erfdienstbaar
heden of ·a ndere zakel~jke rechten, noodig 
voor verbreeding en verlegging van den weg 
van Dijkhuizen naar Rogat (verbindingsweg 
tusscheo de gemeenten Ruinerwold en d e 
Wijk) te R uinerwold. , S. 476. 21 Dec. 

- Wet, houdende verklaring van het algemeen 
nut der ont eigening van perceelen, ~rfdienst
haarheden en andere zakelijke rechten, noodig 
voor de verbreeding van de Lang:estraat en de 
Deldenerstraat in de gemeente Hengelo (0.). 

'. 487. 21 Dec. 
- Wet tot verk laring van het a lgemeen nut 

der onteigening ten behoeve van verdere 
uitbreidin!!' van de boveogrontl~che werken 
van de Staatsmjjn MauritR. 

S. 489. 21 D ec. 
- Wet, tot verk laring van het a lgemeen nut 

der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
hi>tlen en andere zakelijke rechten no0dig voor 
de verbetering en den aanleg van een weg 
H eemstede-H oofddorp-Aalsmeer (Kruis
weg in den H aarle=ermeerpolder) en van 
een weg de Ljede--Schiphol (Spaarnwouder
dwarsweg in den Haarlemmermeerpolder), 
onrler de gemeente Haarlemmermeer. 

s. 518. 29 l)PQ. 
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Openbare middelen van vervoer. Besluit, 
houdende beslissing op de beroepen, ingevolge 
art: 3 der Wet Openbare Vervoermiddelen 
ingesteld tegen de beschikking van Ged. 
Staten van Zeeland van 25 Februari 1927, 
n<>: 4b, 2• Afdeeling. S. 16. 2 Febr. 

- Besluit, houdende beslissing op het beroep, 
ingevol~e artikel 3 der Wet Openbare Ver-

. voermictdelen ingesteld door H. J. Jonkers 
te Valkenswaard tegen de beschikking van 
Ged. Staten van Noord-Brabant van 13 April 
1927. S. 4-1. 22 Febr. 

- Besluit, houdende beslissing op het beroep, 
ingevolge artikel 3 der W et Openbare Ver
voermirldelen inge teld door den Directeur 
der N.V. Hollandsche Buurtspoorwegen tegen 
de beschikking van Ged. Staten van Noord
Brabant van 1 Juni 1927. 

S. 42. 22 Febr. 
- Besluit, houdende beslissing op het beroep, 

ingevolge artikel 3 der Wet Openbare Ver
voermiddelen ingesteld door de firma van den 
Honert en van Rooy te Eindhoven tegen de 
beschikkingen van Ged. Staten van Noord
brabant van 27 April 1927, G. n°. 359 en 
359n. S. 49. 28 Febr. 

- Befrluit, houdende beslissing op het beroep, 
ingevolge -artikel 3 der Wet Openbare Ver
vqermiddelen ingesteld door de Zuid-Neder

. landsche Stoomtramweg-Maatschappij te Bre
da tegen de beschikking van Ged. Staten van 
Noordbrabant van 13 April 1927, n°. 42. 

. 51. 29 Febr. 
Besluit, tot nadere wijziging van het K. B. 

van ~l Juli 1880, S. 121, houdende bepalingen 
ter verzekering van de veiligheid der reizigers 
met openbare' middelen van vervoer. 

. B. 72. 19 Mrt. 
- Besluit tot nadere verlenging van df'n ter

mijn, genoemd in artikel IX, tweede lid, der 
wet van 30 Juli l 926, S. 250, tot wijziging van 
de wet van 23 April 1880, S. 67, betreffende 
de openbare middelen van vervoer met uit
zondering der spoorwegdiensten. 

S. 146. 8 Mei. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet Openb. 

Vervoermiddelen art. 1; A. P. V. voor Breda 
art. 44). Art,ikel 44 der Algemeene Politie 
Verordeningen voor Breda, voor zooveel hier 
van belang, verbiedt om, behoudens ver
gunnine; van B . en W., met een motorrijtuig, 
met het kennelijk doel het geheel of gedeelte
lijk te verhuren, op den openbaren weg te 
rijden. - In het onderwerp di ~r ber,aling -
de wijze van gebruik van den openoaren weg 
met, motorrijtuigen, c.q. autobussen - wordt 
ruet voorzien door de Wet Openbare Vervoer
middelen, gelijk die na de totstandkoming 
van voormeld artikel bij de wet, van 30 Juli 
1926, S. 250, werd gewijzigd en met een ver
gunningsstelsel voor intercum.muoale auto
busdienst-en aangevuld, alleen om, in het 
belang van het reizend publiek, eon juiste 
voorzieruog in de behoefte aan intercommu
nale autobusdiensten te bevorderen. - Met 
inachtneming van deze strekking der wijzi
gingswet kunnen Ged. Staten bjj het ver
Ieenen van yergunning tot het in werking 
brengen ,an mtercommunale autobusdiensten 
voor vervoer van personen voorwaarden stel
ien - b.v. betreffende beain en einde der 
autobusl\inen, de te volgen °route, de dienst-

regeling en het tarief -, kunnen voormelde 
strekking voorts medebrengen, dat a.ls voor
waarde wordt gesteld het stoppen op bepaalde 
plaatsen van de openbare straat in eenige 
gemeente, wijl daarvoor immers uit hoofde 
van het belang van heo reizend publiek in 
verband met een juiste voorziening in de 
behoefte aan intercommunale autobuslijnen 
juist zoodanige plaatsen het mee8t kunnen 
zijn aangewezen. - Laatstbedoelde voor
wa11,rde is, blijkens het bestreden vonnis, 
ook in het onderhavige geval voor de gemeente 
Breda gesteld. - Wel is waar is de gemeente
lijke Overheid ook na de wijzigingswet van 
1926 bevoegd gebleven om, naar mate v11,n 
plaatselijke omstandigheden en behoeften, 
het openbaar verkeer binnen de gemeente te 
regelen, ook waar d it deel uit-maakt van het 
intercommunaal verkeer, maar een regeling, 
krachtens die bevoegdheid vastgesteld mag 
niet zoover gaan, dat daardoor de mogelijk
heid om een intercommunalen autobusdienst 
overeenkomstig de daartoe verleende ver
gunning te onderhouden, feit,elijk wordt op
geheven of geheel afhankelijk wordt gesteld 
van hot goedvinden van Burgemeester en 
Wethouders. - Dit nu is bij art. 44 voormeld 
het aeval. Mitsdien moet dit artikel, als in 
strijcÎ met het stelsel der gewijzigde Wet 
Openbare Vervoermiddelen in zoover on
verbindend worden geacht. (Anders Concl. 
Adv.-Gen.) . 19 Mrt. 

- Besluit, houdende beslissing op het beroer, 
ingevolge artikel 3 der Wet Openbare Ver
voermiddelen in&esteld door J. M. Kreijen, 
te Geleen tegen oe beschikking van Gedepu
teerde Staten van Limburg van 14 April 1927, 
derde Afdeeling, La. 102/h. S. 74. 20 Mrt. 

- Besluit,, houdende beslissing op de beroepen, 
ingevolge artikel 3 der Wet Openbare Ver
voermiddelen ingesteld door de Directie d ~r 
Nederlandsche Spoorwegen en Burgemeester 
en Wethouders van Geleen tegen de be
schikking van Ged. Staten van Limburg van 
18 Februari 1927, 3e Afdeeling, La. 1090/4 P. 

S. 75. 20 Mrt. 
- Besluit, houdende beslissing op de beroepen, 

ingevolge artikel 3 der Wet Openbare Ver
voermiddelen ingesteld tegen de beschikking 
van Ged. Staten van Zeeland van 4 Maart 
1927, n°. 124b, 2• Afdeeling, en van Noord
Brabant van 11 Mei 1927. 

S. 81. 23 Mrt. 
- Besluit, houdende be~lissing op de beroepen, 

ingevolge artikel 3 der Wet Openbare Ver
voermiddelen ingesteld tegen de beschikkingen 
van Ged. Staten van Zeeland van 4 Ma11,rt 
1927, 11°. 124n, 2• Afdeeling, en van Noord
brabant van 11 Mei 1927. S. 82. 23 Mrt. 

- Besluit tot nadere verlenging van den ter
mijn, genoemd in artikel IX, tweede lid, der 
wet van 30 Juli 1926, S. 250, tot wijziging 
van de wet van 23 April 1880, S. 67, be
treffende de openbare middelen van vervoer 
met uitzondering der spoorwegdiensten. 

S. 146. 8 Mei. 
- BeEluit houdende aanwijzing van ambte

naren van het toezicht op de Spoorwegen, die 
ingevolge artikel 13, e,3rste lid, slot, van de 
Wet Openbare Vervoermiddelen met het 
opsporen van overtredingen worden belast. 

S. 206. 13 Juni. 
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- Koninklijk beeluit. (Wet openb. middelen v. 
vervoer art. 3.) Hangende het beroep tegen 
een besluit van Ged. Staten tot het verleenen 
van een vergunning toa hot in werking brengen 
van een autobusdienst behoort dit college 
daarin geene wijziging aan te brengen ten aan
zien van de punten, waaromtrent beroep is 
ingesteld, en die door dit bero3p aan de be
Rlissing der Kroon zijn onderworpen. 

21 Juli. 
- Koninklijk besluit. (Wet openb. middelen 

v. vervoer art. 3 . ) Nu de aanvrager zelf geen 
beroep heeft ingesteld tegen h ,t b sluit van 
Ged. Staten, waarbij hem vergunning tot het 
in werking houden van een autobusdienst is 
geweigerd, moet worden aangenomen, dat hij 
in die weigering heeft berust, en zijn er geen 
termen aanwezig hem alsnog, op door derden 
ingesteld beroep, vergunning te verleenen. 

10 Aug. 
- Besluit, houdende beslissing op het beroep 

ingevolge artikPl 3 der Wet Openbare Ver
voermiddelen ingesteld door de Directie der 
Limburgsche Tramwegmaatschappij tegen de 
beschikking van Ged. Staten van Limburg 
van 11 Februari 1927, 3de Afdeeling, La. 
1774{4 K. S. 324. 14 Aug. 

- Bes uit, houdende bes lissing op het beroep, 
ingevolge artikel 3 der Wet Openbare Ver
voermid<lelen ingesteld door de Directie der 
Limburgsche Tramweg-Maatschappij tegen 
de beschikking van Ged. Staten van Limburg 
van 11 Maart 1927, 3de afdeeling, La 2924,/6 
B. S. 325. 14 Aug. 

- Besluit, houdende beslissing op de beroepen, 
ingevolge artikel 3 der Wet Openbare Ver
voermiddelen ingesteld door de Directie der 
Nederfandsche Spoorwegen en door die van 
de Limburgsche Tramwegmaatsehappij tegen 
de beschikking van Ged. Staten van Limburg 
van 4 Maart 1927, 3de afdeeling, La. 13741/2 
K. S. 326. 14 Aug. 

- Besluit , houdende beslissing op de beroepen, 
ingevolge artikel 3 der Wet Openbare Ver
voermiddelen ingesteld door de Directie der 
Nerlerlandsehe Spoorwegen en door die van 
de Limburgsche Tramweg-Maatschappij tegen 
de beschikking van Ged. Staten van Limburg 
van 14 April 1927, 3de Afdeeling, La. 2304/D. 

S. 327. · 14 Aug. 
Besluit, houdende beslissing op het beroep, 

ingevolge artikel 3 der Wet Openbare Ver
voermiddelen ingesteld tegen de beschikking 
van Ged. Staten van Zeeland van 15 April 
1927, n°. 15b, 2• af<leeling. S. 334. 18 Aug. 

- Besluit, houdende beslissing op de beroeP.en, 
ingevolge artikel 3 der Wet Openbare Ver
voermiddelen inge0 t.eld tegen <le beschik
kin~en van Gedeputeerde Staten van Noord
brabant van 27 Juli 1927 (Provinciale bhtden 
nos. 1:13, 134 en 135.) S. 368. l 5 Sept. 

- Besluit, houdende besliseing op de beroepen, 
ingevolge art. 3 der Wet Openbare vervoer
middelen iingesteld door de Naamlooze Ven
nootschap "Nederlandsche Buurt~poorweg
l\faat5ehappij " te Utrecht en door de Di
rectie der ederlandsehe Spoorwegen tegen de 
beschikking van Ged. Staten van Utrecht van 
29 Maart 1927, 2• Afdeeling .n°. 699 486. 

S. 369. 15 ept. 
- Besluit', houdende beslissing op de beroepen, 

ingevolge artikel 3 der Wet Openbare Ver-

voermiddelen ingcs1,eld door de Naamlooze 
Vennootschap "Nederlandsche Buurtspoor
weg-Maat ehappij" te Utrecht, en door d ~ 
Dir ctie der Nederlandsche Spoorwegen tegen 
de besehikking van Ged. , taten van Utrecht 
van 29 l\1aart 1927, 2• Afdeeling, n°. 675/482. 

S. 370. 15 Sept. 
- Besluit, houdende beslissing op de beroepen, 

ingevolge artikel 3 der Wet Openbare :Ver
voermiddelen irn:resteld door de Naamlooze 
Vennootschap "Nederlandsche Buurtspoor
weg-Maatschappij " te Utrecht en door de 
Directie der rederlan<lsche Spoorwegen tegen 
de beschikking van Ged. Staten van Utrecht 
van 29 Maart 1927, 2• Afdeeling, n°. 676/481. 

S. 371. 15 Sept. 
- Besluit, houdende beslissing op de beroepen, 

ingevolge artikel 3 der Wet Openbare Ver
voermiddelen ingesteld door de Naamlooze 
Vennootschap "Nederlandsebe Buurtspoor
weg-Maatschappij" te Utrecht en door de 
Directie der ederlands~he Spoorwegen tegen 
de beschikking van Ged. Staten van Utrecht 
van 29 Maart 1927, 2• Afdeeling, n°. 634/472. 

s. 372. 15 Sept. 
- Besluit, houdende bes lissing op het 
beroep, ingevolge artikel 3 der Wet Openbare 
Vervoermiddelen ingesteld tegen de beschik
king van Ged. Staten van Limburg V!J,ll 4 
Maart 1927, 3• afde ling, La. 2603 '2 M. 

. 374. 19 Sept.. 
- Besluit tot nadere verlenging van den ter 

mijn, genoemd in artikel IX, tweede lid, der 
wet van 30 Juli 1926, S. 250, tot wijziging 
van de wet van 23 April 1880, S. 67, betref
fende de openbare middelen van vervoer met 
uitzondering der spoorwegdiensten. 

S. 392. 5 Oot. 
- Besluit, houdende beslissing op de beroepen 

ingevolge artikel 3 der Wet Openbare Ver
voermiddelen ingesteld door de directie der 
Nederlandsche Spoorwegim, de directie der 
Nederlandsehe Tramweg-Maatschappij en den 
Commissaris der Koningin in Friesland tegen 
de beschikking van Gedeputeerde Staten van 
d ie provincie van 1 Juni 1927, n°. 45, 1 ° 
Afd. B. S. 495. 21 Dec. 

- Besluit, houdende beslissing op het beroep, 
ingevolge artikel 3 der Wet Openbare Ver
voermiddelen inge teld door Th. van Koolwijk 
te Wamel tegen de beschikking van Gede
puteerde Staten van Gelderland van 29 Juni 
1927, n°. 108. S. 532. 29 Dec. 

Opium en verdoovende middelen. Wet, tot 
vast.stelling van bepalingen betreffende het 
opium en andere verdoovende middelen. 

S. 167. 12 Mei. 
- Besluit tot vaststelling van den datum 

waarop de Opiumwet S. 1928, n°. Hi7, in 
werking treedt. S. 238. 2 Juli. 
Zie ook : Trartaten. 

Ouderdomsverzekering. Zie: ln.rnliditeits- en 
ouderd-0msverzekering. 

Pakketpost. Zie : Posterijen Pn G:rc·. 
Papier. Rondsehrjjven van den Minister van 

Binnenlandeche Zaken en Landbouw aan de 
Gemeentebesturen betreffende : eisehen voor 
het gebruik van papier. 5 Dec. 

Paspoorten. Ron<hchrijven van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 
aan Heeren Commissarissen der Koningin in 
de onderscheidene provinciën, betreffende 
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weigering afgifte van stukken wegens be
lastingschuld. 26 Maart. 

- Rondschrijven van den Minister van Buiten
landsche Zaken aan Heeren Commissarissen 
der Koningin in de verschillende provinci~n, 
betreffende het waarmerken op een paspoort 
van portret en handteekening van den houder. 

2l Dec. 
Pensioenen en Wachtgelden. Centr. raad van 

beroep. (Pensioenwet 1922, art. 134 j•. art. 
133, ::ic lid). - De benoeming (in 1885) van 
klager in zijn functie van tijdelijk teekenaar 
op het bureau van den gemeente-architect 
door den toenmaligen gemeente-architect 
moet worden geacht te zijn geschiedt door 
dien architect in hoedanigheid van het daartoe 
bevoegd gezag ; n,lthans, zoo deze daartoe 
eigenlijk niet bevoegd zou zijn geweest en de 
Rn,a<l der Gemeente die benoeming had be
hooren te doen, moet dit gebrek aan de wet
tigheid der benoeming gen,cht worden te zij n 
hersteld . - Blijkens de geschiedenis van de 
totstandkoming van art. 133, 3 der P. W. 1922 
was hare bedoeling tegemoet te komen aan 
het bezwaar, dat het dikwijls twijfelachtig is, 
wie in een hepaald geval de benoemings
bevoegdheid bezat en te voorkomen, dat 
ambtenaren daarvan het slachtoffer zouden 
worden. Nu blijkt, dat klager was ambte
nam· in den zin van art. 3 der P. W. 1922 is 
een uit.drukkelijke verklaring van B. en W. 
overbodig. 3 Jan. 

- Centr. Raad van Beroep. (Pensioenwet 1922, 
art. 173 Ub.) Aangezien klager - die tot 
13 Mei 1923 de betrekking van arbeider 
bij de gemeentelijke electriciteitswerken en 
arbeider bij de gemeentelijke arbeidersreserve 
gelijktijd ig bekleedde - met ingang van 
2 Janun,ri 1927 uit laatstgenoemde betrek
king, die hij bij zijn ontslag uit eerstge
noemde betrekking met ingang van 13 Mei 
1923 aanhield, met recht op pensioen werd 
ontslagen, moet voor de berekening van 
de middelsom zijner pensioensgrondslagen 
gedurende het tijdvak van 2 Januari 1922 
tot 2 Januari 1927 alleen de pensioens
grondelag in de laatste betrekking en niet, 
zooals klager meent, tevens die in de 
eerste betrekking medetellen. -- In deze is 
art. IIIb P. W. !922 toepasselijk. De P. W. 
voor de gemeente-ambtenaren 1913 bevatte 
niet een bepaling als die in art. M, derde lid 
P. W. 1922, volgens welke gelijktijdig genoten 
grondslagen te zamen als één grondslag 
gelden. 31 Jan. 

-·- Centr. Raad van Beroep. {Pensioenwet 1922, 
art. 31 j0 art. LXXXIV wet van 28 Mei 
1925, S. 216.) De vraag of het door klager 
genoten loon a. uit aarigenomen werk, 
b. nit arbeid in hooger bezoldigde functie, 
welke beide soorten van inkomsten door 
klager tijdens zijn functie van tijdelijk terrein
werker bij de gemeente-gasfabriek te Utrecht 
zijn genoten, is te beschouwen als vast aan die 
betrekking verbonden inkomst en derhalve 
moet worden geacht, te vallen onder het 
begrip laatst,elijk genoten "wedde", wordt in 
casu ontkennend beantwoord . 31 Jan. 

- Centr. Raad van Beroep. (Pensioenwet 1922, 
art. 48, 1 e lid, sub d.) Uit de Omstandig
heid, dat wegens de geringe bergruimte bij 
de politiepost, waaraan klager verbonden 

was, door een vroegeren chef dier post de 
order w1is gegeven - sedert stipt gehand
haafd - dat de rijwielagenten (waartoe 
ook klager behoorde) gehouden waren bij 
het uit dienst gaan hun dienstrijwiel naar 
hun woning mee te nemen, volgt dat het 
voor klager noodzakelijk geworden gebruik 
van het dienstrij wiel op weg van en naar 
zijn post met het daaruit voortspruitend ge
vaar voor een ongeval , als hem is overkomen, 
een rechtst reeksch verband schept tusschen 
een uit een dergelijk ongeval overgehouden 
gebrek en de dienstuitoefening. 31 Jan. 

- Besluit tot aanvulling van het K. B. van 
21 December 1923, S. 554, - zooals dat 
luidt ingevolge het K. B. van 5 September 
1925, S. 375, - houdende vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, be
doeld in artikel 72 der Militaire Weduwenwet 
1922 en in de artikelen 37, vijfde lid, der 
Pensioenwetten voor de landmacht en voor 
de zeemacht (Staatsbladen 1922 nos. 66 en 
65). S. 15. 1 Febr. 

- Besluit tot aanvulling van den algemeenen 
maatregel van bestuur, houdende regeling 
van de uitbetaling in Nederland van pensi
oenen, gagementen, onderstanden, toelagen 
van broeders der Orde van den Nederland
schen Leeuw en verhoogde soldijen van rid
ders der militaire Willemsorde t en laste der 
geldmiddelen van Nederlandsch-Indië, Suri
name en Curaçao (Staatsblad 1925 11°. 470, 
junct,o 1927 n°. 58). S. 33. 15 Febr" 

- Besluit, houdende bepaling van de in artikel 
10, tweede lid, der Militaire W eduwenwet 
1922 bedoelde rente. S. 39. 20 Febr .. 

- Besluit, houdende beslissing op het door 
P. W. Schipper gewezen tijdelijk opzichter-
1 e klasse bij den dienst van operihare werken 
te Heerlen, op grond van artikel LXXXVII 
der wet van 28 Mei 1925, S. 216, ingesteld 
beroep. S. ll8. 26 April. 
Besluit tot wijziging van artikel 1 van het 

K. B. van 2 September 1927 n°. 89 (Ned. 
St!;l. n°. 306). S, 139. 2 Mei. 

- Wet tot wijziging van de Pensioenwet voor 
de Spoorwegambtenaren 1925 (Staatsblad 
n°. 294). S. 170. 12 Mei . 

- Wet, houdende machtiging tot het aangaan 
van eene overeenkomst met de Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in zake 
de pensioenregeling voor haar personeel. 

S. 171. 12 Mei. 
- Besluit, houdende beslissing op het door 

S. Foppen, gewezen agent-concierge te Har
derwijk, op grond van artikel LXXXVII der 
wet van 28 Mei 1925, S. 216, ingesteld be
roep. S. 178. 14 Mei. 

- Centrale Raad van Beroep. (Pensioenwet 
1922, art. 126 j0 art. 131.) In de gevallen,. 
waarin de Pensioenraad eene totaalsom aan 
pensioengrondslagen heeft vastgesteld, kan 
het betrokken orgaan niet, door tegen de 
beschikking, waarbij de totaalsom bepaald 
is, op te komen, nog aantasten het bedrag 
van een eenmaal vastgestelden pensioens
grondslag 29 Mei. 

- Centrale Raad van Beroep. (Pansioenwet 
1922, art. 134.) Het op 14 April 1926 in 
werking getreden K. B. van 22 Maart 1926, 
S. 47, is op den onderhavigen inkoop, die 
in elk geval vóór eerstgenoemden datum 
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plaats had, niet van toepa,ssing. - In dezen 
is toepasselijk het K. B. van 22 December 
1922, S. 684. - De beteekenis van de woorden 
"tijdstip van inkoop", voorkomende in den 
.aanhef van bijlage C van het K. B. van 1922, 
is, dat de inkoop tot stand komt op het tijd
stip van inzending der vereischte stukken 
door den betrokken ambtenaar, op wiens 
initiatief de inkoop van daarvoor in aan
merking komenden diensttijd plaats heeft. 

12 Juni. 
- Missive van den Pensioenraad aan de Bur-

gemeesters. 3/27 Juli. 
.- Wet tot wijziging van enkele artikeLn der 

Pensioenwet 1922, S. 240 en van artikel 
LXXXIV der wet van 28 Mei 1925, S. 216, 
het treffen van voorzieningen, waartoe de 
eerste wetenschappelijke balans van het 
Pensioenfonds aanleiding geeft., regeling van 
het herstel van verzuimen, begaan ten op-
7.ichte van het bepaalde in artikel 134, vijfde 
lid, onder c. dier ,vet, nadere r~geling van het 
door openbare lichamen ter zake van door 
hen verschuldigde inkoopsommen, uit te 
oefenen verhaal, zoomede opheffing van het 
bij artikel 23 der Weduwenwet voor de 
ambtenaren 1890 vermelde weduwenfonds 
voor de geëmployeerden tot het Algemeen 
Bestuur behoorende en van het, weduwen
pensioenfonds van het korps ingenieurs bij 
den waterstaat. S. 250. 21 Juli. 

- Rondschrijven van den Pensioenraad aan 
Heeren Burgemeesters, betreffende genees
kundig onderzoek. 17 Oot. 

- Missive van den Pensioenraad aan de Ge-
meentebesturen. 20 Dec. 

- Koninklijk besluit. (Wachtgeld. Toepassing 
van art. LXXXVII der wet van 28 Mei 1925, 
Stbl. n°. 216.) Dit artikel is niet van toepas
sing op hen die uitdrukkelijk van een Rijks
regeling aangaande de toekenning van wacht
geld zijn uitgesloten. 21 Dec. 

- Wet, houdende nadere regeling van de be
legginî"· vap gelden van Rijksfondsen en 
-instel rngen. S. 507. 29 Dec. 

- Besluit, betreffende het, tijdstip van in-
werkingtreding der wet van 29 December 
1928, S. 507, houdende nadere regeling van 
de belegging van gelden van Rijksfondsen- en 
instellingen. S. 508. 29 Dec. 
- Zie ook: Indië (Nederl.) 

Personeele belasting. Wet houdende regeling 
van sommige van landgoederen geheven be
lastingen tot bevordering van behoud van 
natuurschoon. . 63. 15 Maart. 

Politie. Rondschrijven van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Lamdbouw aan 
Heeren Burgemeesters betreffende: Uitoef!')
ning politietoezicht op voor het publiek 
opengestelde landgoederen. 28 Maart. 

- Circulaire van den Minister van Justitie 
aan Heeren Procureurs-Generaal bij de Ge
rechtshoven, betreffende verhouding van 
verkeersre~elende bevoegdheid van personeel 
van den Rrjkswat,erstaat en van de Zuiderzee
werken tot die van politie. 12 Juli. 

- Rondschrijven van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw aan H eeren 
Burgemeesters betreffende: verkeerspolitie. 

21 Juli. 
Posterijen en Giro. Be~luit, houdende wijziging 

van het Postbes!uit 1925, S. 396, het Pakket-

posibesluit (Stbl. 1919, n°. 574) en het Inter
nationaal Postbesluit 1925 (Stbl. n°. 394.) 

S. 9. 21 Jan. 
- Besluit, houdende bepaling in werkingtre

ding Postraadwet en vaststelling Instructie. 
S. 55. 12 Maart. 

- Besluit tot wijziging van het laatstelijk bij 
K. B. van den 16den September 1926, S. 333, 
gewijzigde Girobesluit 1924 (Staatsblad no. 
451 l. S. 85. 26 Maart. 

- Besluit, houdende wijziging van het Post
besluit 1925, S. 396, het Pakketpostbesluit, 
S. 1919, n°. 574, het Internationaal Postbe
sluit 1925, S. 394 en het Intermationaal Pak
ketpostbesluit 1925, Stbl. n°. 395. 

S. 140. 3 Mei. 
- Besluit, houdende bekendmaking van den 

tekst van het Girobesluit 1924, S. 451, zooals 
dit sedert is gewijzigd. S. 183. 23 Mei. 

- Besluit, betreffende uitgifte van lucht-
postzegels. S. 195. 30 Mei. 

- Besluit, houdende wijziging van het Post
besluit 1925, S. 396, het Pakketpostbesluit, 
S. 1919, n°. 574 en het Internationaal Post
besluit 1925 (Staatsblad n°. 394). 

S. 398. 18 Oot. 
- Rondschrijven van den Minister van Binnen

landsche Zaken en Landbouw aan de Ge
meentebesturen, betreffende verzending van 
dienststukken. 3 Dec. 

- Besluit, houdende wijzi~ing van het Inter
nationaal Pakketpost.besluit 1925 (Staats
blad n°. 395). S. 499. 27 Dec. 

- Wet houdende nadere regeling van de be
legging van gelden van Rijksfondsen en 
-instellingen. S. 507. 29 Dec. 

- Besluit, betreffende het tijdstip van inwer-
kingtreding der wet van 29 December 1928 
S. ó07, houdende nadere regeling van de 
belegging van geld en van Rijksfondsen- en 
instellingen. S. 508. 29 Dec. 

Provinciale besturen. Arrest van den Hoogen 
Raad. (Prov. Wet art. 140 ; A. B. ar t. 11, 
Reclame Verord. voor Z.-Holland, art. 1.) 
H et middel, dat het verbieden van elke recla
me het prov. belang zou te buiten gaan, kan 
.iiet tot cassatie leiden, daar moet worden 
aangenomen, dat art. 140 der Prov. ,vet, 
anders dan art. 135 der Gem.-wet, de vraag, 
hoever in elk bijzonder geval het prov. belang 
reikt, uitsluitend ter beoordeeling heeft willen 
overlaten aan de Staten en de Kroon. -
Voor het "hebben" van een bord, bestemd 
en gebezigd als reclame op onroerend goed, 
is voldoende een feitelijke verhouding tot 
dat bord, zooals deze aanwezig is bij den eige
naar, gebrnil;er, die aan een ander toestem
ming geeft om dat bord op zijn land te 
plaat~en. 12 Maart. 

- Be~luit tot uitvoering van artt. 118 en 123 
der Provinciale Wet. S. ö7. 13 Maart. 

- Be<luit tot bepaling van den dag, waarop 
de wet van 16 December 1927, S. 388, tot 
wijziging en aanvulling van de Provinciale 
Wet. in werking treedt. S. 58. 13 Maart. 

- Wet tot verlaging van het tarief der inkom
stenbelasting en wijziging van art. 24lla der 
Gemeentewet en van art. 126quinquies der 
Provin"iale Wet. S. 62. 15 Maart. 

- Wet tot herzierung van de Wet op rle ver-
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mogen~bela•ting en wijziging van de Pro
vinciale Wet en van de Gemeentewet. 

S. 68. 16 Maart. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Prov. Wet 

art. 138 en Gem. wet artt. 179h en 230.) 
(Art. 167 van het Reg!ement van den Polder 
Arkenhecn verbiedt met be5pannen voer
tuigen den d~jk, te ber(jden. Het cassatie
middel stelt niet-verbindendheid van dit 
artikel op grond dat daardoor de openbaar
heid van den weg onbevoegdheid wordt 
aangetast.) Al aangenomen, dat de bedoelde 
weg aan de gemeente Putten toebehoorde, 
de Prov. Staten ontleenen aan art. 138 der 
Prov. wet de bevoegdheid, de gewraakte 
bepalingen in het Reglement op te nemen, 
zelfs ook bepalingen, waardoor de openbaar
heid van den weg feitelijk geheel wordt op
geheven, zonder in strijd te komen met de 
in het midclel aangehaitlde artikelen. - Im
mers de bii art. 179h der Gemeentewet om
schreven zorg voor de publieke wegen wordt 
Rlechts aan B. en W. opgedragen, ,,voorzoover 
van hen afhangt·• ; en door die woorden wordt 
te kennen gegeven, dat die zorg door het 
bevoegd gezag wettig, ook door anderen, 
kan worden opgelegd, terwij l de Prov. Staten 
ten deze als gevoegd gezag zijn te beschouwen. 
De telling, als zouden uitsluitend B. en W. 
het Gezag zijn, dat aan een weg de openbaar
heid kan ontnemen, vindt noch in art . 179h 
Gemeentewet, noch in eerige andere wette
lijke bepaling steun. Uit art. 230 Gemeente
wet kan de onbevoegdheid van de Prov. 
Staten om de toegepaste bepalingen vast te 
stellen, geenszins worden afgeleid. 2 April. 

- Besluit, houdende bekendmaking van den 
tekst der wet van den 6den Juli 1850, S. 39, 
regelende de samenstelling en mA,Cht, van de 
Provinciale Staten, zooals clie luidt nlt de 
daarin laatstelijk bij de wet van den 16den 
Maart 1928, S. 68, gebrachte wijzigingen en 
a,anvullingen. S. 125. 27 April. 

- Wet tot wijziging van de Kieswet, de Pro
vinciale Wet en de Gemeentewet. 

S. 288. 21 Juli . 
- Besluit tot w\jziging van het K. B. van 

12 December 1917, S. 692, sedert gewijzigd, 
tot uitvoering van artikelen der Kieswet, 
der Provinciale Wet, en der Gemeentewet. 

S. 354. 27 Aug. 
Psychopathenwet. Wet, houdende wijziging 

van de wetten van 28 Mei 1925, S. 221 en 
222, tot aanvulling en wijziging der bepalingen 
betreffende het strafrecht en de strafrechts
pleging ten aanzien van personen bij wie 
tijdens het begaan van het feit gebrekkige 
ontwikkeling of ziekelijke storing der geest
vermogens bestond, en tot aaf\vulling van 
de wet van 14 April 1886, S. 62, tot vast
stelling der beginselen van het gevangenis
wezen, zooals die laatste!ijk is gewijzigd bij 
de wet van 12 Februari 1901 (Stbl. n°. 64). 

S. 251. 21 J uli. 
- Besluit, houdende bekendmaking van den 

tekst van de wet van 28 Mei 1925, S. 221, 
tot aanvulling en wijziging der bepalingen 
betreffende het strafrecht en de strafrechts
pleging ten aanzien van personen bij wie 
tijdens het begaan van het feir, gebrekkige 
ontwikkeling of ziekelijke storing der geest
vermogens bestond, zooals deze 'iuidt na de 

1928 

daarin bij de wet van 21 ,Juli 1928, S. 251, 
aangebrachte wijzigingen. S. 342. 21 Aug. 

- Besluit tot uitvoering van de artikelen 37c 
en 37d van het Wetboek van Strafrecht (Psy
chopathenreglement) . . 386. 28 Sept. 

- Besluit, betreffende het tijdstip van inwer
kingtreding van de wetten van 28 Mei 1925, 
S. 221 en Z22, gewijzigd bij de wet van 
21 J uli 1928 S. 251 (z.g. Psychopathen
wetten). S. 399. 18 Oct. 

Raad van State. Besluit, tot nadere wijziging 
van het K. B. van 4 September 1862, S. ]74, 
laatstelijk gewijzigd bij het K. B. van 21 
April 1923, S. 58, houdende voorschriften 
ter uitvoering van de wet van 21 December 
1861, S. 129, regelende de samenstelling en 
de bevoegdheid van den Raad van State. 

S. 330. 17 Aug. 
Raden van Arbeid. Besluit tot intrekking van 

het K. B. van 17 September 1924, S. 454, 
gewijzigd bij dat van 9 Januari 1925, S. 9, 
en tot vaststelling van de wijze, waarop de 
kosten, welke voor de Raden van Arbeid 
voortvloeien uit de uitvoering van de In
validiteitswet, de Ouderdomswet 1919, de 
Ongevallenwet 1921 en de Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922, worden vastge
steld of begroot. S. 403. 22 Oct.. 

Raden van Beroep voor de directe belastingen. 
Besluit, houdende bepalingen betreffende 
ambtskringen van raden van beroep voor de 
directe belastingen. S. 164. 12 Mei. 

- Besluit, houdende instelling van raden van 
beroep voor de directe belastingen en vast
stelling van bepalingen nopens d ie Colleges. 

S. 373. 15 Sept,. 
Radenwet. Besluit tot wijziging van het K. B. 

van 28 Februari 1919, S. 54, tot vast•telling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld bij de artikelen 1-en 2 der Raden
wet, zooaL~ dat laatstelijk is gewijzigd bij 
K. B. van 11 Maart 1925 (Stbl. n°. 73). 

S. 501. 28 Dec. 
Radio. Zie Telegrafen en telefonen. 
- Zie Tractaten. 
Rechten van in-, uit- en doorvoer. Besluit, 

houdende aanwijzing van de gemeente Tilburg 
a ls losplaats van per spoor ingevoerde ver
nissen en andere alcoholhoudende vloei
stoffen. S. 11. 23 Jan. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 18 
Februari 1905, S. 78, houdende nadere be
palingen omtrent het vervoer en de neder
lagen van acc\jnsgoederen in het terrein van 
toezicht langs de grenzen. S. 300. 21 Juli . 

- Besluit tot uitbreiding van de attributen 
van het kant.oor Maalbroek (gemeente Maas
niel). S. 323. 11 Aug. 

- Wet tot zoodanige wijziging der Tariefwet 
1924, S. 568, dat ten aanzien van de heffing 
van .invoerrecht klompen gelijk worden ge
steld met schoenen, laarzen en klompschoe
nen. S. 381. 21 Sept. 

- Besluit, houdende intrekking van de aan
wijzing _van Purmrend als losplaats van goe
deren, mgevoerd ter zee. S. 393. 5 Oct. 

- Besluit, houdende bepalingen omt rent ver
voer en nederlagen van suiker in een deel van 
het terrein, omschreven in artikel 162 der 
a lgemeene wet van 26 Augustus 1822, S. 38, 
gelegen binnen de provinciën Limburg en 
Noord -Brabant. S. 416. 10 Nov. 

81 
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- Besluit tot verzekering van de voldoening 
van belastingen, verschuldigd bij in- 0 n uit
voer van goederen door de lucht, mede wat 
betreft de t oelating van militaire, alsmede 
van politie- en douane-luch<,vaartuigen. 

S. 500. 27 Dec. 
Rechtswezen. Besluit tot bepaling van den 

dao- van inwerkingtreding van de Wet van 
24 December 1927, S. 415, houdende nadere 
regeling van de Collectieve Arbeidsovereen
komst. S. 19. 7 Febr. 

Registratie. Be3luit, tot nadere wijziging van 
de bepalingen, betreffende de bewaarders 
van de hypotheken, enz., de eedsaflegging 
door ambtenaren van de registratie en vesti
ging van kantoren van de hypotheken, het 
kadaster en de scheepsbewijzen. -

S. 13. 25 Jan. 
- Besluit tot, afwijking van den termijn vi,,n 

zes jaren genoemd in artikel 5 van het K . B. 
van 12 April 1919, S. 175, ten behoeve van 
adspirant-surnumerair der registratie en do
meinen. S. 86. 37 Maart. 

Rivierenwet. Besluit tot toepassing van artikel 
3 § 2 en artikel 6 der Rivierenwet. 

S. 312. 21 Juli. 
Roode Kruis. Besluit tot wijziging en aan

vulling van de bij lage C van het Besluit van 
5 Juli 1915, S. 306, zooals dit is gewijzigd en 
aangevuld bij Besluit van 17 December 1924, 
S. 553, houdende vaststelling van de be
schrijving van de uniform van de Vereeniging 
het • ederlandsche Roode Kruis. 

S. 148. 9 Mei. 
Rijksambtenaren en werklifden. Besluit tot 

wijziging van het Bezoldigingsbesluit Bur
gerlijke Rijksambtenaren 1925, zooa)s dat 
laatstelijk is gewijzigd en aangevuld bij K. B. 
van 9 December 1927 (Stbl. n°. 372). 

S. 8. 20 Jan. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van het 

K. B. van 4 October 1920, S. 772, tot in
stelling van een centraal bureau van voor
bereiding voor ambtenarenzaken. 

S. 414. 9 Nov. 
- Besluit, houdende nadere W\jziging van het 

K. B. van 1 October 1920, S. 772, tot instel
ling van een centraal bureau van voorherei
ding voor ambtenarenzaken. 

S. 463. 17 Dec. 
Rijksinkomstenbelasting. Zie: Inkomstenbe

lasting. 
Rijkspostspaa rbank. Wet, · houdende nadere 

regeling van de b3legging van gelden van 
Rijksfondsen en -instellingen. 

S. 507. 29 Dec. 
- Besluit, betreffende het tijdsóop van inwer

kingtreding der wet van 29 December 1928, 
S. 507, houdende nadere regeling van de be
legging van gelden van Rijksfondsen en 
-instellingen. S. 508. 29 Dec. 

Rijksverzekeringsbank. Zie : lnvaliditP.its- en 
Ouderdomsverzekering. 

Rijkswegen. Zie : Wegen. 
Rijnvaart. Zie : 8r.heepvaart. 
Rijwielen. Zie: 11,Jotor- en Rijwielwet. 
Salarisbesluit. Zie: Riiksambtenaren en werk-

lieden. ·-
Scheepsbewijzen. Zie: Kadaster, Hypotheken, enz. 
Scheepvaart. Besluit, houdende nadere bepa

lingen omtrent de vrijstelling van meting van 
Zweedsche zeeschepen. S. 59. 14 Maart. 

- Besluit tot nadere wijziging van het regle
ment voor de scheepvaart ter beveiliging van 
de beweegbare spoorwegbrug in den H ol
landschen IJzeren Spoorweg van Amsterdam 
naar Rotterdam over de Delftshavensche 
Schie. S. 79. 22 Maart. 

- Be,;luit tot nadere wij7iging van het bij 
K. B. van 3 Juni 1892, S. l '.{2, vastgestelde 
r eglement voor de scheepvaart ter beveili
ging van de beweegbare brug i o. den Staats
spoorwei Schiedam-Hoek van Holland, 
over de haven te Vlaardingen. 

S. 80. 22 Maart. 
- BE•sluit tot vastitelling VRU een Bijzonder 

Reglement vaa politie voor h~t l\Iaas-1Vaal
kanaal. S. 9+. 12 April. 

- fü,sluit tot vaststelling van een bijzonder 
reglement van rolit-ie voor het BaÏgzand
kanaal en voor het Verbindingskanaal van 
het Balgzandkanaal met d" Van Ewij()b
vaart. S. 203. 12 Jum. 

- BeRluit tot bekra<'htiging van een wijziging 
van het Rijnvaartpolitiereglement, voor den 
Rijn met inbegrip van de Waal en de Lek. 

. 295. 21 Juli. 
- Besluit tot vaststelling van een reglement, 

houdende bijzondere bepalingen ter voor
koming van aanvaring op de Oude !\faas 
onder de gemeenten Dordrecht en Zwijn
drecht. S. 309. 21 Juli. 

- Besluit tot vast-•telling van een bijzonder 
r eglement van politie voor het kanaal van 
We~sem naar Nederweert. S. 310. 21 Juli. 

- Besluit tot wijziging van het bijzonder reg
lement van politie voor het Nederlandsch 
gedeelte der Zuid-Willemsvaart en de ge
kanaliseerde Dieze, vastgesteld bij K. B. 
van 29 Augustus 1924 (Stbl. n°. 432). 

. 388. 1 Oot. 
1 - Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 

van 22 November 1911, S. 346, vastgestelde 
reglement voor de scheepvaart ter bevei 
liging van de beweegbare spoorwegbrug in 
den taatsspoorweg van Roosendaal naar 
Vlissingen over het kanaal door Zuid-Beve
land. S. 396. 16 Oct. 

- Besluit tot wijziging van eenige reglementen 
voor de scheepvaart ter beveiliging van be
weegbare spoorwegbruggen. 

S. 422. 20 Nov. 
- Uittreksel uit Rondschrijven van den ~.fi. 

nister van Binnenlandsche Zaken en LaI!cl· 
bouw aan Heeren Ged. taten der onde1-
scheidene provinciën, betreffende gemeente
lijke bruggeldheffingen en andere scheep
vaartrechten. 4 Dec. 

- Be luit tot nadere wijziging van het K. B. 
van 22 September 1909, S. 316, tot uitvoering 
van artikel 10 der Schepenwet. 

S. 494. 21 Dec. 
- Zie ook : Tractaten. 
Schuld. (Nat.) Wet, t,ot het aangaan van eene 

geldleening ten laste van het Rijk. 
S. 527. 29 Dec. 

Spoor- en tramwegen. Koninklijk besluit. 
(Spoorwegwet art. 70.) Nu de onderwerpe
lijke los- en laadinrichting a ls een aanhoorig
heid van een station is te be~chouwen, is de 
toegangsweg daarheen terecht op den ligger 
der toegangswegen naar spoorwegstations 
gebracht. - Een uitlegging van het begrip 
"station" in dien zin, dat daaronder a lleen 
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zou zijn te verstaan de plaats waar men zich 
in het bezit kan stellen van vervoerbiljetten 
en waar gelegenheid bestaat tot het instappen 
en verlaten der treinen, vindt geen steun in 
de wet. 19 Maart. 

- Besluit tot nadere w(iziging van het Alge
meen Reglement Dienst en van het Algemeen 
Reglement Dienst Locaalspoorwegen . 

S. 97. 17 April. 
- Wet tot toekenning van een renteloos voor

schot uit 's R\iks schatki~t ten behoeve van 
den aanleg en het in exploitatie brengen van 
een tramweg van Hoofdplaat naar Breskens . 

. S. 131. 1 Mei. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Voorbij 

rijden van stilhoudende t ramrijtuigen -
artt. 83, § 3, snb k, Tramwegreglement, 1, 
-!, 8 Locaalspoor- en tramwegwet, 7 Motor
en Rijwielwet (oud), 6 Motor- en Rijwiel
reglement, 18 A.P.V. Arnhem.) Art. 83, § 3, 
sub k, van het Tramwegreglement regelt, 
zij het op eenigszins andere wijze, hetzelfde 
onderwerp als art. 18 der Arnhemsche 
Politieverordening, echter alleen voor zoover 
betreft de spoorwegen met uitzondering van 
die waarop geen ander vervoer plaats heeft 
dan personenvervoer 1:Jinnen een gemeente. -
Art. 18 A. P. V. hield ten aanzien van laatst
bedoelde wegen op te gelden. - Bij het be
streden vonnis is verzuimd te onderzoeken 
of de voorbijgereden motorwagen dienst deed 
op een locale p 3rsonen-tramlijn. - (Anders 
de P. -G. omdat het Tramwegreglement niet 
op het geheele tramwegnet binnen de gemeen
te Arnhem van toepassing is. ) - De P. -G. 
bovendien: 1°. Art. 7 Motor- en Rijwielre6le
ment voorziet niet in het punt door de ver
ordening geregeld. - 2°. het verweer van 
verdachte is slechts ontkenning van het te 
laste gelegde, zoodat, het geen weerlegging 
behoeft. 25 Juni. 

- Wet tot bekrachtiging van overeenkomsten 
met de Maatschapp\j tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen en met de Hollandsche 
IJzeren Spoorweg-Maatschappij omtrent af
schrijvingen en betalingen. 

S. 264. 21 Juli. 
- Besluit tot nadere wijziging ,;,an de bij K. B. 

van 26 Maart 1914, S. 166, vastgestelde re
gelen voor den dienst op de spoorwegen, 
waarop de wet van 9 April 1875, S. 67, van 
toepassing is en op welke vervoer plaats 
heeft, zoowel met stoom als met eiectriciteit 
als beweegkracht met uitzondering van de 
spoorwegen, bedoeld bij artikel 1 der wet 
van 9 Juli 1900 (Staatsblad n°. ll8). 

S. :lll. 21 Juli . 
- Besluit tot nadere wijziging van het Alge

meen Reglement Diemt en van het Algemeen 
Reglement Dienst Locaalspoorwegen. 

S. 365. 14 Sept. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Tram-

wegreglement. S. 395. 15 Oct. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeen 

reglement voor het vervoer op de spoor
wegen. S. 415. 9 Nov. 

- Besluit tot vaststelling van een a lgemeen 
reglement voor het vervoer op de locaal
spoorwegen. S. 459. 17 Dec. 
Zie ook : Pen.sioenen en wachtgelden. 
Zie ook: Tractaten. 

Sterke drank. · Arrest van den Hoogen Raad. 

(Drankwet artt. 34, 50.) Art. 34 der Drank
wet verbiedt den verkoop van anderen dan 
sterken drank voor gebruik ter plaatse van 
verkoop niet algemeen zonder verlof aan een 
ieder, maar enkel in een localiteit. - Nu de 
dagvaarding niet inhoudt, dat de daarbij 
bedoelde verkoop in een localiteit heeft plaats 
gevonden en mitsdien niet insluit, dat voor 
dien verkoop verlof was vereischt, is op het
geen ten deze is telastgelegd en bewezen ver
Idaard t en onrechte de strafbepaling van 
art. 50, eerste lid, onder 2°. der Drankwet 
toegepast. 6 Febr. 

- Circulaire van den Minister van Justitie aan 
H eeren Procureurs-Generaal bij de Gerechts
hoven, betreffende toepassing Drankwet 
(art. 74 W. v. Str. r . i. v.m. weigering en in
trekking van eene vergunning of verlof). 

11 Mei. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

Ged. Staten van Noorclbrabant, van 23 No
vember 1927, waarbij werd vernietigd het 
besluit van Burgemeester en Wethouders van 
Breda van 30 October 1925, inhoudende 
intrelddng eener vergunning voor den verkoop 
van sterken drank in het klein van L. Feskens. 

S. 237. 2 Juli. 
- Besluit tot vernietiging van de besluiten van 

Burgemeester en Wethouders der gemeente 
Eijsden van 28 April 1922 respectievelijk 
16 Maart 1926, inhoudende het toekennen 
eener vergunning tot verkoop van sterken 
drank in het klein aan M. E. Aerts respectieve
lijk A. H. Theunissen. 

S. 404. 23 ûct. 
- 7:ie ook : Gemeentebesturen. 
- Besluit tot schorsing van een besluit van 

den Raad der gemeente Echt, d .d. 26 No
vember 1928, waarbij met. intrekking van 
het besluit van 4 October 1928, werd beslo
t en, aan M. Louvigny t.e Echt alsnog een 
bedrag van f 20.83 terug te geven van het, 
voor het op 1 Mei 1928 aangevangen ver
gunningsj aar, betaalde vergunningsrecht. 

S. 502. 28 Dec. 
Stoomwet. Wet houdende intrekking der wet 

van den l 7den Maart 1923, tot wiiziging en 
aanvulling van de Stoomwet. ' 

- S. 21-9. 2 Juli . 
Strafrecht en strafvordering. Wet tot aanvul

ling van het Wetboek van Strafrecht met eene 
bepaling tot bestrijding van de z.g. flesschen
trekkerij. S. 176. 12 Mei. 

- Wet tot wijziging en aanvulling van de be
palingen omtrent de naamlooze vennootschap 
en regeling van de aansprakelijkheid voor 
het prospect,us. S. 216. 2 Juli. 

- Wet tot wijziging van de artikelen 376 en 
422 van het Wetboek van Strafvordering. 

S. 218. 2 Juli. 
- Wet, houdende wijziging van de wettPn v~n 

28 Mei 1925, S. 221 en 222, tot aanvulling en 
wijziging der bepalingen betreffende het 
strafrecht en de strnfrechtspleging ten aan
zien van personen bij wie tijdens het begaan 
van het feit gebrekkige ontwikkeling of 
ziekelijke storing der geestvermogens bestond, 
en tot aanvulling van de wet van 14 April 
1886, S. 62, tot vaststelling der beginselen 
van_ het gevangeniswezen, ·zooals die laat
stel!Jk is gewiizigd bü de wet van 12 Februari 
1901 (Stbl. n°. 64). S. 251. 21 Jnll. 
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Besluit,, houdende bekendmaking van den 
tekst van de wet van 28 Mei 1925, S. 221, 
tot aanvulling en wijziging der bepalingen 
betreffende het strafrecht en de strafrecht,s
pleging ten aanzien van personen bij wie 
tijdens het begaan van het feit- gebrekkige 
ontwikkeling of ziekelijke storing der geest
vermogens bestond, zooals deze luidt na de 
daarin bij de wet van 21 Juli 1928, S. 251, 
aangebrachte wijzigingen. 

S. 342. 21 Aug. 
- Besluit, houdende vaststelling van den dag 

van inwerkingtreding van de wet van den 
2den Juli 1928, S. 216, tot wijziging en aan
vulling van de bepalingen omtrent de naam
looze vennootschap en - regeling van de aan
sprakelijkheid voor het prospectus. 

S. 364. 8 Sept. 
- Besluit tot uitvoering van rle artikPlen 37c en 

37d van het Wetboek van Strafrecht (Psy
chopathenreglement). S. 386. 28 Sept. 

- Besluit, bètreffende het tijdstip van in
werkingtrecling van de wetten van 28 Mei 
1925, S. 221 en 222, gewijzigd bij de wet van 
21 Juli 1928, S. 251 (z.g. Psychopathen
wetten). S. 399. 18 Oct. 

- Zie ook : Tractatcn. 
Successiewet. Wet houdende regeling van 

sommige van landgoederen geheven belas
tingen tot bevordering van behoud van 
natuurschoon. S. 63. 15 Mrt. 

Suiker. Besluit, houdende nadere bepalingen 
omtrent teruggaaf van suikeraccijns bij uit
voer van suikerhoudende geneesmiddelen en 
van drophoudende geneesmiddelen en eet
waren. S. 142. 3 Mei . 

- Besluit, houdende voorschriften omtrent 
het bepalen van den zuiverheidsfactor van 
melado, melasse, stroop en andere suiker
houdende v loeistoffen. S. 240. 2 Juli. 

- Besluit omtrent vervoer van suiker en kandij 
in het terrein van toezicht. 

S. 241. 2 Juli. 
- Besluit, houdende nadere aanwijzing van 

loRplaatsen en kantoren bedoeld bij artikel 4 
der Suikerwet 1924 (Stbl. n°. 425) . 

S. 297. 21 Juli. 
Suriname. Wet tot nadere wijziging en aan

vulling van het reglement op het beleid der 
Re~eering in de kolonie Suriname. (Circu
lat iebankwetgeving voor StLriname.) 

S. 230. 2 Juli. 
- Wet, tot vaststellin" van eene Surinaamsche 

Bankwet 1928 (CircuÎatiebankwetgeving voor 
Sudname). S. · 231. 2 Juli . 

- Wet tot toekenning van de hoedanigheid van 
wettig betaalmiddel in Suriname aan de 
biljetten van de Surinaamsche Bank. (Circu
latiebankwetgeving voor Suriname.) 

S. 232. 2 Juli. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Regle

ment op het verleenen van verlof, na op
zending naar Nederland, aan militairen be
neden den rang van onderluitenant, behoo
rende tot of gedetacheerd bij de troepen in 
Suriname en Curaçao. S. 328. 14 Aug. 

- Wet, houdende opheffing van de op Suri
naamsche landbouwondernemingen rustende 
schuldplichtigheid, bedoeld in artikel 1 der 
wet van 15 Juli 1912 (Staatsblad n°. 257, 
Gouvernementsblad n°. 76). 

S. 452. 6 Dec. 1 

- Zie ook : Begrootingen en Rekeningen. 
Pen.çioenen en wachtgelden. 

,, ,, Tractaten. 
Tabakswet. Wet tot verlenging van den 

termijn genoemd in art. 88a der Tabakswet 
1921, S. 712, laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 
der wet van 15 December 1927 (Stbl. n°. 382). 

S. 525. 29 Dec. 
Telegrafen en telefonen . Besluit, houdende 

wijziging van het Rijkstelegraafreglemcnt 
1926, vastgesteld bij K. B. van 30 Augustus 
1926 (Stbl. n°. 319). S. 2. ó Jan. 

- Wet, houdende aanvulling en wijzi!i;ing van 
de Telegraaf- en Telefoonwet 1904, S. 7, 
zooals deze ' laatstelijk is aangevuld en ge
wijzigd bij de wet van den 3l sten Mei 1923 
(Stbl. n°. 233). S. 169. 12 Mei. 

- Besluit tot vaststelling van het tijdstip 
waarop in werking treedt de wet van 12 Mei 
1928, S. 169, houdende wijziging van de Tele
graaf- en Telefoonwet 1904 (Stbl. n°. 7). 

. 201. 11 Juni. 
- Besluit tot aanvulling en wijziging van het 

Rijkstelefoonreglement 1919, vastgesteld bij 
K. B. van 6 December 1919, S. 03, laatstelijk 
gewjjzigd en aangevuld bi.i dat van 29 No
vember 1926 (Stbl. n°. 387). 

S. 409. 24 Oct. 
- Arrest van den Hoogen Raad. De provincie 

Noord-Brabant beplant in 1920 een haar in 
eigendom behoorenden openbaren wel!", op 
welks Oostel..(jken berm zich toen een door den 
Staat aangelegden telefoonlijn met steun
punten bevond . Na eenige jaren bereikten de 
toppen der hoornen de telefoonlijn en zwiepen 
zich voortdurend stuk tegen de draden. De 
provincie, stellende dat geen belang, den 
dienst der telefonie betreffende, zich ver
zet tegen verplaatsing of verandering in de 
inrichting van de telefoonlijn, vordert nu 
deze van den Staat, aan deze vordering 
o. m. ten grondslag leggende een onrecht
matige daad, door rlen Staat gepleegd, waar 
deze, de verplaatsing van of verandering in de 
telefoonlijn niet toestaand, het privaatrecht 
der provincie schendend in strijd handelt met 
de Telegraaf- en 'l elefoonwet 1904, althans 
handelt in stri.id met de zorgvuldigheid, wefäe 
in het maatschappelijk verkeer betaamt ten 
aanzien van eens anders persoon of goed. 
- Hof : Het beginsel, in art. 4, lid 3, der 
Telegraaf- en Telefoonwet neergele~d (,.door 
den áanleg van telegraaf- en teletoonlijnen 
wordt geen verandering in de bestemming en 
zoo min mogelijk belemmering in het gebruik 
der openbare en andere gronden gebraeht") 
geldt ook nà den aanleg, n.l. gedurende de 
instandhouding van de lijn en de Minister 
van Waterstaat had bij de behandeling van 
het verzoek van de provincie daarmede 
rekening te houden, nu vaststond dat geen 
belang, den dienst der telefonie bet-reffende, 
zich verzet tegen de verplaatsing of veran
derde inrichting. De weigering daartoe levert 
dus een ongerechtvaardigde inbreuk op het 
ei~endomsrecht der provincie op, daar art. 4, 
lict 3 niet is opgevolgd. Het door den Staat 
gedaan beroep op art. 9 der w t faalt, omdat 
dit-artikel een geheel andere materie regelt. -
H . R. : 's Hofs opvatting van de beteekenis 
van art. 4, lid 3 en van art. 9 der wet is juist. 
Doch het Hof ziet voorbij, dat art. 5 een ad-
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ministratieve procedure voorsclll'ijft, waarin 
de be~lissing aan den Minister van Water
staat is opgedragen- Bij deze beslissing moet 
weliswaar in acht worden genomen het wet
telijk voorschrift, dat zoo min mogelijk 
belemmering in het gebruik der gronden 
wordt gebracht, doch de hier getroffen rege
ling sluit, zij het dan ook niet uitdrukkeliJk, 
elk beroep op den burgerlijken rechter, ge
grond op de bewering dat de aanleg der 
werken zooals die ingevolge 's Minist,ers be
slissing heeft p!aats gevonden in strijd met 
art. 4, lid 3 het gebruik van den grond meer 
dan noodzakelijk belemmert, uit. Dit stelsel 
van art. 5 wordt teruggevonden in het ten 
deze toepasselijk art. 8, dat door zijn termi
nologie nog eens uitdrukkelijk uitspreekt, dat 
hier de beslissing niet bij den r echter maar bij 
den Minister is. 7 Dec. 

- Zie ook : Tractaten. 
- Besluit, houdende de bepaling, dat voor toe-

lating tot een der examens ter verkr1jging van 
certificaten,als bedoeld in art. 7 van het Alge
meen Radio-reglement van Washington, exa
mengeld verschuldigd is. S. 455. 10 Dec. 

- Besluit, houdende wijziging van het R\jks
telegraafreglement 1926, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 30 Augustus 1926, S. 319, 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 5 Ja
nuari 1928 (Stbl. n°. 2). S. 456. 11 Dec. 

Torens. Rondschrijven van den Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, aan 
Ged. Staten der Provinciën betreffende : 
overdracht van torens aan kerkbesturen. 

14 Febr. 
Tractaten. Besluit, be.palende de bekendmaking 

in het Staatsblad van het op 25 October 1927 
te 's-Gravenhage onderteekende verdrag, 
strekkende tot wijziging van het op 31 Mei 
1889 t e Brussel tusschen Nederland en België 
gesloten verdrag tot rP.geling der weder
keerige uitlevering van misdadigers (Stbl. 
1889, n°. 93). S. 4. 13 Jan. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 7 September 1926 te 
Port-au-Prince tusschen Nederland en Haïti 
gesloten handelsverdrag, met daarbij be
hoorende nota's (Stbl. 1927, n°. 229). 

R. 25. 9 Febr. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het verdrag van Genève in 
zake slavernij van 25 September 1926 (Stbl. 
1927, n°. 356). S. 26. 9 Febr. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de op 19 en 20 December 1927 
tusschen den Gezant der r ederlanden te 
Mexico en den Mexicaanschen Onder-Staats
secretaris gewi celde nota's , strekkende tot 
verlenging van het op 22 September 1897 
tusschen Nederland en Mexico gesloten 
verdrag van hand el en vriendschap (Stbl. 
1899, n°. 200). S. 28. 10 Febr. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de tusschen den Gezant der 
Nederlanden te Constantinopel en den 
Turkschen Minieter van Buitenlandeche 
Zaken op 1 Februari 1928 te Angora gewis
selde nota's tot voorloopige regeling der 
handelsbetrekkingen tusschen Nederland en 
Turkije (Stbl. 1926, nrs. 288 en 340, en 1927, 
nrs. 63 en 302). S. 54. 5 Mrt. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de op 24 December 1927 te 
's-Gravenhage tusschen rederland en Zwe
den gesloten overeenkomst, betreffende de 
wederzijdsche erkenning van meetbrieven. 

S. 56. 12 Mrt. 
- Wet, houdende goedkeuring van het ver

drag en enkele overeenkomsten tot be
scherming van den industrieelen eigendom 
van 6 November 1925. S. 64. 15 Mrt. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de tusschen den Britschen 
tijdelijk zaakgelastigde te 's-Gravenhage en 
den Minister van Buitenlandsche Zaken ge
wisselde nota's van 1 December 1927 en 27 Ja
nu11,ri 1928, betreffende de toepasselijkheid 
van de bepalingen van het op 26 September 
1898 te Londen tusschen Nederland en Groot
Brittannië gesloten uitleveringsverdrag, S. 
1899, n°. 15, op de mandaatgebieden Pa
lestina (met uitzondering van Transjordanië) , 
Britsch Kameroen, Britsch Togo, Tanganyika, 
Nieuw-Guinea, West-Samoa, Zuid-West
Afrika en Nauru. S. 76. 21 Mrt. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het verdrag van Genève, met 
bijbehoorend statuut en protocol van onder
teekening, betreffende het internationale 
spoorwegregime van 9 December 1923 
(Stbl. 1927, n°. 384). S. 77. 21 Mrt. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in 
het Staatsblad van het verdrag van Genève, 
met bijbehoorend statuut en protocol van 
onderteekening nopens het internationale 
zeehavenregime van 9 December 1923, als
mede van de toetreding tot dat verdrag voor 
Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao 
(Stbl. 1927, n°. 383). 

S. 78. 21 Mrt. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het ontwerp-verdrag van 
Genève, betreffende het verplicht genees
kundig onderzoek van kinderen en jeugdige 
personen werkzaam aan boord van schepen 
(Stbl. 1926, n°. 186). S. 95. 16 April. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 23 October 1926 te 
Kopenhagen tusschen Nederland en Dene
marken gesloten verdrag, betreffende onge
vallenverzekering (Stbl. 1927, n°. 409). 

S. 96. 16 April. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 18 December 1913 te 
Washington t,usschen ederland en de Ver
eenigde Staten van Amerika gesloten verdrag, 
betreffende de onderwerping van geschillen 
aan eene permanente internationale commis
sie voor onderzoek en verslag, a lsmede van 
het op 13 Februari 1928 te Washington ge
teekend protocol, betreffende de uitlegging 
van art. 1 van genoemd verdrag (Stbl. 1924, 
no. 279). S. 149. 9 Mei. 

- Wet, houdende goedkeuring van het op 
21 Mei 1927 te 's-Gravenhage tusschen Neder
land en Zweden gesloten Verzoeningsverdrag. 

S. 175. 12 Mei. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de op 23 October 1924 te 
Bern gesloten internationale verdragen, be
treffende het goederenvervoer en het vervoer 
van reizigers en bagage per spoorweg, S. 1926, 
n°. 473, alsmede van de op 18 October 1927 
te Bern geteekende processen-verbaal, be-
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treffende de nederlegging der akten van be
krachtiging en de inwerkingtreding dier 
verdra~en. S. 180. 18 Mei. 

- Beslmt, bepalende de bekendmaking in het 
taatsblad van het op 30 September 1926 

te Adie Abeba tusschen ederland en Ethi
opië gesloten handelsverdrag, benevens van 
twee op 2 October 1926 tusschen den Consul 
der Ned erlanden te Djeddah en den R egent 
van Ethiopië gewisselde nota's (Stbl. 1927, 
n°. 410). S. 182. 22 Mei. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het verdrag en twee overeen
komsten tot bescherming van den industri
eelen eigendom van 6 November 1925 (Stbl. 
1928, n°. 64). S. 196. 6 Juni. 

- Wet tot goedkeuring van het tusschen 
Nederland en België ge loten Verdrag, ten 
doel hebbende, de toepassing van de maat
regelen van het sanitair toezicht op de Scheep
vaart meer afdoende en minder hinderlijk te 
maken. S. 215. 2 ,Tuli. 

- Wet, houdende voorbehoud der bevoegdheid 
tot toetreding tot het ontwerp-verdrag be
treffende de arbeidsovereenkomst van ~chepe
lingen (Genève 1926). S. 220. 2 Juli . 

- Wet, houdende voorbehoud der bevoegdheid 
tot toetreding tot het ontwerpverdrag be
treffende repatrieering van schepelingen 
(Genbve 1926). S. 221. 2 Juli. 

- Wet, betreffende de toetreding tot het op 
13 October 1919 te Parijs gesloten verdrag 
hondende regeling van de luchtvaart, a lsmede 
tot de protocollen van Londen van 27 Oc
tober 1922 en 30 Juni 1923, houdende wijzi

ging onderacheidenlijk van artikel 5 en van
artikel 34 van het verdrag. 

S. 226. 2 Juli. 
- Wet-, houdende goedkeuring van het op 

26 October 1927 te Brussel tusschen Neder
land en België gesloten Verdrag betreffende 
intellectueele toenadering tusschen beide 
Landen. S. 266. 21 Juli. 

- Wet, houdende goedkeuring van het op 
4 November 1913 te 's-Gravenhage tusschen 
Nederland en Chili gesloten consulair verdrag, 
betreffende de toelating van consulaire ambte
naren van Chili in Nederlandsch-Indië, Suri
name en Curaçao. S. 289. 21 Juli. 
Wet in zake de bestemmin!!, te geven aan de 

in de j,i,ren 1926 tot en met -1940~vervallende, 
aan Nederland toekomende termijnen van de 
door China op grond van artikel VI van het 
Slotprotocol, geteekend te Pelung op 7 Sep
tember 1901, verschuldigde schadevergoe
ding. S. 290. 21 Juli. 

- Wet tot goedkeuring van het op 24 April 
1926 te Parijs gesloten internationaal verdrag, 
betreffende het verkeer met motorrijtuigen. 

S. 291. 21 Juli. 
- Wet, houdende goedkeuring van het Ver

drag nopens het toezicht op den internatio
nalen handel in wapenen, munitie en oorlogs
materieel van 17 Juni 1925, met de daarbij 
onderteekende verklaring betreffende Ifni. 

S. 292. 21 Juli. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staa.tsblad van de tusschen den eder
landschen Gezant te Lissabon en den Por
tugeeschen Minister van Buitenlandsche 
Zaken gewisselde nota's dd. 21 Juni 1928, 
tot verlenging van de voorloopige handels-

schikking, van 27 Augustus 1924 (Stbl. 1924, 
n°. 547), zooals deze is gewijzigd bij nota
wis~eling van 5 Augustus 1926 (Stbl. 1926, 
n°. 343). S. 313. 2 Juli. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de op 16 en 26 Mei en 4 Juni 
1928 tusschen den Gezant der ederlanden 
te Mexico en den Mexicaanschen Onder
Staatssecretaris gewisselde nota's, strekkende 
tot verlenging van het op 22 September 1897 
tusschen Nederland en Mexico gesloten ver
drag van handel en vriendschap (Stbl. 1899, 
n° . 200). S. 314. 21 Juli. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 21 Mei 1927 te 's-Gra
venhage tusscben Nederland en ZwPden ge
sloten Verzoeningsverdrag (Stb l. 1928, n°. 
175). S. 335. 18 Aug. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het ontwerp-verdrag van 
Washington, betreffende den leeftijd waarop 
kinderen mogen worden toegelaten tot het 
verrichten van arbeid in nijverheidsonder
nemingen (Stbl. 1922, n°. 369). 

S. 341. 21 Aug. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de op 27 Juni 1928 te 's-Gra-· 
venhage tnsschen Nederland en Portugal 
gesloten overeenkomst in zake de weder
zijdsche erkenning der in beide landen be
staande voorschriften betreffende de red
dingsmiddelen aan boord van schepen. 

S. 355. 30 Aug. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het verdrag met bijbehoorend 
protocol van 19 Februari 1925, betreffende 
de vervaardiging en de bereidin~ van, alsmede 
den handel in verdoovende middelen (Stbl. 
1926, n°. 475). . 356. 1 Sept. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de op 20 Juni 1928 te Teheran 
tot stand gekomen voorloopige regeling van 
de vriendschaps- en handelsbetrekkingen 
tusschen rederland en Perzië. 

S. 357. 1 Sept. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staat blad van de tusschen den Gezant der 
Nederlanden te Stamboul en den Minister 
van Buitenlandsche Zaken ad interim van 
Turkije op 29 Juli 1928 te Angora gewisselde 
nota's tot verlenging van de voorloopige 
regeling der handelsbetrekkingen tusschen 
Nederlaud en Turkije (Stbl. 1928, n°. 54). 

S. 361. 6 Sept.. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de op 27 Augustus 1928 te 
's-Gravenhage tu srhen Nederland en Zwit
serland gesloten overeenlrnmst, betreffende 
het laten verva llen van de legalisatie op uit
treksels uit akten van den burgerlijken stand, 
afgegeven in het eene land en bestemd om 
te dienen in het andere. S. 385. 26 Sept. 

- Besluit , bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de toetreding va.n Nederland, 
Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao 
tot het internationaal luchtvaartverdrag van 
Parijs van 13 October 1919, a lsmede tot de 
protocollen van Londen van 27 October 1922 
en 30 Juni 1923, houdende wijziging oncler
scheidenlijk van artikel 5 en van artikel 34 
van het verdrag (Stbl. 1928, n°. 226). 

S. 397. 16 Oct. 
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- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 4 November 1913 te 
's-Gravenhage tusschen Nederland en Chili 
gesloten consulair verdrag, betreffende de 
toelating van consulaire ambtenaren van 
Chili in Nederlandsch-Indië, Suriname en 
Curaçao (Stbl. 1928, n°. 289). 

S. 411. 29 Oct. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het ontwerp-verdrag van 
Genève van 10 Juni 1925, betreffende schade
loosstelling voor beroepsziekten (Stbl. 1927, 
n°. 234). S. 423. 20 Nov. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 25 rovember J927 te 
Washington gesloten internationaal radio
telegraafverdrag, met twee daarbij behoo
rende reglementen. S. 424. 20 Nov. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 24 Maart 1927 te 
Brussel tusschen Neder land en België gesloten 
verdrag, ten doel hebbende de toepa sing van 
de maatregelen van het sanitair toezicht op 
de scheepvaart meer afdoende en minder hin
derlijk t e maken (Stbl. 1928, n°. 215). 

S. 433. 28 Nov. 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 

9 Juni.1928 te Genève tusschen Nederland en 
Finland gesloten Verzoeningsverdrag. 

S. 438. 6 Dec . 
. - Wet,. houdende toetreding voor Nederland 

(Ru_k m Europa) tot, het op 20 Mei 1875 te 
PanJs gesloten Verdrag ter verzekering van 
de internationale eenheid en de volmaking 
van het metrieke steLqel, en de bijbehoorende 
Aanhangsels, alsmed·, tot het op 6 October 
1921 te Sèvres ges loten Verdrag, houdende 
wijziging van eerstgenoemd Verdrag en van 
een der Aanhangsels. S. 466. 21 Dec. 
Wet, houdende goedkeuring van het op 

10 Maart 1928 te Gen~ve tusschen Nederland 
en Frankrijk gesloten arbitrage- en verzoe
ningsverdra~, met bijbehoorend protocol 

S. 467. 21 Dec. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 12 Mei 1927 te Gua
temala tusschen Nederland en Guatemala 
gesloten H andelsverdrag (Staatsblad 1927, 
n°. 4i6). S. 505. 28 Dec. 

Tramwegen. Zie : Spoor- en trarnwegen. 
Trekhonden. Rondschrijven van den Minister 

van Binnenlandsr he Zaken en Landbouw aan 
Heeren Burgemeester en "\iVethouders der 
onderscheidene Gemeenten, betreffende trek
honden. 7 Mrt. 

- Rondschrijven van den Minister van Binnen
laudsche Zaken en Landbouw aan Heeren 
Ged. Staten der onderscheidene provinciën, 
betreffende uitvoering van artikel 3 der Trek
hondenwet. 30 Mei. 

- Arrest van den Hoogen Raad. De Burge
meester van de gemeente, waarin de houder 
van een ho_ndenkar woonplaats heeft, moet 
de vergunnmg geven, dat de houder op den 
kar mag plaats nemen, niet de burgemeester 
van de gemeente, waar zich de hondenkar 
toevallig bevindt. 15 Oot. 

Tuinbouw. Zie: Ongevallmverzekering. 
Tijd. B_esluit t_ot vervroeging in 1923 van den 

wetteliJken tud bedoeld in art. 1 der wet van 
23 Juli 1908 (Stbl. no. 236). 

S. 17. 7 Febr. 

Vaccinatiën. Zie: Ziekten B esrnettelijke. 
Veeartsenijkundig Staatst.oezicht. Besluit tot 

wijziging en aanvulling van het herhaaldelijk 
gewijzigde en aangevulde K. B. van 25 April 
1922 (Stbl. n°. 219). S. 84. 24 Mrt. 

- Besluit tot uitvoering van artikel 47 der 
Veewct. S. 193. 25 Mei. 

- Besluit tot wijziging van het besluit van 
6 Juni 1922 ter uitvoering van art. 74 der 
Veewet. 4 Aug. 

Verdedigingsbelasting I. Zie: Verrnogens-. 
Verdedigingsbelasting II. Zie : Inkornstenbe

lasting (Rijks) . 
Veewet en veeziekten. Zie: Veeartsenijkundig 

8taatstoezicht. 
Verdoovende middelen. Zie : Opiurn. 
Vermogens- en Verdedigingsbelasting. Wet hou

dende regeling van sommige landgoederen 
geheven belastingen tot bevordering van be
houd van natuurschoon. S. 63. 15 Mrt. 

- Wet tot herziening van de verdedigings-
belasting I. S. 66. 16 Mrt. 

- Besluit tot vaststelling van een formulier 
voor het aangiftebiljet der inkomstenbelas
tino-, der vermogensbelasting en der ver
dedigingsbelastingen voor hen, die binnen het 
Rijk wonen. S. 89. 30 Mrt. 

- Besluit tot bekendmaking van den tekst der 
wet op de vermogensbelasting van 27 Sep
tember 1892, S. 223, zooals zij bij latere wetten 
is gewijzigd en aangevuld. S. 138. 1 Mei. 

- Besluit, tot vaststelling van formulieren voor 
de aangiftebiljetten voor de inkomsten
belasting, de vermogensbelasting en de ver
dedigingsbelastingen voor de binnen het Rijk 
gevestigde stichtingen, voor de niet binnen 
het Rijk wonende of gevestigde personen en 
lichamen, en voor d e gehuwde vrouwen, 
bedoeld in art. 16, derde lid, der Wet op de 
Vermogensbelasting 1892. S. 298. 21 Juli. 

Vertalers. ( Beëedigde) Wet tot aanvulling van 
de wet van 6 Mei 1878, S. 30, houdende be
palingen omtrent de bei'edigde vertalers. 

S. 109. 20 April. 
Vervoer. Zie Openbare rniddelen van -. 
Visscherij. Besluit tot wijziging van het Rivier

visscherijreglement 1922, S. 503, en van het 
Algemeen vis~cherijreglement voor de binnen
wateren 1922 (Stbl. 1503). S. 71. 16 Mrt. 

Vleesch en Vleeschwaren. Besluit tot vast
stelling van den dag van inwerkingtreding 
van het K. B. van 6 Juni 1922, S. 395, laat
stelijk gewijzigd bij K. B. van 27 December 
1923, S. 558, regelende den invoer en de keu
ring van v leeschwaren. S. 47. 27 Febr. 

- Besluit tot nadere vast~telling van den dag· 
van inwerkingtreding van het K. B. van 
6 Juni 1922, S. 395, laatstelijk gewijzigd bij 
K. B. van 27 December 1923, S. 558, r ege
lende den invoer en de keuring van vleesèh
waren. S. 144. 7 ~foi. 

- Besluit houdende wijziging van het K. B. 
van 10 Juli 1926, S. 233, t,ot uitvoering van 
art. 19 van de Vleeschkeuringswet (Stbl. 1919, 
n°. 524). S. 305. 21 Juli. 

Vogelwet. Besluit, houdende wijziging van 
het K. B. Vftn 18 November 1913, S. 412, 
houdende bepalingen ter uitvoering van de 
artikelen lc, 18, 19, 23 en 33 cl.er Vogelwet 
1912, gelijk dit is ~ewijzigd bij K. B. van 
4 September 1922 (Stbl. n°. 518). 

S. 363. 8 Sept. 



V ALPHA.BETISCH REGISTER 1928 1284 

- Besluit ter bekendmaking van den tekst 
van het Koninklijk besluit van 18 rovember 
1913, S. 412, houdende bepalingen ter uit
voering van de artikelen lc, 18, 19, 23 en 33 
der Vogelwet 1912, zooals dit is gewijzigd 
bjj Koniuklijke besluiten van 4 September 
1922, S. 518, en van 8 September 1928 
(Rtbl. n°. 363). S. 464. 17 Dec. 

Volksgezondheid. Zie : Geneeslcuntiig Staats
toezicht. 

- Zie : Ziekten. (Besmettelijke) 
Volkshuisvesting. Koninklijk besluit. (Wo

ningwet, art. 1). - u moet worden aan
genomen dat een z.g. welstandsbepaling voor 
een gemeente als de onderhavige, die nog een 
eigen aantrekkelijk karakter vertoont en waar 
veel gebouwd wordt, bezwaarlijk kan worden 
gemist en de tot dusver bestaande bepaling 
voor de ingezetenen niet zoo bezwarend kan 
worden geacht, dat daarin een grond tot in
trekking kan worden gevonden, hebben Ged. 
Staten terecht aan het raadsbesluit, waarbij 
de bepaling werd ingetrokken, hun goed
keuring onthouden. 2 J an. 
Arrest van den H oogen Raad. (Woningwet 

art. 22.) - Indien Ged. Staten eerst na 
afloop van den t ermijn van art. 22, lid 4, der 
Woningwet een beslissing nemen op een aan
vraag om voorziening t egen een besluit tot 
onbewoonbaarverklaring, kan die beslissing 
niet een rechtsgeldige handhaving zijn van 
dat besluit en is derhalve dit laatste niet meer 
voor uitvoering vatbaar. - In casu berichtte 
de Kroon geen termen te hebben gevonden 
d e beslissing van Ged. Staten, na afloop van 
den termijn genomen, te vernietigen. Daar
m ede is echter den rechter de bevoegdheid 
niet ontnomen deze beslissing aan de wet t e 
toetsen, evenmin als hij - behoudens het 
geval van art. 150, tweede lid, Gemeentewet 
- de geldigheid van een plaatselijke ver
ordening heeft te aanvaarden op grond dat de 
Koningin deze niet heeft vernie•igd . 4 J an. 

- Koninklijk besluit. (Woningwet art. 3.) Tot 
wijziging van eenmaal vastgestelde rooilijnen, 
waardoor de aangenomen breedte van de 
straat wordt verminderd, behoort slechts op 
grond van dringende motieven te worden 
overgegaan. · 17 J an. 

- Koninlijk besluit. (Woningwet art. 3.) De 
omstandigheid alléén dat rooilijnen zoo zijn 
getrokken dat onbebouwde terreinen op de
zelfde wijze kunnen worden bebouwd als de 
naastaangele~en perceelen, beteekent niet dat 
in geen enkel geval zoodanige schade wordt 
geleden, dat schadeloosstelling billijk is. -
Geel. Staten moeten bij de goedkeuring van 
een raadsbesluit tot vaststelling van rooilijnen 
kunnen beoordeelen of, indien in een gegeven 
geval door de rooilijn schade aan een perceel 
wordt toegebracht , aan den eigenaar daarvan 
een bi llijke schadeloosstelling wordt ver 
leend of het perceel tegen een reclelijken prijs 
door de gemeente wordt gekocht. E en ver
.klaring, dat de R aad in beginsel bereid is 
enkele perceelen, die nagenoeg geheel binnen 
de rooilijn vallen , aan te koopen, is niet vol
doende. - Nu in de bouwverordening een 
b epaling gemist wordt, die waarborgt dat op 
verzoek van belanghebbenden een rooilijn 
wordt vastgesteld, doet het ni~t-doortrekken 
van een rooilijn langs een weg ten aanzien 

van bepaalde perceelen aan de rechtszeker
heid van de eigenaren dier perceelen te kort. 

24 Jan. 
- Besluit tot opheffing van de schorsing van 

een besluit var den Raad d er gemeente 
Blaricum, dd. 30 Augustus 1927, waarbij 
aan R. Strijbis, aldaar, een bouwvergunning 
is verleend. S. 27. 10 Febr. 

- Arrest van den Hoogen R aad. (B. W. 
art. 1401; Rv. artt. 398-429; Wonin2:wet 
art. 5.) Art. 5 tweede lid Woningwet somt 
slechts de gronden op, waarop B. en W. ver
gunning om een gebouw op te richten, moeten 
weigeren, dO<'h sluit geenszins uit dat ook in 
andere g-nvallen de vergunning kan worden 
geweigerd, wat ()Ok bl\jkens de geschiedenis, 
zooals , ezr. in 's H.ofs arrest met juistheid is 
weergeJeven, in de bedoeling heeft gelegen. 
- Aan de verwijzing naar art. 6 kan geen 
a rgu,uent. voor een andere opvatting worden 
ontl enrl . - Op art. 12 der Verord. betref
fenJe bet aanleggen van wegen, enz. in de 
gemeente Ede doet eischer tot cassatie even
eens te vergeefs beroep, daar aan deze in 1922 
tot stand gekomen bepaling kennelijk voor 
oogen heeft gest aan art. 5, 2° lid Woningwet, 
zooals dit luidde vóór de daarin bij de wet van 
19 Febr. 1921 aangebrachte wijziging. Ge
noemd art. 12 is dan ook in tweeërlei opzicht 
met het gewijzigde art. 5 Woningwet in strijd, 
zoodat het Hof terecht dat art. a ls niet bin
dend heeft aangemerkt. - u het Hof heeft 
uitgemaakt op de gronden, in het eer8te en 
het derde middel vruchteloos bestreden, dat 
van toewijzing van de vordering, zooals __ zij 
is ingesteld , nimmer sprake zou kunnen ZIJn, 
kan het voor eischer niet van belang zijn of het 
Hof al dan niet terecht heeft beRlist dat hij 
in die vordering reeds is niet-ontvankelijk. -
Adv.-Gen. Besier bovendien : 's H ofs op
vatting dat de aan de Kroon in art. 5 lid 7 op
gedragen functie moet worden beschouwd als 
een derde instantie, is onjuist. Het daar be
doelde vernietigingsr echt is niet gebonden 
aan eenie; initiatief van den belanghebbende 
en het leidt, in een geval van art. ~• nooit tot 
afdoening der hoofdzaak. Dat e1scher ZIJn 
beroep op de kroon niet heeft doorgezet, h:3-d 
dus voor het H of niet een r eden mogen ZIJn 
om eischer in zijn vordering niet-ont-v . te ver
klaren. 27 April. 

- Arrest van den.Hoogen Raad. (Woningwet 
art. 53 ; Rv. artt. 398-42().) In art. 53, ö• lid 
der W orungwet zijn te vinden de eenige 
gronden, waarop verzet is toegelaten. Dit 
blijkt uit de bewoordingen van de bepaling 
en wordt bevestiad door de geschiedenis van 
haar totstandkontlng. In "wet of verordening" 
a ls in die bepaling bedoeld is niet neergelegd 
een algemeene rechtsregel, volgens welken 
ieder die van een ander de te zijnen behoeve 
geda{ie uitgaven wil terugvorderen, verplicht 
is met de belangen van dezen rekening t e 
houden. - Schending van een niet in de wet 
vervatten a l2:em eenen regel kan niet m et 
vrucht in cassatie worden beweerd. 10 l\fei. 

- Besluit. tot schorsing van een besluit van den 
R aad der gemeente Simpelveld d.d. 27 April 
1928, waarbij aan de weduwe Voncken-God
schalk a ldaar een bouwvergunning is ver-
leend. S. 205. 13 Juni. 

Vernietigd S. 329. 15 Aug. 
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- Besluit tot schorsing van een hesluit van den 
Raad der gemeente Ridderkerk ad 25 Juni 
1928, wa!trbij aan F. de Jong aldaar een bouw-
vergunning is verleend. S. 306. 21 Juli. 

Ingetrokken. S. 400. 18 Oct. 
- Besluit tot schorsing van een be luit van den 

Raad der gemeente 's-Graveland d.d. 11 Juni 
j.1., waarbij aan J. Ph. Klokke aldaar, een 
bouwvergunning is verleend. 

S. 307. 21 Juli. 
- Koninklijk besluit. (Woningwet art . 31.) 

Daar de door den Raad in een door Ged. 
Staten goed~ekeurd uitbreidingsplan aan
gebrachte wiJzigingen niet kunnen worden 
beschouwd als eene generale herziening van 
het plan a ls bedoeld in lid 2 van art. 31, 
kunnen de tegen de wijzigingen ingebrachte 
bezwaren t hans niet worden onderzocht en 
hebben Ged. Staten t erecht in die bezwaren 
geen aanleiding gevonden, aan die wijzigingen 
hun goedkeuring te onthouden. 17 Aug. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
Bnrgemeester en Wethouders van H eerlen 
dd. 20 Juli 1928, waarbij aan J. J. Gooijen 
en J. 'H. Visschers aldaar vergunning is ver
leend voor het bouwen van •,wee woonhuizen. 

S. 331. 18 Aug. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

den Raad der gemeente Deventer dd. 31 Oc
tober 1927, waarbij een besluit van Burge
meester en Wethouders, tot weigering van 
een doorG. E. Sluyter aldaar gevraagde bouw
vergunning, is gehandhaafd. 

S. 345. 23 Aug. 
- Besluit tot ongegrondverklaring van het 

beroep, ingesteld door den Raad van Amers
foort tegen het besluit van Ged. Staten van 
Utrecht van 15 Maart 1927, n°. 588/448, 
3• Afdeeling, waarbij goedkeuring is ont
houden aan raadsbesluiten betreffP.nde voor
schotten voor woningbouw. 

S. 390. 4 Oct. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

Burgemeester en WethouderR van Heerlen 
dd. 20 Juli jl., wa-arbij aan J. J. Gooijen en 
J . H. Visschers aldaar vergunning i~ verleend 
voor het oprichten van twee woonhuizen 
aan de Vredestraat. S. 420. 17 Nov. 

Vuurwapenen. Zie: Wa.penwet. 
Waarborg gouden en zilveren werken. Wet, 

houdende wijziging van de Waarborgwet 
1927 (Stbl. n?. 48). S. 444. 6 Dec. 

Wapenwet. Arrest van den Hoogen Raad. 
(Vuurwapenwet art. 1.) Daar noch de Vuur
wapenwet, noch de ·wapenwet eenige om
schrijving bevat, moet met het spraakgebruik 
worden te rade gegaan. Volgens het spraak
gebruik is een voorwerp, dat niet bestemd of 
in bijzondere mate geschikt is om letsel toe 
te brengen en waardoor alleen schrik bij den 
tegenstander wordt teweeggebracht, geen 
wapen. 15 Oct. 

- Besluit van den Minister van Justitie, be
t,reffende rechtstreekschen doorvoer van ter 
zee binnenkomende vuurwapenen en muni
tiën. 28 Nov. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Vuurwapen
wet art. 9.) De H. R . vereenigt zich met de 
beslissing der Rb., dat het bevel om wapenen 
en munitie in te leveren i. c. rechtskracht 
mist, daar in dat bevel geen termijn voorkomt. 
waarbinnen de inlevering moet plaats hebben. 

Het woord "onmiddellijk" kan niet als zoo
danige termijn worden beschouwd. - Concl. 
Adv.-Gen. bovendien: Het wettelijk voor
schrift laat niet toe een inbewaargeving te 
bevelen van die voorwerpen, welke ten tijde 
van het geven van het bevel niet voorhanden 
zijn, maar later wellicht verkregen zullen 
worden. I. c. is ten onrechte verdachte in 
plaats van het feit niet strafbaar verk !aard ; 
in zooverre moet het vonnis vernietigd 
worden. (H. R. passeerde dit bezwaar.) 

3 Dec. 
Warenwet. Rondschrijven van den Minister 

van Arbeid, H andel en Nijverheid aan Heeren 
Commissarissen der Koningin, betreffende : 
Keuringsverordening. 6 Dec. 

Waterschappen, Veenschappen, Polders. Ko
ninklijk besluit. (Wet houdende algem. re!:(elen 
Waterstaatsbestuur art. 19. l Daar Polder
meesters, die blijkens het provinciaal regle
ment het dagelijksch bestuur van den dorps
polder vormen, belast zijn met a l dat!l'.ene, 
wat niet uitdrukkelijk aan den Geërfdendag 
is opgedragen, en de bevoegdheid tot het 
komen in beroep van een beslissing van Ged. 
Staten bet.reffend plaatsing van een weg op 
den ligger niet uitdrukkelijk aan den Geërf
dendag is voorbehouden, zijn PoldermeeRters 
tot het instellen van beroep te dezen ge
rechtigd. 15 Febr. 

- Koninklijk besluit. (Wet houdende a lgem. 
regelen Waterstaatsbestuur art. 19.) Nu art. 
19 A IX a een rechtstreeks beroepsrecht van 
beslissingen van Ged. Staten omtrent het 
onderhouden van waterstaatswerken op de 
Kroon waarborgt, is er geen reden om 
indirect voor belanghebbenden beroep moge
lijk te achten tegen een besluit van Geel. 
Staten tot goedkeuring van de begrooting 
van een waterschap, welk beroep b\j de wet 
opzettelijk niet is verleend (art. 19 A. I.). 

. 27 Febr. 
- Koninklijk beRluit. (Wet houdende a lgem. 

regelen Waterstaatsbestuur art. 19.) Het aan
leggen van weggedeelte met nieuwe op- en 
afritten, noodig geworden doordat het vroe
ger bestaan hebbend weggedeelte met een 
deel van een der afritten ten gevolge van door
braak van den dijk ter plaatse was verdwenen, 
kan niet worden aangemerkt als onderhoud, 
waarmede ingevolge het polderreglement een 
afdeeling van een polder, binnen welke af
deeling de weg is gelegen, moet worden 
belast. 12 Mrt. 

- Besluit, houdende beschikking op het beroep . 
ingevolge de Waterstaatswet 1900, ingesteld 
door den Ontvanger der Registratie en Do
meinen te H ardegarijp tegen het besluit van 
Ged. Staten van Friesland van 29 Juni 1927 
no. 142, 2• Afdeeling W., tot gewijzigde vast
st,elling van den Algemeenen Ligger van het 
Waterschap Tietjerk. S. 378. 21 Sept. 

- Besluit, houdende beslissing op het beroep 
ingevolge de Waterstaatswet 1900 ingesteld 
door de Hollandsche IJzeren Spoorweg 
Maatschappij te Utrecht tegen het besluit 
van Ged. Staten van Friesland van 23 Maart 
1927 n°. 122, 2• afd. W., tot vast,stelling van 
de liggers voor het waterschap "de Ooster
hemmen". S. 379. 21 Sept. 

- Zie ook: Waterstaatsbestuiir. 
Waterstaat. Circulaire van den Mini ter van 
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Justitie aan H eeren Procureurs-Generaal bij 
de Gerechtshoven, betreffende verhouding 
van verkeersregclende bevoegdheid van per
soneel van den R ijkswaterstaat en van de 
Zuiderzeewerken tot die van politie. 12 Juli. 

- Rondschrijven van den l\finister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw, aan H eeren 
Burgemeesters betreffende : verkeerspolitie. 

21 Juli. 
Waterstaatsbestuur. K oninklijk besluit. (Wet 

houdende algemeene regelen Waterstaats
bestuur Art. 21.) De vraag of in casu (af
voering van een voetpad van den legger ) aan 
het voorschrift van art. 21 2° lid is gevolg 
gegeven is niet afhankelij k van de a l of niet 
naleving der bepalingen, welke in een in 1903 
vastgesteld provinciaal reglement op de open
bare wegen en voetpaden voorkomen met 
het.rekking tot de bekendmaking van Geel . 
Stat en ten aanzien van door gemeenteraden 
vastgestelde leggers, daar die bepalingen van 
rechtswege ophielden te gelden, toen krach
t ens de wet van 9 Nov. 1917, S. 633, § 9 dier 
wet ook van toepassing werd op provinciale 
wegenreglementen, waarvan de uitvoering 
bij de gemeentebesturen berust , en derha lve 
in het onderwerp dier hepalingen werd voor
zien. 28 Dec. 

- Zie ook: Waterschappen, enz. 
Weduwen- en Weeztnfonds. Zie : BegrootingP-n 

en Rekeni'Yl{Jen. 
Wegen. W et, betreffende overbrenging van 

den weg Rotterdam-Nieuwerkerk aan den 
IJssel in beheer en onderhoud bij het Rijk. 

S. 132. 1 Mei. 
- Wet tot overbrenging van een gedeelte van 

den R ijkst rekweg Dokkum-Stroobos in 
beheer en ond.;rhoud bij de gemeente Dokkum . 

S. 262. 21 J uli . 
- Besluit tot wijziging van het Rijkswegen-

reglement . S. 460. 17 Dec. 
Wegenbelasting. R ondschrijven van den l:i

nister van Binnenland che Zaken en Land
bouw aan heeren Burgemeesters, betnf
fend c : processen-verbaal van bekeuring in 
za.ke W egenbelastingwet. 23 Jan. 

- Beslui t , houdende vrijstell ing van wegen
belasting aan in Dui tschlanrl wonende of 
gevestigde houders van motorrij tuigen. 

S. 417. 12 Nov. 
- Besluit, houdende vrijstelling van· wegen

belasting aan in Zweden wonende of ge
vestigde houders van motorrijtuigen. 

s. -!21. 17 ov. 
Rondschrijven van den Minister van Binnen

landsche Zaken en Landbouw aan H eeren 
Burgemeesters, betreffende Wegenbelasting. 
wet . 27 Nov. 

- Beduit, houdende vrijstelling van wegen
belasting aan in België wonende of gevestigde 
houders van motorrijtuigen, die daarmede 
op openbare wegen in Nederland rijden of 
doen rijden. . 497. 21 Dec. 

Woningwet. Zie : Volkshiiisvesting. 
Woonwagens en woonschepen. P. rrest van den 

H oogen R aad. (Wet woonwagens en -schepen 
1918, S. 492, ar t . 31. ) De inwerkingt reding 

. van a rtikel :n der wet op woonwagens en 
woonschepen 1918, kan nimmer ten gevolge 
hebben, dat een verordeninir, tot het vast
stellen waarvan de gemeenteraden bij het 
tweede lid van genoemd artikel - hetwelk 

op het eerste lid eeu uitzondering vormt -
uitdrukkel ij k bevoegd zijn verklaard, ver
valt. - ~tsdien is, daargelaten of de door de 
R echt b. voor hare heslis ing aangevoerde 
grond juist kan wordeu genoemd, die be
slissing zelve in overeenstemming met de wet 
en kan het middel niet tot cassatie leiden. 

29 Mei. 
Zegel. Besluit houdende wijziging van het 

K. B. van 4 April 1917, 8. 273, houdende be
pa lingen ter uitvoering van de Ze~elwet 1917. 

S. 212. 16 Juni. 
- Besluit houdende vrijst elling van zegelrecht 

voor sommige verzoekschriften om goed
keuring van wijziging van statuten van -,.er
eeniginger, a lsmede voor sommü!e bij den 
postdienst in gebruik zijnde stukken. 

S. 299. 21 Juli. 
Ziekten. ( Besmettelijke) Wet, tot wijziging en 

aanvulling van de wettelijke bepalingen be
treffende de vaccin"'tie. S. 29. 11 Febr. 

- Besluit ter uitvoering van de artikelen 2, 
3 en 4 der wet op sera en vaccins (Staatsblad 
1927 , n°. 91. ) S. 40. 22 Febr. 

- Besluit tot vaststelling van bepalingen als 
bedoeld in ar t ikel 1 der wet van 26 April 
1884, . 80, laatstelijk gewij zigd bij de wet 
van 29 J uni 1925, S. 308, tot vaststelling van 
buitengewone maatregelen tot afwending 
van eenige besmettelijke ziekten en t ot 
wering harer uitbreiding en gevolgen. 

4 . 28 F ebr. 
- Besluit tot nadere vaststelling van buiten

gewone maatregelen tot afwending van de 
pokken en tot wering harer uitbreiding en 
gevolgen. S. 52. 29 F ebr. 

- Besluit tot vaststelling van bepalingen als 
bedoeld in artikel 1 der wet van 26 April 
1884, S. 80, laatstelij k gewijzigd bij de wet 
van 29 Juni 1925, S. 308, tot vaststelling van 
buitengewone maatregelen tot afwending 
van eenige besmettelij ke ziekten en tot 
wering harer uitbreiding en gevolgen. 

S. 53. 3 l\Iaart. 
- Besluit tot nadere vaststelling van buiten

gewone maatregelen t ot afwending der 
Aziatische cholera en tot wering harer uit
breiding en gevolgen. S. ll5. 25 April. 

- Besluit tot nadere vaststelling van buiten
gewone maatregelen tot afwending van vlek
_ typhus en tot wering zijner u itbreiding en 
gevolgen. S. 116. 25 April. 

- Besluit tot nadere ,·astste' ing van buiten
gewone maatregelen tot afwending van de 
pest en tot \vering harer u i t-breiding en ge
volgen. S. 117. 25 April. 

- Besluit tot wijziging van het besluit van 
29 Februari 1912, S. !l7, gewijzigd bij besluit 
van 24 Februari 1921, S. 91, tot uitvoering 
van de artikelen 17a en l 7d der wet van 4 
December l.872, S. 134, tot voorziening tegen 
besmettelij ke ziekten. S. 179. 16 Mei. 

- Besluit tot het. bepalen van den dag, waarop 
de wet van 21 April 1927, S. 91, tot regeling 
van de bereiding en het in verkeer brengen 
van sera en vaccins hestemd voor gebruik 
bij den menscb in werkin treed t . 

. 208. 15 Juni. 
- Wet, houdende voorzieningen tegen besmet-

tel.(jke ziekten. . 265. 21 Juli . 
- Besluit , waarbij de wet van 4 December 

1872, S. 134, houdende voorzieningen tegen 
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bPsmettelijke ziekten, zooals die later is 
gewijzigd, met, uitzondering van de artikelen 
11, 16, 20, 22 en 24, van toepassing wordt 
verklaard op meningitis cerebrospinalis epi
demica, encephalitis lethargica en poliomye
litis anterior acuta. S. 320. 7 Aug. 

- W et tot verlenging van den geldigheids
duur van tijdelijke bepalingen betreffende de 
vaccinatie vervat in de wet van 11 F ebruari 
1928 (Staatsblad n°. 29). S. 523. 29 Dec, 

Zondagswet_ Arrest van den Hoogen Raad. 
( Zondagswet art. 4 : Bioscoopwet artt. 1-30.) 
Van eenige bedoeling bij de totstandkoming 
der Bioscoopwet om de uitoefening van het 
bioscoopbedrijf aan rle werking der Zondags
wPt te onttrekken blijkt niet. - Uit inhoud 
en strekking der Bioscoopwet volgt niet dat 
de Zondagswet t en deze toepassing mist. 
Deze strekking uit ziPh in een regeling be
treffende den inhoud en de plaats der voor
stellingen, doch nimmer uitdrukkelijk in een 
algemeene regeling betreffende den tijd, 
waarop de voorstellingen worden gegeven. 

3 Dec. 
Zout. Besluit, houdende bepalingen betreffen

de het vervaardigen van kaliumgeelbloedloog
zout uit natriumgeelbloedloogzout en chloor
kalium, waarbij zout (chloorn,itrium) als bij
product wordt verkregen. 

S. 32. 14 F ebr. 
- Besluit, houdende aanwijzing van losplaat

sen van ruw zout of zouthoudend water, 
S. 92. 3 April. 

- Besluit, houdende wijziging van het K. B. 
van 25 April 1906, S. 70, omtrent den vrij
dom van accijns voor zout, gebezigd voor 
de zouting van groenten en noten, die naar 
het buitenland worden uitgevoerd. 

S. 99. 18 April. 
- Besluit, houdende aanwijzing van een los

plaats van ruw zout of zouthoudend water. 
S. 410. 25 Oct. 

- Be~luit, houdende aanw(izing van los
pla11,tsen van ruw zout of zouthoudend water. 

s. 428. 21 ov. 
Zuiderzee. Wet tot gemeentelijke indeeling 

van Zuiderzeegebied. S. 185. 24 Mei. 
- Circulaire van den Minister van Justitie 

aan Heeren Procureurs-Genraal bij de Ge
rechtshoven, betreffende verhouding van 
verkeersregelende bevoegdheid van personeel 
van den Rijkswaterstaat en van de Zuider
zeewerken tot die van politie. 12 Juli. 

- Wet tot wijziging van de wet van den 14den 
Juni 1918, tot afsluiting en droogmaking van 
de Zuiderzee (Staatsblad n°. 354). 

S. 258. 21 Juli. 
- R ondschrijven van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken en Landbouw aan H eeren 
Burgemeesters betreffende : verkeerspolitie. 

21 Juli. 
- W et. tot gemeentelijke indeeling van Zui-

derzeegebied. S. 284. 21 Juli. 
- Besluit tot wijziging van het K. B. van 

den 28sten November Hl27. S. 365, (Zuider
zeesteunbesluit) . R. 362. 7 Sept. 




